Pozdravljeni, to leto se je naše gospodinjstvo razširilo
še za nekaj kur in rac tekačic. Imamo jih predvsem kot
pomočnice na vrtu in otrokom v veselje. Ker pa znesejo
tudi veliko jajc, nas zanima, koliko jajc je sploh varno
pojesti glede na nevarni holesterol. Kako dolgo in kako jih
je najbolje shranjevati in kam s presežki jajc? Verjetno jih
čez zimo ne bo toliko na voljo, zato bi radi vnaprej našli
načine, kako shraniti presežke.
Hvala za odgovor,
Tine iz Maribora

N

a številne vrtove se iz različnih razlogov vračajo kokoši in race. Številni ugotavljajo, da s tem lahko zadostijo
več potrebam hkrati: perjad jim
opravlja »inšpekcijske preglede« in
pobira škodljivce na vrtu, ustvarja
kakovostno gnojilo, jim dela družbo in ne nazadnje se jim za oskrbo
oddolži z zelo kakovostnimi jajci.
Odvisno od vrste kokoši ali rac
te lahko znesejo precej jajc. Na
primer naša avtohtona štajerska
kokoš lahko na leto znese od 130
do 200 jajc, raca tekačica pa prav
nič manj. Koliko jajc je varno zaužiti, sprašujete. Kolikor vam poželi
srce! Dobra novica je namreč, da
se nam uživanja jajc ni treba več
bati. Desetletja omejevanja holesterola v prehrani so mimo! Jajca,
ki so bogat vir holesterola, namreč
ne povzročajo mašenja ožilja ter
posledično srčne ali možganske

kapi, kot so nas dolgo strašili. Telo
raven holesterola namreč zelo inteligentno uravnava. Na primer,
če ga zaužijete preveč, se bodisi zmanjša nastajanje holesterola
v jetrih ali pa se poveča izločanje
holesterola iz telesa. Če ob jajcih
pojeste še skledo solate ali dru-

Jajca −

zdrava ali ne?
Skrivnosti popolnega živila –
kako shranjevati presežke?

ge zelenjave, pa se holesterola že
zaradi tega ne bo veliko vsrkalo v
telo. Več o tem in o drugih našemu
zdravju nevarnih mitih o holesterolu in nasičenih maščobah si lahko
preberete v knjigi Resnice in zmote
o holesterolu, ki jo lahko prelistate
na http://shop.zazdravje.net/.
Verjetno je število domačih kurnikov začelo znova naraščati tudi
zaradi padlega mita o holesterolu.
Domača jajca kokoši in rac, gojena
ekološko, so namreč odlično hranilo, v današnjih negotovih časih pa
so lahko tudi vir visokokakovostnih
beljakovin, potrebnih za preživetje.
Posebej še, če gojimo avtohtone
ali tradicionalne sorte perjadi, ki v
kriznih časih zlahka najdejo hrano
same, če imajo le dovolj površine
za to. Jajce številni opisujejo kot
popolno živilo: ima vse, kar je potrebno, da se iz njega razvije (če
je oplojeno seveda) in zraste novo
bitje. Pester nabor vitalnih snovi
v njem pa lahko koristi tudi nam.
Ima namreč vse pomembne vitalne snovi razen vitamina C! Zato se
uživanja jajc nikar ne bojte. Brez
bojazni lahko na dan zaužijemo pri-

FOTO: SHUTTERSTOCK

N A R AV N

Sanja Lončar

VNO

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.

TA

naravnih rešitev!

IN ENO

S

Še več preverjenih

O

bližno tri. Bolj pomembno kot to, koliko jih zaužiti, pa je, kako
jih shranjevati, da bomo od
njih res imeli kar največ koristi. Jajca namreč zlasti poleti ob
nepravilnem shranjevanju kaj hitro postanejo gojišče mikrobov, ki
tudi nam lahko precej zagrenijo življenje. Zato je dobro vedeti, koliko
časa jajca shranjujemo in kako pospraviti presežke jajc.

