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Pravi kefir odpušča tudi prehranske grehe

MILENA STERNEN

"Od vseh fermentiranih mlečnoki-
slinskih napitkov je v kefirju najbolj 
pestra paleta mlečnokislinskih, člo-
veku koristnih mikroorganizmov. 
Ne nazadnje je kefir najstarejši znani 
probiotik. Pravi tradicionalni kefir 
vsebuje zelo pomembne v maščobi 
topne vitamine A, E, D, K, vitamine 
B-kompleksa, ki pomagajo uravna-
vati delovanje ledvic, jeter, živčnega 
sistema," Sandra Turnšek, direktorica 
družinske mlekarne Krepko iz Laz pri 
Logatcu, našteva dobre strani kefirja. 
Poudari, da to velja le za na tradicio-
nalen način pridobljenega. 

"Pomembna je tudi vsebnost mi-
neralov, kot so kalcij in magnezij, ki 
sta pomembna za razvoj kosti, zob, 
ter fosfor, ki pomaga telesu izkori-
ščati ogljikove hidrate, maščobe in 
proteine in tako pomaga pri oskrbo-
vanju z energijo. Splošno znani učinki 
so razstrupljanje organizma, zvišanje 
imunske sposobnosti telesa, urav-
navanje delovanja prebavil, antimi-
krobni efekti in preprečevanje okužb, 
pozitiven vpliv na vitalnost, antioksi-
dativne lastnosti in še in še bi lahko 
naštevala."

Ohranjati želodčno in črevesno rav-
novesje je v tem času, ko jemo tudi 
veliko hitre hrane in hranjenju ne 
posvetimo dovolj časa in pozorno-
sti, zelo pomembno. Od prehrane, 
od počutja v trebuhu je marsikaj od-
visno pri našem zdravju ali ne?
"Z vidika presnove je črevesje najbolj 
aktiven telesni organ. Tako na 
sestavo kot na velikost na-
ravne črevesne mikroflore 
vplivajo prehrana, upora-
ba zdravil, stres, okužbe, 
kem ično onesnaže-
nje in podobno. Vsaka 
s p r e m e m b a  l a h k o 
povzroči porušenje 
stabilnega ravnoves-
ja črevesne mikroflo-
re in s tem preobrat iz 
koristnega v škodljivo 
delovanje v telesu. Kot 
pomoč moramo v telo 
vnašati koristne vrste mi-
kroorganizmov - probioti-
kov. Korist prinašajo le, če je 
njihov vnos v telo zadosten in 
stalen, ker morajo preživeti ne-

ugodne razmere v želodcu in drugih 
prebavilih ter premagati škodljive 
mikroorganizme v črevesju. Najbolj 
pestra je paleta mlečnokislinskih, 
človeku koristnih mikroorganizmov 
v kefirju. V njem je deset različnih vrst 
bakterij in kvasovk, ki žive v medse-
bojnem sožitju in proizvajajo številne 
encime, antioksidante, vitamine, an-
titumorne substance, vrsto protiteles 
in s tem spreminjajo mleko v bistveno 
boljšo hrano, kot je mleko samo. Pou-
dariti je treba, da je tako pestra paleta 
mikroorganizmov prisotna le v kefir-
ju, ki nastane iz kefirnih zrn, izdela-
nem po tradicionalnem postopku."

Na Kavkazu so še vedno  
stoletniki
Ko se je pred desetletji pojavil pri 
nas, so govorili, da je od tam, kjer 
živi veliko čilih stoletnikov. To še 
vedno velja?
"Res je, pradomovina kefirja je Kavkaz 
in tamkajšnji prebivalci verujejo, da 
je kefirna zrna, ki so posušena videti 
kot zlato, njihovim prednikom po-
daril prerok Mohamed, da bi dolgo 
živeli in imeli veliko otrok. Znanstve-
niki seveda ne verjamejo legendam, 
vendar morajo priznati, da so kefirna 
zrna, iz katerih je narejen kefir, v re-

snici nekako čudežna. Kefir nekateri 
imenujejo tudi eliksir življenja, saj je 
dokazano, da kavkaški prebivalci, ki 
redno pijejo kefir, dočakajo zdravo in 
visoko starost."

