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em, kaj moje telo
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Zelo se vam zahvaljujem za prispevke, ki mi
pomagajo marsikaj »pospraviti v glavi« ter pravilno
••
uporabiti naravne rešitve, za katere prej nisem niti vedela,
•
da
obstajajo. Tudi mene kot verietno večino ljudi nenehno na•
govarjajo
različni predstavniki ponudnikov raznih »čudežnih sred•
• stev« in me prepričujejo, da se dandanes ne da preživeti brez njih.
•
••• Mene ni treba prepričevati, da je hrana še vedno dober vir vitaminov in
•• rudnin. V dilemi pa sem, koliko jih res potrebujemo, ker v literaturi sre• čujem popolnoma različne podatke. Zanima me, kako sploh ugotovijo,
• kaj naj bi bil priporočeni dnevni vnos kakšnega vitamina
•
•
•• ali rudnine in koliko to velja za vse ljudi. Stara sem 66 o \N E tv O
•• let in me to vprašanje vse bolj zanima, ker vem, da ~~
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v teh letih marsikaj začne škripati. Posebno me
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•• zanima, kaj bi morala uživati, da preprečim ·er<
••
osteoporozo in poapnenje žilo
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Skupaj za zdravje
človeka in narave

Z

nanstvenike že
skoraj 80
let obseda želja,
da bi ugotovili,
koliko vitaminov
in rud nin naše telo
potrebuje za svoje
normalno delovanje .
Teorije temeljijo na
podmeni, da nekaterih
snovi ne zmoremo ustvariti sami, zato jih moramo
zaužiti. Vse tisto, brez česar
naj ne bi zmogli, pa je znanost
imenovala esencialno, in v to se uvr-

ščajo vitamini, rudnine, nekatere
maščobe in esencialne aminokisline (beljakovine). Teorija zveni
logično, v praksi pa se je izkazalo
skoraj nemogoče priti do objektivnih podatkov, kaj človeško telo
zares potrebuje. Iz telesa ne moremo kar izločiti določenega vitamina in nato opazovati, kaj se dogaja oziroma kako se bo telo odzvalo, ko ga znova vnesemo. Zato
znanstveniki o potrebah sklepajo
posredno, na osnovi. preučevanja
demografskih statistik ali specifike bolezni. Ta sicer pokaže, da
številnim bolnikom primanjkuje

Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več preverjenihnaravnihrešitev,zato smo se odločili rubriko Naravnoin enostavnorazširititer jo
narediti še bolj konkretno in uporabno. Naši dolgoletni avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravivsebin pomagalitudi drugi strokovni
sodelavci projekta Skupajza zdravje človeka in narave- vse z željo,da bodo predstavljeniznanjain rešitveše bolj zanesljivopomagalivsem,ki
jih potrebujete. Številniste nam sporočali, kako dragocene članke iz te rubrikeže shranjujete.Zdaj bo še več razlogovza to!
Svoja vprašanja

lahko še naprej pošiljate

na zarja@media24.si.
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npr. kakšnega vitamina, ne odgovori pa na vprašanje, kako potem
vsi z enakim pomanjkanjem ne
zbolijo.
Dejstvo je, da vsaj polovica sveta v svoji dnevni prehrani ne uživa
odmerkov, ki jih določajo uradna
priporočila, in zaradi tega niso nič
manj zdravi od tistih, ki matematično izračunavajo, kaj vse bodo
v enem dnevu zaužili. Nekateri so
dober zgled, da presežki določenih snovi ne povzročajo nobenih
posledic, drugi pa s svojim življenjem in zdravjem dokazujejo, da
lahko preživimo tudi brez marsikatere snovi, ki so jo znanstveniki
imenovali esencialna oziroma življenjsko potrebna.
Za povrh nekateri zaužijejo velike odmerke vitaminov in rudnin
v obliki prehranskih dopolnil, pa
ti ne dosežejo želenega učinka v
telesu.