Pobiranje jajc
Jajca tako kokoši kot račk je najbolje pobirati sproti vsak dan in jih
skladiščiti v čisti embalaži, tako
bomo preprečili, da se bodo umazala ali izgubila kakovost. Blato kokoši ali rac na jajčni lupini namreč
lahko jajce onesnaži, to še posebej
velja v primeru večje vlage v okolju,
na primer razlite vode v bližini gnezda z jajci itd. Jajčna lupina sicer ima
zaščitno plast na površju, ki jajce
varuje pred vdorom mikrobov vanj
in pred izsušitvijo, vendar bomo kakovost jajc zadržali dlje, če bodo
ta ostala čista od znesenja naprej.
Če so jajca vseeno umazana, jih ne
umivajmo, razen če jih bomo takoj
uporabili. Z umivanjem se namreč
poleg umazanije odstrani tudi prej
omenjeni zaščitni sloj na jajčni lupini, zaradi česar postane jajce bolj
ranljivo za vdor mikrobov in za izsušitev ter se lahko prej pokvari. Bolje
je umazano jajce na suho zdrgniti.
Če so v gnezdu jajca s počeno lupino, jih tako kot od blata umazana
jajca kar najhitreje porabimo.

39

Kaj dobrega bomo zaužili z enim kokošjim jajcem?

Kako ocenimo
starost jajc?
Rado se nam zgodi, da mi ali
naši otroci med pobiranjem jajc
naletimo na v nastilju ali grmovju
skrito jajce. Kadar nismo gotovi,
ali je jajce starejše ali ne, se neljubim peripetijam z gnilimi jajci lahko izognemo tako, da preverimo,
ali jajce ropota. Primimo ga za vrh
in dno in potresimo, kot bi tresli ropotuljico. Če v jajcu zaznamo močno gibanje, je že precej izsušeno
in verjetno tudi njegova kakovost
ni več najboljša. Če bi ga presvetlili z žepno lučko (jajce z belo lupino), bi videli, da rumenjak ni več
fiksiran na sredini jajca, temveč
ob premikanju jajca zaniha, zračni
mehurček pa bi bil precej večji od
6 milimetrov (pri svežem jajcu ne
znaša več od 3 mm). Večanje zračnega mehurčka je znamenje staranja jajca, saj iz njega izhaja voda,
prihaja pa zrak. Pozor, navedeno
še vedno ne pomeni, da jajce ni
užitno! Če takšno jajce razbijemo
na raven krožnik, se bo beljak razlil kot voda, lahko pa se razlije tudi
rumenjak. Jajce, ki po razbitju na
krožniku ostane lepo oblikovano s
čvrstim in gostim beljakom spodaj
in s čvrstim rumenjakom na vrhu, je
sveže. Če je beljak redek kot voda,
je to lahko znak za staro jajce ali za
skladiščenje na previsoki temperaturi. Lahko pa je tako videti tudi
sveže jajce stare kokoši. Pri odločitvi, ali ga bomo dodobra termično obdelali in pojedli ali ne, nam bo
najbolj pomagal nos – če ima jajce
po razbitju tudi čuden vonj po gni-

1 teden staro jajce
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Jajčni rumenjak je v primerjavi z beljakom veliko bolj bogat z vitalnimi snovmi. Beljak namreč
sestoji v glavnem iz beljakovin. Zaradi mita o holesterolu pa so nekateri rumenjak celo zavrgli
in uživali le beljak! Rumenjak je torej odličen vir holesterola. Srednje veliko jajce ga vsebuje približno 190 miligramov. Danes vemo, da holesterol iz jajc ni zlo, temveč da po novih dognanjih
lahko celo zmanjša možnost nastanka srčne ali možganske kapi, a več o tem v že omenjeni
knjigi o holesterolu! Kaj vse se torej poleg dobrega holesterola skriva v srednje velikem jajcu?
Poleg 5 gramov maščob in 6 g beljakovin povprečno jajce od dnevne priporočene količine
vsebuje še 9 % vitamina A, 13 % vitamina B2, 8 % vitamina B5, 7 % vitamina B12, 22 % selena,
10 % fosforja in 6 % folatov. Surovo jajce vsebuje približno 147 miligramov holina, pomembnega za obnovo živčevja in zdravo delovanje možganov in srca. Prav tako vsebuje veliko
luteina in zeaksantina, pomembnih antioksidantov, ki skrbita za zdravje naših oči. Z jajci
perjadi, ki se je pasla zunaj, pa lahko zaužijemo tudi protivnetno delujočo omega 3 maščobno kislino in za zdravje kosti blagodejna vitamin D in K2.