Kefir je tudi zelo osvežilen, kar je 
ob prepogostem pitju sladkih pijač 
dobro vedeti. Kaj še vsebuje kori-
stnega?
"Kefir je fermentiran mlečni izdelek, 
ki ga zaradi njegove penaste tekstu-
re, rezkega okusa in žametne kislosti 
lahko uvrstimo med osvežilne mlečne 
napitke. Če nam naravni okus ne 
ustreza, lahko posežemo po kefirjih 
z različnimi okusi, ki mu nikakor ne 
odvzamejo zdravilnih moči. Prehrana 
ima odločilno vlogo pri notranji in zu-
nanji lepoti, razstrupljanje organizma 
je zelo pomemben lepotilni in zdra-
vilni učinek tradicionalnega kefirja, 
antioksidanti, ki jih vsebuje tradicio-
nalni kefir, zavirajo procese staranja. 
Mlečnokislinske bakterije, ki se naha-
jajo v tradicionalnem kefirju, ne vpli-
vajo le blagodejno na naš organizem, 
temveč imajo lepotilni učinek tudi 
na našo kožo. Z njim lahko kožo oči-
stimo, osvežimo in dodamo kanček 
'večne mladosti'."

Kako kefir nastane pri vas? 
"Kefirna zrna, ki jih dodamo mleku, 
vanj sproščajo številne mikroorga-
nizme. Kefir torej nastaja brez kakr-
šnihkoli drugih dodatkov. Prisotni 
mikroorganizmi se hranijo in raz-
množujejo v mleku. Vsaka skupina 
mikroorganizmov ima točno dolo-
čeno funkcijo. Postopek priprave ke-
firja traja približno 24 ur in se nato 
nadaljuje še v sami plastenki oziroma 
lončku, o čemer priča tudi napihnjen 
pokrovček. Pod vplivom žive kefirje-
ve kulture, gobice, se v mleku sproži 
postopek fermentacije, ki temeljito 
spremeni sestavo končnega izdelka v 
primerjavi z njegovo osnovno surovi-
no - mlekom.

Med procesom fermentacije bakte-
rije in kvasovke, kot vir hrane, izkori-
ščajo osnovne sestavine mleka in jih 
pri tem spreminjajo v enostavnejše, 
lažje prebavljive snovi. Zelo zanimi-
va je na primer razgradnja mlečnega 
sladkorja, laktoze, ki omogoča uživa-
nje tradicionalnega kefirja tudi ljudem 
z laktozno intoleranco."

Probiotike vse bolj potrebujemo
Tradicionalni način pridelave je za-
mudnejši, a se vendarle splača? 
"Tradicionalni postopki predelave, 
ki so garancija za odličen okus, mini-
malna predelava, saj si želimo ohrani-
ti čim več mineralov in vitaminov, in 
od leta 2007 tudi ekološka predelava 
mleka, ki je logično nadaljevanje naše 
zastavljene vizije in življenjsko pre-
pričanje naše družine, so prednosti in 

posebnosti naše družinske mle-
karne Krepko. Naša mlekarna 

je še vedno edina v Evrop-
ski uniji, ki izdeluje pravi 

tradicionalni kefir iz ke-
firnih zrn. Izbrali smo 

si težjo pot, vendar 
edino, ki zagotavlja 
zna ne i n opeva ne 
zd rav i l ne uč i n ke 

tega izdelka. Odlič-
nost našega ke-
f i r j a  s e  p ole g 

z d r a v i l n i h 
učinkov kaže 

Sandra Turnšek: "Izbrali smo si težjo pot, vendar edino, ki zagotavlja znane in opeva-
ne učinke kefirja." (Foto: Kele&Kele)
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Sandra Turnšek, 
direktorica družinske 
mlekarne Krepko, v 
kateri delajo naravni 
tradicionalni kefir

Bakterije in 
kvasovke osnovne 
sestavine mleka 
spreminjajo v lažje 
prebavljive snovi

Poskrbimo za stopala

Naša stopala nas nosijo skozi življe-
nje, povprečno z njimi prehodimo šti-
rikratno dolžino okoli Zemlje. Zato je 
prav, da se jim za dolgo pot zahvali-
mo z nego, nagradimo jih z masažo, 
obiskom refleksoterapevta,  lahko jih 
enostavno prepustimo božanju svoje-
ga partnerja, partnerke ob teh vedno 
daljših večerih ali meglenih jutrih. 