Si'lrIVNe MOČI TeLeSa
Morda je skrivnost v tem, da
jih dejansko ne potrebujemo vsi
v enaki meri, ali pa gre za to, da
ima telo svoje »skrivne rnoči«, da
iz ene snovi po potrebi dela drugo. Ta misel se uradni znanosti zdi
heretična, čeprav številni poskusi
dokazujejo, da se v naravi določeni kemični elementi pretvarjajo v

druge, kar podira temelje, na katerih sloni naše dojemanje kemije
in fizike.
Dodatna težava pa je, da si vitamini in rudnine tako kot ljudje med
seboj pomagajo. Če vam zmanjka
enega, njegove naloge prevzame
drugi, ki je na voljo. Telo ravna kot
dobra gospodinja, in če denimo ni
na voljo dovolj vitamina C, bo za
boj proti prostim radikalom uporabilo vitamin A ali D, odvisno od
tega, kaj se »najde v hišl«,
Čeprav se teorija vsebolj maje,
uradna znanost še vedno vztraja
pri tem, da so vitamini in rudnine
esencialni in jih ne moremo proizvesti sami. Koliko pa naj bi jih
vsak dan potrebovali, je politično-ekonomski dogovor, ki ga zagovarjajo predvsem industrija in
zainteresirani lobiji. Zato ne pre-

seneča, da se tudi številke o tem,
koliko česa potrebujemo, pogosto
spreminjajo in razlikujejo od države do države.

se SLOveNCI IN aMeriČaNI
TOLIKOraZLIKUJeMO?
Da določanje priporočenih odmerkov ni tako objektivna znanost, kot bi pričakovali, se lahko
prepričamo tudi, ko primerjamo
uradno priporočene odmerke v
Sloveniji in denimo v ZDA. Pri priporočenih odmerkih za vnos vitamina D so razlike stoodstotne. Če
živite v Sloveniji, vam bodo rekli,
da potrebujete dvakrat več vitamina D, kot če bi živeli v ZDA. Priporočene količine vitamina E in
vitamina K pa, kot kaže, starejše
Američanke »potrebuieio« 40 odstotkov več od vas. Če bi se preselili v Afriko, na Kitajsko ali v Indijo, bi bila odstopanja v številkah
še večja.
Zato ne iščite logike v številkah,
ker je ni, tako kot ni razlage, zakaj bi v nekaterih državah določene vrednosti holesterola zniževali z zdravili, v kakšni drugi pa bi
vam za enake vrednosti čestitali
za odlično zdravje. Številke niso
objektivna znanost. So le znanstveno podprt politični dogovor, ki

ustreza predvsem interesom zainteresiranih skupin ..
Rezultat lobiranja zainteresiranih pa je na koncu pripeljal do
tako imenovanih vrednosti RDA
oz. PDV, kot jih 'poznamo danes.
Težava je v tem, da je takšna - pogosto za lase privlečena - znanost
pred kratkim postala zakonska
norma, ki določa sestavo prehranskih dopolnil in tudi omejuje, kaj
vam ponudniki na izdelkih smejo
zapisati o svojih izdelkih. Izdelki,
ki so do včeraj vsebovali natančne podatke, kaj vse vsebujejo, danes smejo navesti le tiste vitamine
in rudnine, ki v dnevnem odmerku
dosežejo vsaj 30 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa. Hkrati
pa nobenega vitamina ali rudnine
v priporočenem dnevnem odmerku ne sme biti več, kot je zgornja
dovoljena meja dnevnega vnosa.

Ko sem inšpektorje prosila za
pojasnilo, so mi prijazno razložili,
da oni le skrbijo, da ponudniki ne
zavajajo potrošnikov z navajanjem
vsebine, ki ni relevantna in v telesu ne bo imela nobenega učinka.
Seveda oni učinek enačijo s številkami, ki se približajo dnevno priporočenim odmerkom. Pričevanja
ljudi, ki takšne »zanemarljive količine« naravnih vitaminov uživajo,
pa so živ dokaz, da ima telo drugačna merila, kaj in koliko česa
potrebuje.