Ali
se jajca
kokoši in rac
razlikujejo?

njah Celzija in pri do 80-odstotni relativni vlagi. Tako jih ohranimo najmanj do štiri tedne.
Z višanjem temperature in
nižanjem vlage hitreje izguRačja jajca so običajno nekoliko večja od
bljajo kakovost. Če jih le en
lih jajcih (po žveplu), ga zakokošjih. Vsebujejo tudi več beljakovin in
dan hranimo na sobni temvrzimo. Jajc, ki očitno niso
maščob kot kokošja, a manj vode. Zelo se
peraturi, naj bi kakovost izsveža, ne uporabljajmo surazlikujejo še po vsebnosti holesterola:
gubljala bolj kot v enem terovih, mehko, srednje kuhajajca rac tekačic imajo približno 600
dnu skladiščenja v hladilniku
nih ali na oko. Drug test, s kamiligramov holesterola,
pri sedmih stopinjah. Kadar se
terim lahko ugotovimo svežost
veliko jajce kokoši pa
nam nakopiči več jajc in vemo,
jajca, je z vodo: nalijemo jo v vepribližno 200 g.
da jih bomo razdelili sosedom,
čjo posodo, damo jajce vanjo in
prijateljem itd., je dobro jajca zaopazujmo. Če potone na dno in leži
radi nadaljhorizontalno, je to znamenje, da je
njega tranpopolnoma sveže. Če se mu širši
sporta hraniti
del rahlo dvigne od dna, ožji pa je
(po nekaterih
še na dnu, je staro približno en tepodatkih iz
den. Če se širši del dvigne nad ožstrokovne lijega – torej se jajce postavi vertiJajca je najbolje skladiščiti v
terature) na
kalno, a še vedno se dotika dna,
hladnem in vlažnem prostoru brez
temperaturi
je staro od dva do tri tedne. Če pa
vonja. Jajca se namreč hitro navmed 10 in 12
plava na površini vode, je jajce stazamejo vonja iz okolja. Najdlje npr.
stopinj Celro. Številni ga v tem primeru zavrsvežino jajc ohranimo, če jih ves
zija – takšna
žejo. Če niste prepričani, ali je res
zanič, povprašajte še svoj nos.
čas hranimo v hladilniku pri 7 stopije povprečna temperatura shramb v kletnih
prostorih. Temperatura takšnega
skladiščenja je lahko tudi višja,
če zagotovimo, da jajca ne bodo
2 do 3 tedne staro jajce
občutila temperaturnih nihanj. To
jim namreč najbolj škodi, saj se
na lupini lahko naberejo kapljice
vode. Kapljice so odlična podlastaro jajce
ga za razrast mikrobov, ki lahko
vdrejo skozi lupino v jajce in ga
hitreje kvarijo.

Skladiščenje jajc
in rok uporabe

Kam s presežki
jajc?

Kako je z
uživanjem surovih
jajc?
Jajca – tako surova kot termično
obdelana – so zelo hranilno živilo
za naše telo. Še več, lahko so celo
zdravilo, ki rešuje življenja. Vsakodnevno sondiranje večje količine
(10–15 ) surovih jajc naravnost v
želodec močno opečenih ljudi izboljša njihovo preživetje. Jajca so
namreč odličen vir holesterola, ki
je nujno potreben tudi za rast in
obnovo kožnih celic. Kokošja jajca
vsebujejo vseh devet esencialnih
aminokislin, in to v idealnem razmerju. Zato po beljakovinski sestavi predstavljajo popolno živilo,
po katerem se ocenjuje kakovost
drugih beljakovinskih živil. Čeprav
so surova jajca blagodejno živilo
za telo, iz njih se v telo vsrka tudi
več vitaminov A, B5, fosforja, kalija, omega 3 kot iz kuhanih, pa nekateri menijo, da s termično obdelavo beljakovine v jajcu postanejo lažje prebavljive. Kadar niste
gotovi, kakšno jajce boste zaužili,
če je njegova lupina umazana od
fekalij perjadi ali pa ima počeno
lupino, je prav tako jajce bolje termično obdelati in se ubraniti morebitnih infekcij s salmonelo.

Kako
dolgo kuhati
jajca?

