
30 DNI
 BREZ CUKRA

#



Ljudje, ki so se odločili za ločitev od sladkorja, poročajo, da je to ena

izmed najboljših odločitev, kar so jih naredili. Pa sploh ne zaradi zunanjega

efekta (manj kilogramov, lepša polt, zdravi zobje ipd.), temveč zaradi

dejstva, da so postali drugačni tudi v vsakdanjem življenju.

Bolj umirjeni, bolj potrpežljivi, bolj prisotni, bolj zadovoljni.

Mnogo ljudi dirka skozi življenje in ima občutek, da so ves čas v pogonu.

Ali Ali se boste izziva lotili ali ne, je odvisno od vas. Ko boste brali, kaj vse s tem

pridobite, vas bo to zagotovo motiviralo, sploh če imate katere od spodaj

naštetih težav ... A dajmo roko na srce ...

Resnični namen teh #30dnibrezcukra ni le 30 dni, temveč vsaj manjša

sprememba življenjskega sloga za vse življenje in to brez trpljenja, ko vidiš

piškot, sladoled, tortico.

A vsaka sprememba se začne z odločitvijo, ki je ločitev. Ločitev od sladkorja.

Ne bo lahNe bo lahko, predvsem prvih 10 dni ne. Gre za odvajanje, ki se lahko

primerja z odvajanjem od droge ali alkohola. Kriza bo in če je človek to

pripravljen sprejeti in iti čez, potem mu bo uspelo!

V tej knjižici smo zbrali dejstva, ki vas bodo motivirala pri izzivu, pa tudi

nekaj vaj, ki bodo pomagale do cilja. Zbrali smo tudi priporočila, kaj v tem

času jesti, kakšne recepte si pripravljati in katera dopolnila uživati, seveda

glede na različne finančne zmožnosti, saj je izziv povsem dostopen vsem.

Na iNa izziv se je treba pripraviti in temu smo namenili več dni. Sledi protokolu,

obveščaj, deli svoje občutke in povej, kako ti gre.

Vse objave lahko označiš z #30dnibrezcukra, jih objaviš na našem

FB-profilu Klepet ob kavi pa tudi na Instagramu. Tako si pomagamo med

izzivom, izmenjujemo informacije in se skupaj veselimo!



To se zgodi, ko nehaš jesti sladkor!
Ste si kdaj mislili, da lahko nekaj na videz tako nedolžnega, kot je sladkor,

resno obremeni telo in ogrozi naše zdravje, in ali verjamete, da lahko

preprosta sprememba prehrane (brez cukra) prinese toliko koristi?!

Ko prenehate jesti sladkor, …

- se izboljša videz kože (izgledate pomlajeni)

-- se poveča energija

- izgubite kilograme

- se izboljša spanje

- se okrepi imunski sistem

- se izboljša zdravje zob in dlesni

- se zmanjšajo nihanja v razpoloženju

- se poveča občutek sreče

-- se zmanjša tveganje za diabetes tipa 2

- se zmanjša možnost za nastanek raka

- se zmanjšajo bolečine v mišicah in sklepih

- se poveča stopnja testosterona (kar pomeni boljši seks)

- se zmanjša obremenjenost jeter

- organi postanejo manj zamaščeni

- je srce bolj zdravo

-- se izboljša spomin

Verjetno si vsi želimo dolgega in srečnega življenja, zaradi česar se tudi

mudimo v telovadnici, pazimo na prehrano ali kako drugače skrbimo za

zdrav življenjski slog. Na koncu koncev pa je pravzaprav zelo malo tako

učinkovitih metod, s katerimi bi izboljšali splošno zdravje telesa, kot je

zmanjšati vnos sladkorja oz. ga popolnoma odstraniti iz svoje prehrane.

Uživanje sladkorja vpliva na toliko različnih aspektov našega delovanja, da

vvčasih niti ne posumimo, da bi bil lahko vzrok za razne zdravstvene težave.

Nekaterim se zdi “odrezati sladkor” iz prehrane grozljivo, a s pravim

pristopom lahko tudi ta korak k bolj zdravemu življenju zelo omilimo. 



Vsekakor k odločitvi pomaga že spodnji seznam posledic, ki se zgodijo,

ko prenehate jesti sladkor, v nadaljevanju pa izveste tudi praktične rešitve,

ko je skušnjava skorajda neobvladljiva.

Ste torej za akcijo? Stran s piškoti, sladicami in sladkimi pijačami − in

opazujte presenetljive rezultate!

KAJ SE ZGODI … 20 MINUT PO PRENEHANJU
UŽIUŽIVANJA SLADKORJA?

Uživanje sladkarij ali sladkih pijač povzroči zasvojenost. Več sladkorja kot

boste pojedli, bolj si ga boste želeli. 20 minut po prvem obroku, ki ne

vsebuje sladkorja, boste občutili večje zadovoljstvo, manj pa boste tudi

hrepeneli po repeteju ali desertu. Naj vam da to zagon v trenutkih, ko se

bo pojavila prva večja skušnjava − in ta se BREZ DVOMA bo!

         1 uro po prenehanju
         uži         uživanja sladkorja

Po eni uri “cuker abstinence” boste občutili

naval energije in produktivnosti. Želja po

sladkanju ali prigrizkih bo manjša.



            1 dan po prenehanju
            uživanja sladkorja

Povečala se bo želja po nutritivno bogati

hrani, kot so zdrave maščobe, proteini,

beljakovine in vlaknine. Da ne bi

prevladala želja po sladkorju, morate

svsvoje telo resnično nahraniti s kvalitetno

ekološko prehrano! S povečanim vnosom

zelenjave in zelenih napitkov se bo krvni

sladkor lažje stabiliziral, kar pomeni, da

razpoloženje ne bo nihalo pa tudi hrepenenje

po sladkarijah in prigrizkih bo manjše. 

            3 dni po prenehanju
            uži            uživanja sladkorja

Kazati se bodo začele prve neprijetne posledice.

Zavedati se morate, da je sladkor vrsta odvisnosti,

ki slej ko prej pokaže svojo temno plat −

odtegnitvene simptome. Po nekje treh dneh boste

občutili veliko potrebo po sladkarijah, povečala

se bo anksioznost, morda se vas bosta polotila

glaglavobol in prehlad ali v skrajih primerih depresija.

Imejte v mislih, da je to ZAČASNO! V prvem tednu

po prenehanju uživanja sladkorja se hrepenenje

povečuje, nato pa praviloma začne upadati (vse

je seveda odvisno od stopnje zasvojenosti). V tem

času je nujno, da poskrbite za ustrezno hidracijo −

žejo namreč pogostokrat zamenjujemo za lakoto!