česar ŠTeVILKe Ne
PoveDO
Četudi bi bili znanstveniki zmožni objektivno oceniti naše dnevne potrebe po določenem hranilu,
bi bila ta številka še vedno daleč
od ocene, koliko tega bodo dobila
tkiva, ki ta hranila potrebujejo.
Čeprav jih imenujemo esencialni
in jih vidimo kot osnovne gradnike,
se vsak vitamin ali rudnina v telesu še dodatno dodela in predeluje, preden ga uporabimo. Zato
vnos dovolj vitamina Bali D še nič
ne pove o tem, ali ga bo naše telo
uspelo uporabiti. Položaj je podoben temu, ko v trgovini s pohištvom mislite, da ste kupili omaro, potem pa doma ugotovite, da
ste dejansko dobili le kup desk, ki
jih morate znati sestaviti. Če niste
tega vešči in če nimate vsega po-

trebnega orodja, kup desk ne bo
postal uporabna omara. Podobno
se godi zaužitim vitaminom, če v
telesu nimamo vsega potrebnega
»orodia«, da vitamin pravilno vgradimo tam, kjer ga potrebujemo.

KO HUDiČ DOBI MLaDe
Nič ne pomaga, da zaužijete dovolj vitamina B12, če nimate dovolj
želodčne kisline, ki je pogoj, da bi
vitamin B12 lahko resorbirali.

Nič ne pomaga, da zaužijete
dovolj kalcija, če zraven ni dovolj
magnezija, ki mora biti skaicijem
v razmerju 1 : 2 (magnezij: kalcij),
sicer se bo kalcij le nalagal v mehkih tkivih.
Nič ne pomaga, da ste zaužili dovolj drugih rud nin, če imate
zanič črevesno floro in ta ne bo
uspešno fermentirala rudnin in jih
naredila dostopnejše.
Tako kot v svetopisemskih navedbah tudi tu velja, da kdor že
ima, dobi še več, kdor nima, pa
ostane še brez tega, kar je imel.
Prevedeno v zgodbo o vitaminih
to pomeni, da bodo ti bolje izkoriščeni v telesu, v katerem prebavila dobro delujejo in je na voljo dovolj drugih potrebnih hranil. In nasprotno - če je telo v velikem po- .
manjkanju, bo jemanje izoliranih
vitaminov in rudnin zelo verjetno
ostalo brez učinka, ker telo nima

drugih potrebnih snovi in delujočih procesov, da jih lahko uporabi.
Ker običajno po vitaminih ali rudninah posegamo takrat, ko se
pojavijo težave, je to signal, da
nam verjetno manjka več kot le
en vitamin, rudnina ali maščoba.
Sintezna prehranska dopolnila sicer ponujajo lepe številke na škatlicah, kaj bo z njimi v telesu, pa
je povsem druga zgodba. In nasprotno, mnogo živil navidezno ne
vsebuje nobenih čudežnih količin
vitaminov ali rudnin, vsebujejo pa
celoten paket snovi, ki so med seboj dobro uglašene in v telesu zares nekaj naredijo.
Za dolgo zdravje naših kosti in
ožilja so najpomembnejši kalcij in
magnezij, ki morata biti v razmerju
2 : 1, ter dovolj vitamina D in vitamina K, ki urejata pravilno delovanje in nalaganje kalcija tja, kjer ga
potrebujemo.
Preprosto, mar ne? A se hitro
zaplete, ko se začnemo ukvarjati
z detajli.

Ker smo o kalciju in magneziju v
tej rubriki že veliko pisali, se bom
tokrat posvetila veliko manj znanemu, pa nič manj pomembnemu vitaminu K, ki je pogosto skriti
člen v zgodbi.

KOLIKOKaLCIJa res
POTreBUJeMO?