no testenine v osoljeni vodi.
Da bodo lažje prebavljive,
v vodo za kuhanje dodamo tudi kurkumo.
Jajca seveda lahOdvisno, kakšna so nam všeč! Če želimo mehKadar se nam jajca začko tudi zamrznemo,
ko kuhana, naj vrejo slabih pet minut. Če želimo
nejo kopičiti in se bojimo,
na –18 stopinj Celčvrst beljak in mehak rumenjak, jih vremo osem
da se bodo prej pokvarila,
zija zdržijo eno leto.
minut, za trdo kuhana pa do 13 minut. Navedbe velahko z njimi storimo marsiZamrzujemo le suljajo za 60 g težko jajce. Če imamo manjša ali večja
kaj. Jajca npr. lahko v trdo
rova jajca brez lujajca, čas kuhanja ustrezno prilagodimo. Da nam
skuhamo in jih v lupini za dva
pine. Ločeno lahko
jajce ob potopitvi v vrelo vodo ne poči, ga z butedna shranimo v hladilniku.
zamrznemo rumeciko prebodimo na širšem delu dna. Za mehUporabljamo jih narezana v sonjake in beljake ali
ko kuhana jajca je najbolje uporabiti sveža
latah, za zajtrk, malico ... kot polpa skupaj. Pred zamrjajca. Znak, da smo jajce predolgo
njena jajčka. V ta namen kuhano in
zovanjem kompaktnejši
kuhali, je zeleno do sivo obarolupljeno jajce prerežemo na polobeljakovinski del v beljavan rumenjak.
vico ali četrtino. Iz njega poberemo
kih odstranimo tako, da jih
rumenjak, ga zmešamo z domačo
precedimo skozi sito. Najbolje
majonezo, narezanimi kislimi kuje jajca vliti v manjše posodice
Potrebujemo sveže mleto moko,
maricami, zelišči in soljo in jajce
(pekač za majhne kolačke ali kaj
jajca in olivno olje. Seveda gre vse
znova napolnimo. Postrežemo ga
podobnega) in jih takoj, ko zmrskupaj hitreje, če imamo tudi prirolahko na posteljici iz rukole.
znejo, prepakirati v vrečke. Če
čen strojček za izdelavo testenin,
Iz jajc lahko naredimo tudi dopotrebujemo beljak za stepanje v
ki ga poganjamo na roke. Ta nam
mačo majonezo, ki lahko v hladilsneg, ga pred tem vsaj 30 minut
valja in reže testo na ustrezno šiniku zdrži približno teden dni. Poimejmo na sobni temperaturi.
trebujemo dva surova rumenjaka,
skodelico dobrega olja (bio hladno
stiskano sončnično, avokadovo
...), dve jedilni žlici bio limonovega
soka ali bio jabolčnega kisa, jedilno žlico vode in naravno sol. Jajčni
rumenjak, sol in vodo damo v mešalnik (vse sestavine naj bodo sobne temperature). Začnimo mešati in počasi dodajajmo olje. Ko se
zmes zgosti, z vilicami nežno vmešamo še limonov sok ali jabolčni
kis. V majonezo lahko vmešamo
tudi poper in
gorčico v prahu, pa tudi
druga zelišča.
Industrija iz
presežka jajc
naredi jajca v
prahu. Tehnologije, da bi to
počeli sami,
rino. Torej zmešamo
nimamo, lahPresvetlevanje
kilogram
moke,
ko pa posrejajca z žepno
deset jajc in
dno jajca tako
lučko v temi
dve jedilni žlishranimo, če
ci olivnez njimi narega olja.
dimo testeniKo se
ne. Ker je jajce
gladka masa
edina tekočina, ki jo uporabimo za
Ko vidimo zelena ali kakšne druge barve jajca namesto
ne lepi več na
izdelavo testa, bomo s sušenjem
belih ali rjavih, običajno mislimo, da so pobarvana. Če ste
prste,
testo
testenin dejansko dehidrirali vodo
kdaj kot otroci plezali po drevesih in medtem naleteli na
pokrito pustiiz jajc. Suhe testenine lahko shragnezdo ptic, ste lahko v njem videli pisana jajčka različnih
mo počivati
njujemo tudi več mesecev.
barv ... Podobno kot so pri različnih vrstah ptic lahko jajca
pol ure. Nato
pisana ali nenavadnih barv, so lahko tudi jajca nekaterih
ga razrežepasem kokoši ali rac drugačne barve, kot smo vajeni.
mo na manjše
Npr. pasma kokoši araukana nese modrozelena jajca.
kose, pomokaTudi race tekačice imajo lahko bela jajca z zelenmo in valjamo
kastim pridihom. Barva jajčne lupine je namreč
s strojčkom vsaj
dedno pogojena lastnost, tipična za posana treh debelinah:
mezno vrsto perjadi.
najprej na največji,
najpozneje pa na želeni debelini testenin. Nazadnje razvaljano testo spustimo še skozi rezalnik. Narezane
Umazanih jajc ne peremo! Jih le
Tekst in foto: Adriana
testenine razprostremo po prtu in
zdgnemo in v kratkem uporabimo!
Dolinar
posušimo. Kuhamo jih kot običaj-

Zelena jajca
– so obarvana ali so
takšna naravno?
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Setveni koledar, kot ste si ga želeli
FOTO: IZTOK DIMC