            1 teden po prenehanju
            uživanja sladkorja

Opazili boste prve večje spremembe na telesu

in v počutju. Če je vaš prejšnji življenjski slog

vključeval veliko predelanih živil, sladkarij,

sokov in desertov, bo v tem času še vedno

ppotekala intenzivna detoksifikacija (razstruplja

je telesa), če pa ste sladkor uživali bolj

preudarno, se bo telo že odzivalo v manjši

zmedenosti, večji produktivnosti in psihični

stabilnosti ter dobrem razpoloženju.

           1 mesec po prenehanju
           uživanja sladkorja

PPo enem mesecu boste kot prerojeni! Želja po

sladkem bo tako rekoč izginila, hrepeneli boste

samo še po polnovrednih živilih in zdravi hrani.

Telo se bo samo po sebi izogibalo sladkorju in

predelanim živilom.

           1 leto po prenehanju
           uživanja sladkorja

ČČe boste vztrajali in se sladkorju izogibali tudi

po zaključenem izzivu #30dnibrezcukra, po

enem letu pričakujte neopisljive spremembe!

Telo bo po enem letu popolnoma prilagojeno

novemu načinu življenja, kar pomeni, da bo kot

energijo uporabljalo hranila iz polnovrednih živil.



Zagotovo boste tudi shujšali. Seveda slediti tovrstnemu življenjskemu slogu

ne pomeni, da se morate zdaj za vedno odpovedati sladkarijam. Velja

priporočilo, da se zdravo prehranjujte 80 % časa, v ostalih 20 % pa se

lahko pregrešite. Če torej enkrat ali dvakrat na teden pojeste nekaj

sladkega za dušo, to ne bo pustilo nobenih posledic na telesu, ki je zdaj

polno funkcionalno!

17 RAZ17 RAZLOGOV ZA #30DNIBREZCUKRA

Razlogov je seveda veliko več, to pa so najpogostejši, ki motivirajo

posameznike k odločitvi, da izločijo sladkor iz svoje prehrane. A bolj

pomemben motivacijski seznam je tisti, ki ga ustvariš sam. Navodila za

njegovo izdelavo najdeš med pripravami na izziv.

1. Ko prenehate jesti sladkor, se izboljša videz kože (izgledate
pomlajeni)
DDva glavna proteina, ki ohranjata mladosten videz, sta kolagen in elastin.

Elastin skrbi za elastičnost in prožnost kože, kar v praksi pomeni, da se koža

po tem, ko naredimo neko izrazno mimiko, vrne na svoje mesto. Če elastina

primanjkuje, se koža povesi. Kolagen pa je po drugi strani protein, ki skrbi

za polno in napeto kožo brez gubic.



Kakšna je torej povezava med elastinom, kolagenom in sladkorjem?

Sladkor nas dela starikave. Ko uživamo sladkor, se v krvnem obtoku zgodi

reakcija, ki sproži ustvarjanje encimov, ki uničujejo kolagen in elastin.

Procesa razgradnje kolagena in elastina ne moremo ustaviti od zunaj (ne

glede na to, koliko zapravimo za dnevno rutino − drage kremice, losjoni,

serumi, toniki itd.). Pravzaprav koža zelo hitro reagira na količno zaužitega

ssladkorja. Že po 72-urnem “cuker detoksu” boste opazili očitne razlike

na koži.

2. Boljši seks
Kdo bi si mislil, da lahko sladkor učinkuje na zadovoljstvo med rjuhami!

Sladkor zmanjšuje nivo testosterona, posledično pa tudi libido. Pri moških

nizke količine testosterona zmanjšujejo še mišično maso ter povečajo

stopnjo telesne maščobe. Prav visoki nivoji telesne maščobe pa lahko

iizzovejo sproščanje estrogena, kar vodi v težave z erekcijo in kvaliteto

sperme. Ustrezna količina testosterona pa ni pomembna samo za moške!

Ženske s premalo testosterona poleg pomanjkanja spolne sle opažajo še

zaspanost, utrujenost, manko energije in motnje v razpoloženju.



3. Več energije
Imeti veliko energije pomeni tudi biti radosten, razigran in produktiven.

Količina energije mora biti visoka preko dneva, proti večeru pa naj bi po

vseh zakonitostih padla − da z lahkoto zaspimo. Ko zaužijemo kaj sladkega,

kratkotrajno resda občutimo več energije, kmalu zatem pa pride do

drastičnega padca, kar nas dela še bolj utrujene. Kar se dvigne, mora

namnamreč tudi pasti! In ravno to uravnavanje količine sladkorja v krvi vodi

v odvisnost: zaužijemo nekaj sladkega → občutimo kratek naval

energije → sladkor v krvi pada (se začne uravnavati) → utrujenost,

zaspanost → hrepenenje po še več sladkorja → ponovo uživanje sladkorja.

In začarani krog je sklenjen! Če iz prehrane izločimo sladkor, bo raven

sladkorja v krvi bolj ali manj stalna, s tem pa tudi raven energije.

4. Hujšanje/izguba odvečne teže
VVčasih je veljalo prepričanje, da je za odvečno težo krivo uživanje preveč

maščob, a sodobne raziskave kažejo, da je glavni krivec za pojav debelosti

v bistvu sladkor. Če iz prehrane izločite sladkor, bodo kilogrami kar

kopneli! Zakaj? Sladkor povzroča debelost na več različnih načinov.

Ko pride sladkor v krvni obtok, začne trebušna slinavka proizvajati inzulin,

ki omogoča prenos glukoze (ki je vir energije) do celic. Problem nastane,

da začne telo povečano proizvodnjo inzulina dojemati kot grožnjo in zato

kkot vir energije ne porablja maščobnih zalog (čeprav jih ima v resnici

dovolj). Kot drugo je večina sladkorjev sestavljena približno v enakem

deležu iz glukoze in iz fruktoze (50 : 50). Glukoza se lahko absorbira direktno

v celice, medtem ko mora fruktoza najprej do jeter. Pretirana obremenitev

jeter povzroči, da se fruktoza namesto v energijo pretvarja v maščobo.

Seveda je tu še tretji problem − zasvojenost.

Sladkor povzroča odvisnost, saj deluje na

ttiste dele možganov, ki so odgovorni

za dobro počutje, srečo in 

zadovoljstvo. Več sladkorja kot

pojemo, bolj si ga želimo … Več

zaužitih kalorij pa seveda vodi

v debelost.