SpreGLeDaNI ČLeN VITaMIN K

Danes tudi stroka priznava, da
lahko telo resorbira le uboga 2
odstotka do največ 10 odstotkov

Tudi vitamin K je odličen primer,
kako malo znanost zares ve o vitaminih. V vseh tabelah se govo-

ri le o splošnem vitaminu K in se
kot viri navajajo dejansko živila, ki
vsebujejo vitamin K1 (npr. ohrovt,
špinača, brokoli, zelje ...). V tabelah dobrih virov pa ne zasledimo
dejansko najboljših živil, ko gre za
vitamin K, to so začimbe. Dnevne
potrebe boste pokrili že z vnosom
4 gramov posušene bazilike ali timijana ali s petimi grami suhih peteršiljevih ali koriandrovih listov.
Zanimivo je, da v uradnih pripo-

ročilih ni določenega dnevnega
vnosa vitamina K2, ki je ključen za
zdravje kosti in ožilja. Prav s pomočjo tega vitamina se bo kalcij
nalagal v kosteh in ne v ožiIju in
mehkih tkivih. Rotterdamska študija iz leta 2004 je pokazala, da
zadosten vnos vitamina K2 za 50
odstotkov zmanjša kalcifikacije
arterij in možnost smrti zaradi kardiovaskularnih težav. Hkrati ta vitamin pomembno prispeva tudi k
obvladovanju vnetij ter knemoteni
obnovi tkiv v telesu. Z njegovo pomočjo ohranjamo še elastičnost
kože in varujemo možgane pred
nevrodegenerativnimi obolenji.
Neuradna priporočila se gibljejo
od 45 do 300 mikrogramov, kar je
zelo širok razpon. Največ tega vitamina naj bi bilo v fermentirani soji
in drugih fermentiranih izdelkih. V
telesu lahko tudi sami iz vitamina
K1 s fermentacijo v črevesju ustvarimo vitamin K2, pogoj je seveda
dobro delujoča črevesna flora.

5 NaSVeTOV za
BOlJŠi IZKOriSTeK
VITaMINOV IN rUDNIN
Če želimo uživati res polnovredno hrano, je dobro upoštevati nekaj naslednjih nasvetov, s katerimi lahko pomnožimo moči in izkoristek
vitaminov in rudnin.
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sinteznih oblik kalcija. Torej boste od 800-miligramske tablete
sinteznega kalcijevega karbonata v telesu izkoristili le od 16-80
mg. Zato bi bilo pravilno zapisati,
da je dnevni odmerek 80 mg absorbiranega kalcija. Kljub temu
je kot dnevna količina v tabelah
RDA navedeno 800 mg, kar je podatek, ki vsebuje tudi tistih od 90
do 98 odstotkov neuporabnega
balasta. Ponudniku, ki bi ponudil popolnoma naraven pripravek
(npr. kalcij iz kopriv) v količini 80
mg, zato ne bodo dovolili, da navede, da izdelek sploh vsebuje
kalcij, saj ne doseže tretjine priporočenega dnevnega odmerka,
kljub temu da v resnici vsebuje
100 odstotkov tega, kar telo potrebuje in lahko uporabi. Ne morete verjeti, da je to res? Pa je.
Podobno poteka določanje vseh
drugih mineralov in rudnin.

O

Izberemo živila, ki vsebujejo hranila, kakršna potrebujemo.
Uživamo jih čim bolj sveža in čim manj predelana.
Zraven uživamo tudi dobre antioksidante (najbolje začimbe), ki bodo učinek zaužitih vitaminov,
esencialnih maščob ali
aminokislin pomnožili.
Če imamo težave s presnovo (na primer s kandido, napenjanjem) - živila, ki vsebujejo potrebne
vitamine in rudnine, pred
zaužitjem fermentiramo
ali uživamo skupaj s fermentiranimi napitki ali
probiotiki. S tem bomo
njihovo končno predelavo v debelem črevesju
pospešili in tako povečali
izkoristek.

Če boste te nasvete upoštevali,
boste lahko tudi z manjšim dnevnim vnosom dosegli več kot številni, ki uživajo zelo velike količine
prehranskih dopolnil, a jih telo ne
more v celoti izkoristiti.

Tekst: SANJA LONČAR
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