Ujemimo ritem narave

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

30. 8. 16–6. 9. 16

Torek – luna pred vodnim ozvezdjem
– dan za list
Ugoden termin za sejanje zimskih solat in motovilcev, špinače in rukole na prosto. Priporočam, da pred setvijo zamešate
v seme motovilca tudi nekaj semena solate. Sejemo v vrste!
Solata bo poskrbela, da bomo v tednu dni videli, kje so vrste,
tako da bomo kaleče plevele med vrstami z rahljanjem uničili.
V vrsti pa bo solata ščitila motovilec pred žgočim soncem in
onemogočila rast plevelov.
Zdaj je še vedno čas za sajenje sadik solat za obiranje in kapusnic s kratko vegetacijo, cvetače in brokolija ter kitajskega
zelja, da jih bomo pobirali v pozni jeseni. Če pa sadimo v zaščiten prostor (zaprte grede, rastlinjaki), pa lahko posadimo
tudi zimske glavnate solate, ki bodo delale glave, ko bo zunaj
že mraz.

Sreda–petek do 14. ure luna pred
toplotnim ozvezdjem – plod
razen četrtek, ko je mlaj (ni primerno za
sejanje in sajenje rastlin).
Pobiramo plodovke in sadje za shranjevanje in predelavo, saj impulz toplote pospeši tvorjenje sladkorjev in
zorenje plodov, tako bodo na ta dan
obrane paprike, ki že spreminjajo barvo, v nekaj dneh bolj rdeče. Če bomo
kuhali mezgo iz paradižnikov, obranih na
te dni, ne bo treba dodajati sladkorja.

Petek od 15. ure–torek do 9. ure –
luna pred zemeljskim ozvezdjem – korenina
razen sobote od 11. do 17. ure – (ni primerno za obdelavo)
Te dni se posvetimo korenovkam ter obdelavi zemlje in gnojenju.
Še je čas za sejanje mesečne redkvice, ki bo naredila do novembra velike redkvice. V tem času ne bodo puhle ali lesene.
Z gredic poberemo rastline, ki so v slabi kondiciji ali poškodovane od škodljivcev, zato ne bo več pridelka. Tako naredimo prostor za jesenske posevke, odpadno organsko snov pa
kompostiramo.
Impulz zemlja je primeren tudi za pripravo tal in v tem času
tudi za »založno« gnojenje s kompostom za prihodnje leto.

Koledar dogodkov

Naredite korak bliže
k sebi in naravi
¶ Sobota, 3. septembra

Zeliščna ekskurzija:
Skrivnosti zeliščnega Krasa
Sivka s Krasa, kraški brinjevec, kraški šetraj,
kraški med, kraška zelišča v kulinariki, laboratorijska priprava zelišč za lekarne, botanične
posebnosti v Parku Škocjanske jame … Iz prve
roke spoznajte značaj kraških rastlin in ljudi, ki
se ukvarjajo s pridelavo in predelavo zelišč ter s
sorodnimi dejavnostmi.

Začetek (9.00) in zaključek ekskurzije (17.00) na
železniški postaji na Kozini (možnost prevoza iz
Ljubljane z vlakom).
Podroben program ekskurzije: www.belajevi.si.
Informacije: (041) 697 737, info@belajevi.si.
Prirejata: Zeliščno-etnološka domačija Belajevi
in TKŠD Mejame s podporo občin Divača,
Hrpelje - Kozina in Sežana.
Izlet bo potekal v okviru 3. zeliščnega festivala
na stiku Krasa in Brkinov.

¶ Sobota in nedelja, 3. in 4. september

Delavnica gradnje iz konopljine
slame - izdelava sten in ometov
Kmetija Brinšek, Vrbnje 12 b, Radovljica, od 9.
do 17. ure.
Informacije in prijave: (041) 948 336.
Prirejata: Zavod Kresnik in Društvo AJDA
Gorenjska v okviru študijskega krožka Konoplja
kot gradbeni element.

¶ Torek, 6. september

Naše zdravje korenini v prsti jejte mavrično hrano
Dane pri Divači (5 minut vožnje od AC-izvoza
Divača), Vaški dom, od 18. do 20. ure
Predavanje naravovarstvenika in publicista
Antona Komata. Predavanje bo potekalo v okviru
3. zeliščnega festivala na stiku Krasa in Brkinov.
Informacije in obvezne prijave: (041) 697 737,
info@belajevi.si.
Prispevek: 5 evrov.
Prirejata: Zeliščno-etnološka domačija Belajevi
in TKŠD Mejame.