5. Boljši spanec
Kaj je boljšega od dobrega večernega počitka, ki nas napolni z energijo

ter poskrbi, da vsi procesi razstrupljanja in regeneracije potekajo tako,

kot morajo. Z uživanjem sladkorja se ta naravni cikel poruši. Človeško telo

je zasnovano tako, da v normalnem stanju med spanjem kuri maščobe

ter se s tem polni z energijo. Če se v posteljo odpravimo z visokim nivojem

ssladkorja v krvi, zmotimo naravni cikel ter namesto maščob med spanjem

kurimo glukozo. Dodatno uživanje sladkorja pred spanjem dvigne nivo

energije, zaradi česar se ne moremo umiriti in zaspati.

6. Boljši imunski sistem in manj prehladov
Sladkor neposredno vpliva na imunski sistem in sposobnost obrambe

pred infekcijami − v krvnem obtoku namreč onemogoča delovanje

levkocitov (belih krvničk), katerih naloga je obramba telesa pred tujki,

ookužbami in boleznimi. Ameriška študija, objavljena v American Journal

of Clinical Nutrition, kaže, da lahko že 100 g zaužitega sladkorja zmanjša

število levkocitov za 50 %, in sicer za 5 ur! Z opuščanjem sladkorja iz

prehrane omogočate telesu, da se naravno bori priti boleznim.



7. Adijo, slab zadah
Slab zadah je pogosto posledica razraščanja slabih bakterij v ustih − in

uganite kaj, bakterije obožujejo sladkarije! Vsakokrat ko zaužijete sladek

prigrizek ali popijete sladko pijačo, v ustih ostane tanka obloga na zobeh

in dlesnih, ki je odlično gojišče za bakterije. Če prenehate z uživanjem

sladkorja, v ustih ne bo pogojev za nastanek bakterij, ki povzročajo slab

zzadah.

8. Zdravi zobje
Verjamemo, da se spomnite groženj iz otroštva, da boste imeli zaradi

preveč sladkorja gnile zobe. No, ta opozorila niso daleč od resnice. Slabe

bakterije ne povzročajo le slabega zadaha, temveč tudi napadajo

sklenino. Dva tipa bakterij (Streptococcus sobrinus in Streptococcus

mutans) se prehranjujeta s sladkorjem in okoli zoba izdelata tanek film

((zobno oblogo/karies), kar ustvari kislo okolje ter posledično raztaplja

minerale in poškoduje sklenino. Postopoma se te luknjice večajo in večajo.

Študija, v katero je bilo zajetih več kot 20.000 odraslih, je pokazala, da

celo zelo priložnostno pitje sladkih pijač (recimo ob rojstnih dnevih)

poveča tveganje za izgubo od enega do 5 zob za kar 44 %.

9. Manj nihanj razpoloženja
Bodimo si na jasnem − prenehati s sladkorjem ne pomeni, da boste vedn

in pin povsod srečni. Še več, na začetku vas bo trgalo. Prvih par dni po “cuker

detoksu” je namreč kritičnih. Odtegnitveni smptomi so podobni prehladu

in hrepeneli boste po tem, da posežete po sladkarijah. Če se takrat lahko

vzdržite, ste zmagali! Kmalu zatem se boste namreč iz dneva v dan začeli

počutiti bolje. Zakaj? Preveč sladkorja vpliva na dvosmerno povezavo

črevesje − možgani ter ob nenadnem manku povzroča anksioznost, nemir

in nerazpoloženost. Saj poznate, kako vas čokoladica na hitro osreči,

kkasneje pa vas naredi še bolj nezadovoljne! S prenehanjem uživanja

sladkorja boste uravnali stopnjo sladkorja v krvi, kar pomeni, da preko

dneva ne bo nenadnih nihanj razpoloženja.



10. Dobro počutje
S prenehanjem uživanja sladkorja se bo (sicer ne čisto takoj) izboljšalo

splošno počutje. Študije kažejo, da obstaja direktna povezava med

uživanjem visokih količin sladkorja in depresijo. S tem ko izločite sladkor iz

vsakodnevne prehrane, poskrbite za dvig energije in tudi razpoloženja.

Počutili se boste bolj zadovoljni, srečni in radostni, poslovili pa se boste

tudi od “mtudi od “megle v glavi” (lažje se boste zbrali, misli bodo jasnejše, izboljšal

se bo spomin). Uživanje sladkorja namreč povzroči kronično vnetje, ki

vpliva na delovanje možganov.

11. Manj možnosti za nastanek diabetesa tipa 2
Nenadzorovana sprememba sladkorja v krvi lahko povzroči resne

zdravstvene težave, kot sta preddiabetično stanje in sladkorna bolezen.

Diabetes tipa 2 nastane kot posledica inzulinske rezistence, kar pomeni,

da tda trebušna slinavka ne more proizvesti dovolj inzulina za uravnavanje

glukoze v krvi ali pa preprosto postane odporna na učinke inzulina. Že v

prvih nekaj urah brez sladkorja bo trebušna slinavka začela proizvajati

manj inzulina (ker ga ne bo potrebovala za predelavo glukoze), jetra pa

bodo začela razgrajevati zalogo shranjenih toksinov. Z redukcijo uživanja

sladkorja lahko torej neposredno in tudi posredno (debelost, glejte točko

4) vplivamo na zmanjšanje možnosti za nastanek diabetesa tipa 2.

12. Ma12. Manj možnosti za rakava obolenja
Raziskave kažejo, da fruktoza veča možnosti za nastanek določenih oblik

raka (vključujoč raka trebušne slinavke in dojk). Uživanje sladkorja je

nevarno za nastanek raka tudi posredno

(zaradi debelosti). Po pričevanju

Cancer research UK lahko debelost

vodi v 13 različnih oblik raka, kar

pomeni, da lahpomeni, da lahko z omejevanjem

zaužitih količin sladkorja zmanjšamo

možnost za nastanek te zahrbtne

bolezni. Saj veste: manj sladkorja, manj

možnosti za pojav debelosti, manj tveganja za nastanek raka!



13. Manj bolečin v mišicah in sklepih
Kaj pa če za krhke kosti ni kriva starost, ampak tortica? Ja, dejansko

sladkor poveča inflamatorne/vnetne procese v telesu, ki poškodujejo kosti.

Sladkor prav tako črpa iz telesa pomembne minerale, ki so potrebni za

optimalno delovanje mišic in kosti. Za presnovo 1 mulekule sladkorja je

namreč potrebnih kar 28 mulekul magnezija, ki je bistven mineral, ko

ggovorimo o zdravju mišičnih tkiv.

