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PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                           Januar 2018 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

                                                                                                                    Ureja: dr. Iztok Ostan       ostan.iztok@gmail.com                        

 

Članki  

Predavanja dr. Iztoka Ostana 
 

Trbovlje: Klen imunski sistem, 10. 1. 2018 ob 
18:00 uri v knjižnici Toneta Seliškarja. 

Šempeter pri Novi Gorici: Mimo pasti sladkorjev 
12.1.2018 ob 17:00 v trgovini Vitalina (Bratuževa 1) 

Tolmin: Prehranska prva pomoč, 16.1.2018 ob 
17:00 uri v knjižnici Cirila Kosmača (Tumov drev. 6)  

Ljubljana: Klen imunski sistem, 18. 1. 2018 ob 
17:00 uri v bio-trgovini Norma (Gosposvetska 6) 
Slovenska Bistrica: Prehranska prva pomoč, 
23.1.2018 ob 17:00 uri v knjižnici (Trg svobode 16) 

Koper: Klen imunski sistem, 24.1.2018 ob 18:00 
uri na Tržnici v Kopru (1. nadstr. nad trgovino Natura). 

Sežana: Prehranska prva pomoč, 26. 1. 2018 
ob 18:00 uri v Obrtno podjetniški zbornici (Kraška  6) 

Ankaran: Prehranska prva pomoč, 31.1.2018 
ob 17:00 uri v prostorih Družbenih dejavnosti (Bevkova 1) 

Brezplačna svetovanja dr. Ostana 

Nova Gorica: osebni posveti bodo 8. 1. 2018 
od 14:00 do 18.00 ure v  trgovini Arna (Delpinova 8); 
obvezne prijave v trgovini ali po tel.: 05/330-46-15. 

Uresničljivi sklepi o zdravem življenju        
   

     Ob novem letu si mnogi obljubimo, da bomo živeli bolj 
zdravo. Žal večini teh sklepov ne uspe uresničiti. Raziskave 
kažejo, da se kar 70% ljudi, ki se odločijo za bolj zdrav slog 
življenja, po dveh letih vrne k nezdravi prehrani in starim 
navadam. V razvitem svetu se tako manj kot 3% prebivalcev 
prehranjuje v skladu z uradnimi prehranskimi priporočili. 
Zakaj je tako težko živeti zdravo? 
    Problem sem s sodelavci  pojasnil z znanstveno objavo nove 
teorije o apetitu za sebični gen (2009). Narava skrbi predvsem 
za reprodukcijo, ki je energetsko zahtevna in nas z močnimi 
vrojenimi nagnjenji spodbuja, da jemo več kot je potrebno za 
zdravje . 
    Na Univerzi v Ljubljani smo v preteklem desetletju razvili 
metodo izboljšanja načina prehrane, ki je enostavna in 
učinkovita. Imenovali smo jo metoda »2+5«. Naj navedem 
nekaj priporočil:  
- Pijmo vsaj 1,5 l vode dnevno. Večinoma smo dehidrirani, a 
tega nam telo sprva ne pokaže z žejo, pač pa z občutkom lakote  
in utrujenostjo. 
- Gibajmo se na svežem zraku ob dnevni svetlobi (brez očal) 
vsaj eno uro dnevno. Ena ura hoje poveča hidracijo za 12 ur (in 
s tem zmanjša hlepenje po hrani). Svež zrak vsebuje negativne 
ione, ki zmanjšajo utrujenost in s tem občutek lakote.  Ena ura 
dnevne svetlobe, ki pride skozi oči (brez očal), poveča raven 
serotonina (hormona sreče) v krvi, zato čutimo manj želje po 
čokoladi in ogljikovih hidratih. 
- Užijmo vsaj 5 porcij sadja in zelenjave dnevno (vsaj 400 g), 
pa bo manj želje po slaščicah. 
    V tej metodi nobena hrana ni prepovedana. Kljub temu je 
večina udeležencev v enomesečnem poskusu zmanjšala 
energetski vnos hrane, užila manj maščob in manj slaščic. 
Shujšali so v povprečju za 1,6 kg. Zlasti pa je bilo razveseljivo, 
da se je leto in pol po preizkusu kar 60% udeležencev še vedno 
vsaj deloma držalo teh priporočil.  
          

Od 21. 1. 2018 do konca tega meseca v TV oddajah 
Za zdravje prispevek dr. Iztoka Ostana o optimi-
zaciji beljakovinske prehrane. Oddajo predvajajo 
kanali  Vaš kanal, TV Veseljak, Golica, TV Petelin. 
 

Prispevki na TV 

 
Zora Golobič 



 
 

Tečaj polnovrednega postenja 
  V Kriški vasi se v četrtek, 11. 01. 2018, začne 3- do 8-dnevni tečaj 
polnovrednega postenja po sistemu dr. Ostana. Obvezna je predhodna 
prijava. Več informacij po telefonu s klicem na 041 517 256, po e-pošti 
dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si. 