Stopala so blažilci, ki zadržijo tre-
sljaje in s tem varujejo kolena in boke. 
V njih je 2-krat 28 kosti, 19 mišic, 107 
kit in vezi, ki jih dnevno močno obre-
menjujemo in jim posvečamo malo 
pozornosti. Veliko poklicev zahteva 
dolgo, neprekinjeno stanje na nogah 
ali veliko hoje po trdih tleh, pri sede-
čih poklicih so noge ves čas v enakem 
položaju. Ob tem jih pogosto stlačimo 
v neprimerno obutev, ženske v prilju-
bljene balerinke, ki so po navadi nare-
jene iz umetnih materialov, s tankim 
podplatom, da se ne sezuvajo, so vsaj 

kakšne pol številke premajhne. Takšna 
obutev daje stopalom veliko premalo 
opore in ravnotežja, z njimi prikliče-
mo probleme in bolečine v stopalih. 
Bolečina je vedno smiselna in nekaj 
pomeni, nakazuje določene negativ-
ne fiziološke spremembe v organizmu. 
Že z izbiro pravilne obutve, razgiba-
vanjem stopal in masažo lahko pri-
pomoremo k boljšemu počutju in 
preprečimo nastanek različnih bole-
zni. 

Da bodo stopala v dobri kondiciji, 
so nam na voljo čisto enostavne vaje, 
kadar je le priložnost, hodimo bosi ali 
hodimo po prstih, migajmo s prsti, 
poberimo kakšno stvar, ki nam pade 
na tla, stojmo na petah. Omogoči-
mo našim stopalom kopeli, naj bodo 
hladne ali tople, v nje lahko dodamo 
himalajsko ali morsko sol, košček 
limone, pomaranče ... Z refleksotera-
pijo še dodatno sprostimo napetosti 
v tkivih stopala, s tem harmonizira-
mo celoten energijski sistem in vzpo-
stavimo ravnovesje med fizičnim in 
duševnim stanjem v telesu in z oko-
ljem. Tako prikličemo dobro počutje 
tako na fizični kot na psihični ravni. 
(Nana)

Hodimo bosi, po prstih, 
migajmo s prsti, stojmo 
na petah, masirajmo si 
podplate

tudi v enkratnem okusu. Za okus 
smo v Bruslju prejeli nagrado Superi-
or Taste award."

Probiotike nam zaradi prehranskih 
grehov in vse bolj mrtve hrane s 
polic trgovin posebno svetujejo.
"Kefir je zagotovo najboljši probiotični 
izdelek z največjim številom mikroor-
ganizmov, ki v našem telesu opravljajo 
blagodejne funkcije. Z rednim uživa-
njem tradicionalnega kefirja ne samo 
da uravnavate  prebavo, za svoje zdrav-
je naredite zares nekaj koristnega. Ne-
kateri ljudje pravijo, da je pravi kefir 

skoraj kot zdravilo, ker zaradi svojih 
zdravilnih učinkov dejansko učinku-
je na naš organizem. Res nam odpušča 
prehranske napake in pregrehe. Jaz 
osebno ga pijem vsak dan pred spa-
njem, ker mi čez noč razstrupi orga-
nizem, odpravi napake v prebavnem 
traktu in prvi učinek je že zjutraj, ko 
se zbudiš lahkotnejši. V enem samem 
lončku kefirja je torej shranjeno pravo 
bogastvo sestavin, s katerim ohranja-
mo vitalnost in zdravje. Kefir je čudež, 
ki ga privoščite sebi in vašim otrokom. 
Redno uživanje vas bo kmalu prepriča-
lo o njegovih pozitivnih učinkih."