14. Razbremenitev jeter
Več ali manj so vsi sladkorji sestavljeni iz 50 % glukoze in 50 % fruktoze, pri

čemer se glukoza lahko absorbira direktno v celice, medtem ko mora

fruktoza najprej do jeter. Pretirana obremenitev jeter povzroči, da se

fruktoza namesto v energijo pretvarja v maščobo, sočasno pa jetra s

težavo opravljajo svoji temeljni funkciji − razstrupljanje telesa in čiščenje

krvi. Dolgkrvi. Dolgotrajno obremenjevanje jeter s fruktozo lahko vodi v NAFLD

(nealkoholno maščobno jetrno bolezen). Študije kažejo pomembne

povezave med nastankom te bolezni in rednim uživanjem sladkih pijač.

S cuker detoksom torej neposredno poskrbite za detoks jeter!

15. Organi postanejo manj zamaščeni
Obstajajo različni tipi telesne maščobe. Podkožna maščoba je plast

maščobe pod kožo, viscelarna maščoba pa je maščoba, ki se nahaja

globgloblje pod mišicami in obdaja organe. Uživanje sladkorja je povezano

z nabiranjem te maščobe okoli organov, kar pa ni vedno vidno tudi na

zunaj. Zamaščenost organov namreč ne pomeni nujno debelosti, zaradi

česar na okrnjeno delovanje organov niti ne pomislimo. Čezmeren vnos

sladkorja, kot rečeno, obremeni jetra, ki fruktozo namesto v energijo

pretvarja v maščobo, viscelarna maščoba pa nato poruši delovanje

hormonskega sistema in posledično celotnega organizma. Dejstvo je, da

obe vobe vrsti maščobe povzročata višje tveganje za bolezni srca in ožilja,

sladkorno bolezen, visok pritisk, kap, apnejo, več različnih vrst raka in

druge degenerativne bolezni.



16. Zdravo srce
Znanstvene raziskave dokazujejo povezavo med količino zaužitega

sladkorja in tveganjem za nastanek srčno-žilnih bolezni. Študija, objavljena

v strokovni reviji Journal of the American Heart Association, kaže, da velike

količine sladkorja poškodujejo srčno tkivo pri testiranih živalih. Kronično

visoke stopnje sladkorja v krvi vodijo v arterosklerozo ter povzročijo

ootrdevanje in zožitev žil, s čimer se močno poveča nevarnost za srčni

napad ali kap. Poročilo The Journal of the American Medical Association

tudi opozarja, da se pri ljudeh, katerih dnevni vnos sladkorja predstavlja

17−21 % celotnega vnosa zaužitih kalorij, možnost za smrt zaradi srčne

kapi poveča za 38 %.

17. Boljši spomin
Sladkor negativno vpliva na človekove kognitivne sposobnosti. Dolgoročno

pprehranjevanje z določenimi vrstami sladkorjev lahko namreč povzroči

trajne nevrološke težave ter poslabša spomin in sposobnost učenja. Študije

kažejo, da obstaja neposredna povezava med uživanjem hrane, ki je

bogata s fruktozo, in delovanjem možganskih funkcij. Fruktoza uničuje

sinapse in s tem poškoduje možganske celice, obenem pa daje možganom

podobno informacijo, kot jo sicer dobijo v trenutkih velikega stresa.

Nedavna študija je pokazala, da dieta, ki temelji na visokem vnosu fruktoze,

žže v šestih tednih povzroči upad inteligenčnega kvocienta, uživanje živil z

visoko vsebnostjo fruktoze na dolgi rok pa znatno vpliva na sposobnost

učenja in pomnjenja informacij. Škodo pomaga zmanjšati dodajanje

omega-3-maščobnih kislin!



SEZNAM IZLOČITVE

Pa smo tu! Cuker niso samo čokolada, keks in tortica. Cuker je povsod in

to boste kmalu ugotovili.

PIJAČA

Izločiti vse sokove (tudi “naravne” iz trgovine), vse peneče pijače (Cockto,

Fanto, Sprite, kokakolo ipd.) in ves alkohol. Alkohol je namreč tekoči

ssladkor! Vino, pivo, likerji, žgane pijače NISO na seznamu.

Kaj sploh lahko pijete?

Vodo, kokosovo vodo (ne iz koncentrata!), brezov sok (ki je v bistvu voda) in

vse nesladkane čaje (ne uporabljajte niti medu).

HRANA

Izločiti vse sladkarije, ki so jasne (piškoti, sladice, mafini, tortice, čokolade,

sladoled, lizike), pa tudi drugo procesirano hrano, ki vsebuje veliko količino

ssladkorja (kečap, hitro predpripravljeni obroki, cvrtje, musliji, kosmiči,

kupljeni v trgovini, ter podobno). Berite deklaracije! Veliko OH in

sladkorjev − tega ne želite. Seveda odpade tudi vsa hitro pridelana,

fast food hrana.

Kaj lahko jeste?

Veliko zelenjave, tudi sadje do 15.00 ure (ne pretiravajte, jejte predvsem

jagodičevje) ter žita − ajda, proso, oves, ječmen, pira, kuskus, amarant.

VVeliko beljakovinskih virov − čičerika, fižol, grah, brokoli ipd. 

V pomoč lahko spodaj najdete recepte in izziv izkoristite tudi za

raziskovanje in odkrivanje novih okusov.

Zavedajte se, da imate zaradi sladkorja precej “požgane” brbončice in

boste proti koncu izziva vse bolj okušali hrano, za katero bi pred tem rekli,

da je povsem brez okusa.



Pomoč in podpora v času krize

Kaj narediti, če/ko zahrepenite po sladkem? Vsekakor se bo prej ali slej

pojavila neustavljiva želja po sladkarijah, zaradi katere lahko vsa

dotedanja prizadevanja hitro padejo v vodo.

Kako torej zaustaviti željo po sladkem?

Hrana, ki poveča željo po sladkorju
(v(visok glikemični indeks):  

- francoski kruh 

- pečen krompir 

- koruzni kosmiči 

- rižev krispiji 

- pomfri 

- graham krekerji 

- - slani prigrizki

- pire krompir 

- lubenica 

- smokiji 

- beli kruh 

- toast 

- drobtine 

- p- praženi  lešniki 

- gobova juha 

- instant ovseni kosmiči 

- rogljički 

- rozine 

- vložene marelice 

- makaroni s sirom 

- hambu- hamburger (kruh) 

- pica

- kokice 



6.  Mikrobiom
Mikrobiom je povezan z delovanjem praktično vsakega

procesa, ki se odvija v telesu. Vsaka skupina bakterij (večina

od njih je v črevesju) opravlja svoje delo: razgrajuje hrano,

proizvaja vitamine, skrbi za absorpcijo hranil v telesu ter

znanstveno dokazano vpliva na delovanje številnih organov.