 

 

O dveh strategijah hujšanja 
  

Načinov hujšanja je veliko, a v grobem jih 
lahko razvrstimo v dve osnovni skupini: hujšanje 
brez omejevanja energijskega vnosa in hujšanje ob 
redukciji užitih kalorij. 
 Med dietami brez omejevanja kaloričnega 
vnosa pod normalno raven se vse bolj uveljavlja t. 
im. ketonska (oz. ketogena) dieta. Pri njej zelo 
omejimo le vnos škrobnatih živil in sladkorjev 
(presnovljivih ogljikovih hidratov), veliko večino (tudi do 80%) energije pa zagotavljamo z maščobami. Količina 
beljakovin ostaja običajna. Pri taki prehrani je na primer dovoljeno uživanje jajc, ocvrtih na slanini, namesto kruha ali 
drugih presnovljivih ogljikovih hidratov pa ob njih lahko jemo na primer popečene paprike ali drugo zelenjavo.  
  Objavljenih je bilo že več deset raziskav, ki kažejo, da je hujšanje na tak način učinkovito. Kratkoročno sicer 
večinoma niso zaznali pomembnih negativnih stranskih učinkov, a na dolgi rok taka dieta ni varna. Prav nasprotno: 
Povzetek 17 raziskav, v katerih je bilo zajetih 272.216 oseb, ki so uživale prehrano z malo ogljikovih hidratov, kaže, 
da se je smrtnost povečala za 31% (Noto et al., 2013).  Zato se s to strategijo obvladovanja telesne teže ne ukvarjam. 
 Drugo skupino načinov hujšanja tvorijo prehranjevalni načini, pri katerih omejujemo kalorični vnos (in ob tem 
večinoma tudi povečamo fizično gibanje). Uravnotežena prehrana z znižano energijsko vrednostjo je lahko zelo 
koristna tudi za zdravje. Veliko je študij na ljudeh in živalih, ki dokazujejo, da kalorična restrikcija (ob uravnoteženi 
prehrani) podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje za raka, bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, demenco in 
druge bolezni. Variant takih oblik hujšanja je veliko – od zmanjšanja količine hrane za 20% pa vse do posta ob vodi. 
 A tudi ta strategija hujšanja ni brez pasti. Ob kalorični restrikciji običajno zmanjšamo tudi vnos beljakovin, ki 
so energetsko bogata hrana. Zato se pri takem hujšanju pogosto pojavi ohlapna koža, zmanjšanje mišične mase. 

Shujšamo, a videz je upadel ... 
 Težavo lahko preprečimo tako, da 
manjkajoče beljakovine nadomestimo z  
optimalno kombinacijo aminokislin  OKA, ki 
ne sproščajo nič kalorij.  Pravilo je preprosto: 
če uživamo v času posta kakih 100 g pustega 

mesa dnevno (ali temu enakovrednih drugih beljakovin), je potrebno dodajati prehrani od 8 do 10 tablet OKA dnevno; 
če pa smo izločili vso beljakovinsko hrano  (post, sadni dnevi), je potrebno vzeti vsaj 15 tablet OKA dnevno. V tem 
primeru koža ne bo upadla, za ohranjanje mišične mase pa bi bilo potrebno vzeti še kaj več tablet OKA.  
 Metode hujšanja z OKA smo natančneje opisali v knjigi: Hujšanje s prehranskimi dopolnili tipa OKA 
(Institut.O, 2016), več o knjigi na: https://ziva-voda.com/blog/knjige/hujsanje-s-prehranskimi-dopolnili-tipa-oka/ 
  

 Za manj stresa – pomoč iz črevesa    
         

 Vsi lepi, vznemirljivi dogodki so oblika stresa, saj se takrat v krvi zviša raven adrenalina in drugih stresnih 
hormonov. A to ni problem. Tudi občasni manj prijetni stresni doživljaji ne spodkopljejo življenjskih moči. Problem 
pa je trajno povišanje ravni stresnih hormonov v krvi (kronični stres). Neprestano vznemirjenje je vir bolezni. Nujni so 

redni počitki in umiritev organizma po vsakršnem 
vznemirjenju, naj bo neprijetno ali prijetno. 
 Sprehod po neokrnjeni naravi je naš običajen 
način za sprostitev. Zlasti zimska narava zna biti še 
posebej pomirjujoča. Pošiljam vam predbožično sliko iz 
naše domače Čičarije. 
 Manj znano pa je, da si za lažje premagovanje 
stresa pomagamo tudi s skrbjo za dobro črevesno 
mikrobioto. Na oxfordski univerzi so tri tedne dajali 
zdravim prostovoljcem kapsule s prebiotiki (vlakninami, 
ki so hrana za dobre črevesne bakterije). Meritve so po 
preizkusu pokazale, da so lažje prenašali stres, kot osebe v 
kontrolni skupini. Dr. D. Perlmutter pa je v svoji novi 
uspešnici »Zdravi možgani« opisal študije, v katerih so  
zmanjšali raven stresnih hormonov v telesu z uživanjem 
probiotikov.  

Srečno in zdravo 2018! 