Spijte 10 ml MIKROBIOM 30 (ena velika jušna žlica), najbolje

pred obrokom ali pred spanjem. Občutljivi posamezniki naj

zmanjšajo dozo na eno malo žličko.





Biotiki



Višje ravni celičnega glutationa omogočajo, da se telo lažje razstruplja in

bolj učinkovito zdravi. Zaradi teh lastnosti lahko klorofil izboljša celično

oskrbo s kisikom, povečana oksigenacija pa pomeni povečano celično

energijo in intenzivnejše razstrupljanje ter zdravilne učinke. Klorofil tako

deluje kot antioksidant, ki varuje naše celice, nevtralizira strupe in

pospešuje delovanje encimov. Ker deluje bazično, se torej pogosto uživa

mmed kuro za razkisanje telesa (skrbi za zmanjšanje kislosti v telesu). Hkrati

čisti debelo črevo ter razstruplja jetra. Eko zelenje je tudi odličen pomočnik

v primeru napadov lakote in nenadzorovane želje po sladkem. Da ne bi

prevladala želja po sladkorju, morate svoje telo resnično nahraniti s

kvalitetno ekološko prehrano! S povečanim vnosom zelenjave in zelenih

napitkov se bo krvni sladkor lažje stabiliziral, kar pomeni, da razpoloženje

ne bo nihalo pa tudi hrepenenje po sladkarijah in prigrizkih bo manjše.

        R        RECEPTI

ZAJTRKI

Kremasta prosena kaša (za 1 osebo)

- 1/3 skodelica prosa

- 3/4 skodelice mandljevega mleka (lahko tudi ovseno, proseno ...)

- 1/2 skodelice vode

- malo cimeta in vanilije v prahu

PProso na grobo zmeljemo v blenderju, multipraktiku ali kavnem mlinčku,

tako da je podobno zdrobu. Proseni zdrob prazimo 2 do 3 minute na suho.

Potem počasi vlijemo rastlinsko mleko in vodo ter premešamo. Kuhamo

pokrito na majhnem ognju nekaj minut (8−10), dokler ne dobimo kremaste

teksture. Če je pregosto, dodamo se malo tekočine, ampak ne preveč, in

pustimo pokrito se 1−3 minute. Na koncu vlijemo proseno kašo v širšo

skodelico, pustimo, da se malo ohladi, in jo začinimo s cimetom in vanilijo.



Ovsena kaša (za dve osebi)

- 1 skodelica ovsenih kosmičev

- 2 skodelici ovsenega mleka

- 1 cz cimeta

- 1 cz vanilije (ni nujno)

Ovsene kosmiče skuhamo v ovsenem mleku (približno boste potrebovali

10−15 minut). Na 10−15 minut). Na koncu dodate se cimet in vanilijo in pojeste se toplo.

Kvinojina kaša z začimbami (za 2 osebi)

- 1 skodelica mandljevega mleka (lahko tudi iz zemeljskih mandljev)

- 1/2 skodelice kvinoje

- 1 čajna žlička vanilije

- 1 čajna žlička cimeta

- 1 čajna žlička muskatnega oreščka

- naribana lupini- naribana lupinica 1 ekološke pomaranče

Kvinojo operemo in jo kuhamo pokrito v mandljevem ali riževem mleku z

začimbami in sladilom približno 20 minut. Po kuhanju jo pustimo pokrito

se nekaj časa, nato pa dodamo naribano pomarančno lupinico,

premešamo in takoj postrezemo. Lahko skuhamo več kvinoje in potem

naslednji dan pripravimo mafine (za mafine potrebujemo 2 skodelici

kuhane kvinoje oz. 1 skodelico suhe).



Brezgutenski slani mafini (za 2 do 3 osebe)

- 2 skodelici kuhane kvinoje

- 4 jušne žlice svilnatega tofuja ali rastlinskega jogurta

- 1 skodelica nasekljane špinace

- 1 skodelica narezanih gob

- 1 skodelica buck, narezanih na manjše kocke

- 3 j- 3 jušne žlice kvasnih kosmicev

- 1⁄2 cz pecilnega praška

- malo morske ali himalajske soli

- malo popra

- malo origana

- malo timijana

Pečico segrejemo na 180 stopinj. Kvinojo na grobo zmeljemo v multipraktiku

ali blenderju. V blender dodamo ali blenderju. V blender dodamo ostale sestavine in narejeno zmes vlijemo

v modelčke za mafine. Mafine pečemo 10−12 minut oz. toliko, da postanejo

rahlo rjavi na površini. Ko jih vzamemo iz pečice, počakamo, da se malo

ohladijo. Postrežemo jih skupaj z rastlinskim jogurtom, malo nasekljanega

svežega drobnjaka ali kakšno drugo svežo zelenjavo po izbiri.

Prosena polenta (za 5 do 6 oseb)

- 220 g prosa

-- pol litra zelenjavne jušne osnove

- 2 manjša pora

- malo morske soli

- mlada čebula ali peteršilj za okras

- ekološki sojin jogurt



Pripravimo pol litra jušne osnove iz sveže zelenjave − deset minut kuhamo

narezan korenček,košček zelene, kolerabe, petršiljevo korenino in liste,

setraj, par zrn popra, sol in lovorjev list, precedimo in tekočino uporabimo

kot jušno osnovo. Nato proso skuhamo v tej jušni osnovi in ga kuhanega

zmiksamo v blenderju ali s paličnim mešalnikom. Por dobro operemo in

narežemo na tanjse kolobarje in ga dušimo na malo vode, dokler ne

omehomehča. Na koncu mu dodamo se kuhano in zmiksano proso. Lahko se

dodatno začinimo z različnimi začimbami, ki jih imamo radi, ali se malo

solimo. Proseno polento nalozimo v skledice, pogladimo s hrbtom žlice,

nanjo naložimo žlico ekološkega sojinega jogurta ter potresemo z

nasekljanim peteršiljem ali mlado čebulo. V proseno polento lahko

dodajamo se drugo kuhano ali v pečici peceno zelenjavo brez maščob

(brokoli, bučke, korenje, pečena in olupljena paprika ...).

AmaAmarantov puding (za 1 osebo)

- 1 skodelica mandljevega ali ovsenega mleka

- 1/3 skodelica amaranta

- ščepec cimeta

- ščepec muškatnega oreščka

- 1 jušna žlica kakava ali rožičeve moke

- nekaj svežih lističev mete

AmaAmarant operemo in precedimo ter kuhamo na majhnem ognju v

mandjevem mleku skupaj z začimbami 25−30 minut oz. dokler se amarant

ne skuha. Potem dodamo se kakav ali rožičevo moko (lahko ga/jo

premešamo z malo mandljevega mleka preden ga/jo dodamo v kuhani

amarant) in se enkrat premesamo. Vlijemo v manjše skodelice, pustimo,

da se ohladi (15 minut) in ga potem prestavimo v hladilnik za 45 minut.

Preden postrezemo puding, ga garniramo z lističi mete. Lahko ga

prippripravimo zvečer in ga pojemo zjutraj za zajtrk ali pa ga pripravimo

zjutraj in pojemo toplega.



Pire iz leče s šparglji in solato (za 1 osebo)

- 1 skodelica kuhane rumene ali rdeče leče

- 1/4 skodelice vode

- 250 g zelenih špargljev

- ščepec soli

- ščepec popra

-- malo limoninega soka

Špargljem odrežemo olesenele dele, jih olupimo in

na kratko pokuhamo (3 minute). Dodamo malo

limoninega soka. Kuhano leco zmiksamo v

blenderju do gladkega skupaj z vodo, malo soli

in poprom. Zraven postrežemo se nezačinjeno

narezano zeleno solato, motovilec in rukolo.

ZZelenjavni kari (za 2−3 osebe)

- malo vode

- 1/2 srednje velike čebule

- 2 stroka česna

- 1 čajna žlička kumine

- 1/2 čajne žličke kajenskega popra

- 2 čajni žlički začimbe curry

- 2 - 2 čajni žlički garam masale

- 1 manjši košček svežega ingverja (1,5 cm)

- 1 čajna žlička morske soli

- 1 skodelica cvetkov cvetače

- 1 skodelica cvetkov brokolija

- 1/2 skodelice bambusovih vršičkov (ni nujno)

- pest mlade špinače ali blitve

- 1/2 - 1/2 konzerve kokosovega mleka

- svež koriander



Na vodi podušimo na drobno narezano čebulo in česen (približno 5 minut

na majhnem ognju). Začinimo s kumino, kajenskim poprom, curryjem,

garam masalo in soljo in prazimo se 2 minuti. Dodamo zelenjavo (razen

špinače) ter nariban in olupljen svezi ingver. Potem vlijemo se kokosovo

mleko in pustimo, da zavre. Kuhamo še 5−10 minut. Potem dodamo se

mlado špinačo, kuhamo kaksno minutko in postrezemo toplo s sveže

nnasekljanim koriandrom. Zraven lahko postrežemo se shirataki “riž” ali

1 skodelico kuhanega divjega riža.

Palačinke iz cicerikine moke s humusom in svežo
zelenjavo (za 1 osebo)

- 1/2 skodelice čičerikine moke

- 1/4 čajne zličke kurkume

- 1/4 čajne žličke soli

-- ščepec črnega popra

- 1 cz indijskega trpotca (ni nujno)

- 1/2 do 1 skodelice vode

V čičerikino moko dodamo vse začimbe in počasi dodajamo vodo, tako

da nastane masa za palačinke (lahko je tudi manj gosta, v tem primeru

dodamo več vode). Kakovostno ponev dobro segrejemo in spečemo

palačinke (iz tiste kolicine testa po navadi dobimo dve palačinki).

PPalačinke namažemo s humusom (namaz iz kuhane čičerike, malo soli,

tahinija (1 cz), limoninega soka, česna in kumine − zmiksamo v blenderju

ali multipraktiku) in obložimo z različno zelenjavo (kalčki, mikrozelenje,

narezane sveže kumare, paprika, motovilec, regrat, rukola, zelje ...).



Namaz iz črne leče z zelenjavnimi trakovi (za 1 osebo)

- 250 g kuhane črne leče

- 1 na kockice narezana rdeča čebula

- 2 stroka naribanega česna

- košček olupljenega in naribanega ingverja

- 1 steblo narezane limonine trave (prvo plast olupimo in odrezemo zgornji

   del, ki je t   del, ki je trsi) ali 1 čž suhe začimbe

- 1 jušna žlica tahinija (sezamovo maslo)

- 1/4 čajne žličke mlete kurkume

- 1/4 čajne žličke mletega koriandra

- 1 čajna žlička cilija v prahu (lahko izpustimo, če nam ne ustrezajo pekoče

   začimbe)

- 1/4 čajne žličke mletega črnega popra

- 1/4 - 1/4 čajne žličke mlete kumine

- 1/2 čajne žličke črnih gorčičnih semen

- 1/2 čajne žličke morske soli

- sok iz polovice limone

Na vodi podusimo čebulo, česen, ingver in limonino travo ter dodamo

vse ostale začimbe in tahini. V blenderju ali multipraktiku vse sestavine

zmešamo do gladkega, dodamo se malo vode, če je treba, ter limonin

ssok. Namaz pojemo z različno, na trakce narezano zelenjavo (korenje,

koromac, kumare, stebelna zelena ...).



Polpeti iz fižola s svežo zelenjavo (za 6 do 8 burgerjev)

- 2 do 3 jz namočenih sončičnih semen (lahko jih pred uporabo popečemo

  na suhi ponvi)

- 1/2 skodelice čičerikine moke

- 1 srednje velika drobno nasekljana rdeča čebula

- 2 stroka drobno nasekljanega česna

-- 1 drobno nasekljan por (samo zeleni del)

- 450 g kuhanega fižola

- 1 čajna zlička kumine

- 2 čajni žlički dimljene paprike v prahu (ni nujno)

- 1 čajna žlička morske soli

- ščepec popra

Na vodi podušimo čebulo, nato dodamo česen in por in se malo dušimo,

dokler ne omehdokler ne omehča. V multipraktiku ali blenderju zmiksamo čebulo, česen,

por, semena, kumino in papriko. Zmiksano zelenjavo in semena prestavimo

v globljo posodo, solimo, popramo in dodamo se kuhan in z rokami

zdrobljen fižol in čičerikino moko, tako da nastane kompaktna, ampak

ne preveč trda zmes (lahko dodamo manj čičerikine moke). Na pekač

postavimo papir za peko in formiramo burgerje. Naj so debeli nekaj več

kot 1 cm. Pečemo jih v ogreti pečici (180 stopinj C) 20−25 minut na eni

sstrani. Potem jih pazljivo obrnemo na drugo stran in pečemo se dodatnih

5 minut. Zraven postrežemo sveže nasekljano zelje ali kakrsno koli drugo

svežo zelenjavo. Za lahko omako

pa zmešamo sojin jogurt, koprc in

nekaj kapljic limoninega soka,

ki jo vmešamo v zelje.



Čičerikin tempeh z grahovim pirejem (za 1 osebo)

- 200 g čičerikinega tempeha (lahko je tudi iz fižola)

- 1 jž tamari omake

- provansalska zelišča

- 100 g kuhanega graha

- 1 srednje velik kuhan krompir

-- 1 čž suhega pehtrana

- malo morske soli

- 1 čž čebule v prahu

- 1 čž česna v prahu

Tempeh narežemo na manjše rezine, namočimo v tamari omako (lahko

se malo razredči) in dodamo se provansalska zelišča ali druga zelišča po

okusu. Vsak kos tempeha namočimo v to omako in popečemo na suho

v v segreti ponvi z ene in druge strani (po 2−3 minute na vsaki strani). Iz

kuhanega krompirja, graha in zacimb naredimo pire, dodamo se malo

rastlinskega mleka po občutku, ce nam je pregosto. Zraven tempeha

in grahovega pireja postrežemo se nekaj mikrozelenja in druge sveže

zelenjave.



VEČERJE

Koprivino-cvetačna juha (za 2 osebi)

- 1 rdeča čebula

- 1 strok česna

- 3 pesti mladih koprivinih listov

- 1/2 srednje velike cvetače

- malo mo- malo morske soli

- malo popra

- malo muškatnega oreščka

- 500 ml zelenjavne jušne osnove ali vode

Na malo vode podusimo nasekljano čebulo in česen, dodamo začimbe,

nasekljane liste koprive (koprivo lahko zavijemo v krpo in jo nekajkrat

pregnetimo, da nas ne peče, in jo potem narezemo) in cvetačo

(n(nasekljano na manjše koščke ali cvetke), zalijemo z jušno osnovo ter

kuhamo 15 minut. S paličnim mešalnikom ali v blenderju naredimo gladko

juho in jo se toplo postrezemo z nekaj kapljicami limoninega soka,

če želimo.

Kremasta porova juha (za 2 osebi)

- 2 manjši stebli stebelne zelene

- 3 in pol skodelice zelenjavne osnove

-- 2 pora

- 2 srednje velika krompirja

- 1−2 stroka česna

- ščepec morske soli

- ščepec popra

- na kolobarje narezan por za okras

- ekološki sojin jogurt



Narezan por, nasekljan česen, olupljen, narezan krompir in stebelno

zeleno dodamo v zelenjavno osnovo ter kuhamo, dokler zelenjava ne

omehča. Juho zmiksamo v blenderju ali s paličnim mesalnikom, solimo,

popramo in okrasimo z narezanim porom. Na koncu lahko dodamo se 1

čajno žličko sojinega jogurta za vsak krožnik juhe.

Travniška solata (za 1 osebo)

- p- pest regrata

- pest navadnega tolščaka

- manjša pest čemaza

- malo drobnjaka

- malo morske soli

- malo popra

- limonin sok

- 1/4 a- 1/4 avokada

- trobentice in marjetice

- čičerikina palačinka

Zelenjavo operemo in jo nasekljamo na manjše koščke. Vse začinimo,

premešamo in okrasimo s trobenticami in marjeticami. Zraven (namesto

kruha) pojemo kvinojino palačinko (1/2 skodelice čičerikine moke, 1/2

skodelice vode − lahko tudi malo več, če želimo, da so bolj tanke − ščepec

ssoli, 1 cz indijskega trpotca (lahko tudi brez), zmešamo skupaj in spečemo,

kot navadne palačinke). Če imamo bolj sibak prebavni ogenj, si namesto

solate naredimo juho ali enolončnico.

Solata iz zelenjave kuhane v sopari in rjave leče
(za 1 osebo) 

- 1 skodelica brokolija (cvetke)

- 1 skodelica mladega stročjega fižola

-- 3−4 stebla špargljev



- 1 korenček (nasekljan na kolobarje)

- malo soli

- malo popra

- malo kumine

- 1 jž konopljinih semen ali praženih sezamovih semen

- sveži drobnjak

-- sveži koriander ali peteršilj

- 1−1,5 skodelice kuhane rjave leče

Zelenjavo kuhamo na sopari (korenček se bo kuhal dlje) in jo začinimo z

začimbami ter dodamo kuhano lečo in sveže nasekljan drobnjak in

koriander.

Juha iz brokolija in špargljev (za 2 osebi)

- 3 skodelice zelenjavne jušne osnove

-- 1 manjši por

- 500 g špargljev

- 1 skodelica cvetk brokolija

- polovica vejice koriandra

- malo soli

- malo popra

- malo česna v prahu

-- nekaj kapljic limoninega soka ali malo sojinega

  jogurta

Na vodi podusimo nasekljan por (zeleni in beli deli),

dodamo začimbe in zalijemo z jušno osnovo. Potem

nasekljamo šparglje, ki smo jim odstranili olesenele

dele, in jih skupaj z brokolijem kuhamo v začinjeni

zelenjavni osnovi 5 minut. Na koncu zmiksamo juho,

ttako da dobimo gladko maso, in jo pokapljamo z

limoninim sokom. Juho lahko okrasimo z dodatnim

nasekljanim koriandrom ali peteršiljem.



Miso juha (za 2 osebi)

- 1 korenček, narezan na tanjše palčke

- 1 manjši por, narezan na trakce

- 1 pastinjak, narezan na tanjše palčke

- nekaj cvetk brokolija

- 4 suhe ali sveže gobe sitaki

- 2 j- 2 jušni žlici misa (rižev miso)

- 4 skodelice vode ali zelenjavne osnove

- 2 jušni žlici kvasnih kosmičev

- 4 jušne žlice nasekljanega peteršilja

Suhe gobe namočimo v vroči vodi za 15−20 minut. Odrežemo stebelca in

jih vržemo proč. Namočene gobe pa nasekljamo na trakce. Zelenjavo

narežemo na manjše koščke, nato vlijemo vodo, dodamo gobe in kuhamo

5−10 minut na m5−10 minut na majhnem ognju. Ko se zelenjava skuha, ugasnemo ogenj.

V skledici razredčimo miso pasto z malo jušne tekocine. Miso pasto potem

vlijemo nazaj v juho, premešamo in pustimo pokrito 1−2 minutki. Na koncu

dodamo se 2 jž kvasnih kosmičev in sveže nasekljan peteršilj.

Zelenjavni suši (za 1 osebo)

- 2 lista nori alge

- 1/2 zrelega avokada

-- 1 korenčcek

- 1/2 bučke

- nekaj listov solate ali mikrozelenje

- namaz iz graha (kuhan, zmiksan in začinjen grah)

- tamari omaka, razredčena z vodo

Korenček in bučko narežemo na tanjše trakove. Algo položimo na suši

podlogo iz bambusa. Na list nori alge na tanko namazemo grahov namaz,

ttako da pustimo po 1−2 cm od zgornjega in spodnjega roba.



Na sredino ali nam bližjo tretjino nori alge položimo zelenjavo in narezan

avokado. Zvijemo s pomočjo suši podloge in z mokrimi rokami zlepimo

robove skupaj. Narežemo z zelo ostrim nozem, vsakic na polovico, dokler

ne dobimo 8 približno enakih kosov. Postopek ponovimo tudi z drugim

listom nori alge. Kose sušija lahko namočimo v malo razredčenega tamarija.

Veganski suši lahko naredimo tudi z zelenjavo in rižem (za kosilo). Če

imamo imamo šibak prebavni ogenj, potem si za večerjo raje naredimo juho.

Cvetačne tortilje s sezonsko solato (za 2 do 3 osebe)

- 1 manjša glava cvetače (500−600 g)

- 4 jušne žlice čija semen, namočenih v vodi (12 jušnih žlic vode)

- 1 jušna žlica indijskega trpotca

- 1 strok naribanega česna ali 1 čajna žlička česna v prahu

- 1 čajna žlička morske soli

- 1/2 - 1/2 čajne žličke suhe bazilike

- 1/2 čajne žličke suhega origana

- ščepec popra

Pečico segrejemo na 180 stopinj C. V multipraktiku ali blenderju zdrobimo

cvetačo na velikost manjšega riževa zrna. Potem cvetačo skuhamo na

sopari (5 minut). Pustimo, da se malo ohladi, in iz nje izzamemo vodo

(najlažje je skozi bombažno krpo ali vrečko za rastlinska mleka). Cvetačo

ppotem pomešamo s čija semeni, ki smo jih namočili v vodi, ter dodamo

vse ostale sestavine. Iz tega “testa” naredimo 6 žogic, iz katerih oblikujemo

majhne tortilje (žogico postavimo med dva manjša papirja za peko in

razvaljamo). Tortilje potem prestavimo (brez papirja za peko) v pripravljen

pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo 8−10 minut na eni strani,

nato jih obrnemo in pečemo se 5 minut na drugi strani. Cvetacne tortilje

so nam lahko osnova za zelenjavno pico ali pa jih enostavno uporabljamo

namnamesto kruha. Lahko jih uživamo zraven juhe ali solatke. V tem primeru

lahko pripravimo sezonsko solato z veliko zelenolistnate zelenjave in jo

pojemo skupaj z nekaj tortiljami.



3 DNI PRIPRAVE NA IZZIV #30DNIBREZCUKRA

Dan 1 pred izzivom − motivacijski seznam

Ko prebereš celotno knjižico, na list papirja zapiši vse svoje razloge in

vzroke, zakaj odločitev za izziv #30dnibrezcukra.

Seznam boš prebral/-a vsako jutro vseh 30 dni in tudi takrat, ko boš

želel/-a poseči po sladkorju.

SSeznam ročno napiši in ga obesi na hladilnik, hkrati pa ga pofotkaj, da

bo shranjen v telefonu in dostopen tudi, ko boš “na terenu” − npr. zvečer

v kinu, ko bi si privoščil/-a še kakšno čokolado ali kokice ...

Moj motivacijski seznam:

Zavestno se odločam za izziv #30dnibrezcukra, ker:

- želim nehati uporabljati sladkor za samokaznovanje ali samonagrajevanje;

- želim izgubiti kilograme, ki so mi ostali od nosečnosti;

- - želim biti bolj umirjena;

- želim biti prepričana, da nimam slabega zadaha;

- uživati v boljšem seksu;

- izboljšati spomin (velikokrat kaj pozabim);

- je to dobro tudi za mojo hčer;

- želim biti še bolj odporna in olajšati delo jetrom, ki je res zelo pomemben

   organ;

- bi- biti dober vzor drugim in dokazati, da se da!



Dan 2 pred izzivom − pregled realnega stanja

Preglej vse, kar imaš doma in je na seznamu živil, ki niso dovoljena v času

tega izziva. Vse to pojej, podeli, zavrzi, skratka ... Najdi svoj način, da se te

hrane znebiš. In seveda na koncu preberi svoj motivacijski seznam.

Nakupi sestavine za pripravo bolj zdrave hrane, poišči recepte, ki so ti všeč,

in restavracije, ki ponujajo takšno hrano.

Dan 3 pDan 3 pred izzivom − postavi si varovalke

Kriza bo, to je dejstvo. Če misliš, da greš čez ta izziv brez krize, potem niti

ne začenjaj izziva. Odtegnitveni simptomi so lahko zelo hudi, zato je

pomembno, da si pripraviš varovalke in ozavestiš tiste trenutke, ko ti bo

najbolj težko.



b) Obvesti svoje najdražje o tem, na kaj se pripravljaš, ter izberi eno osebo,

ki te bo povsem podpirala, na katero se lahko zaneseš, da te pomiri, ti kaj

skuha, te kam pelje ali samo potolaži po telefonu in te še ona spomni,

čemu to počneš. S to osebo deli tudi svoj motivacijski seznam. Lahko pa

motivacijski seznam objaviš na Facebooku in tako dobiš podporo od še

več ljudi, hkrati pa ustvariš malo pritiska, da se boš tega zares držal/-a! ;)

TTako, zdaj pa zares!

STE TOREJ ZA IZZIV #30DNIBREZCUKRA?

Če so vas zgornja dognanja prepričala, da črtate sladkor iz svoje

prehrane, potem vabljeni, da to naredimo skupaj! Na družabnih omrežjih

objavljajte svoj napredek, težave, misli in dileme pod ključnikom/heštegom

#30dnibrezcukra!

 
www.klepetobkavi.si

02 6200 230


