
Sandra Turnšek verjame, da je uspeh vodenja podjetja 
odvisen od tega, ali delaš z veseljem ali vizijo – ali pa le 
kot del kariere in pehanja za zaslužkom: »Odrasla sem s 
kefirjem. Moje navdušenje nad tem eliksirjem življenja je 
z leti raslo in zorelo. 

Obraz Mlekarne Krepko: Sandra Turnšek
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Podkrepila ga je še legenda o sto-
letnikih s Kavkaza, ljudeh, ki so 
ob vsakodnevnem pitju kefirja 
zdravi in vitalni dočakali preko 
sto let. Vsakodnevno ga uživam 
še danes, seveda pravega, tradi-
cionalno narejenega s pomočjo 
kefirnih zrn,« pojasnjuje Sandra 
Turnšek, direktorica Mlekarne 
Krepko. »Še vedno ga edini v EU 
izdelujemo po starem postopku 
iz kefirjevega zrna, kar je težji 
način, vendar edini pravi,« nam 
je uvodoma zaupala Sandra.

Čudežno zrno,  
ki prinaša zdravje 
in lepoto

Ljudstva na Kavkazu slovijo po 
tem, da zelo dolgo živijo. Od 
tam izvira tudi kefir – verjame-
te, da se v uživanju kefirja skri-
va razlog za dolgo življenje?
»Res je, pradomovina kefirja je 
Kavkaz in tamkajšnji prebivalci 
verujejo, da je kefirna zrna, ki so 
posušena videti kot zlato, njiho-
vim prednikom podaril prerok 
Mohamed, da bi dolgo živeli in 
imeli veliko otrok. Znanstveniki 
seveda ne verjamejo legendam, 
vendar morajo priznati, da so 
kefirna zrna v resnici nekako ču-
dežna. Kefir nekateri imenujejo 
tudi eliksir življenja, saj je doka-
zano, da kavkaški prebivalci, ki 
redno pijejo kefir, dočakajo zdra-
vo in visoko starost.«

Kefir ima poleg pozitivnega 
vpliva na zdravje in dobro po-
čutje tudi lepotilne učinke. 
»Tako kot rečemo, da gre "lju-
bezen skozi želodec", ima tudi 
prehrana odločilno vlogo pri 
notranji in zunanji lepoti. Npr., 
razstrupljanje organizma je zelo 
pomemben lepotilni in zdravilni 
učinek tradicionalnega kefirja, 
antioksidanti, ki jih vsebuje tra-
dicionalni kefir pa zavirajo pro-
cese staranja.
Mlečnokislinske bakterije, ki se 

nahajajo v tradicionalnem ke-
firju ne vplivajo le blagodejno 
vplivajo na naš organizem, 
temveč imajo lepotilni učinek 
tudi na našo kožo in z masko 
za obraz in telo iz tradicional-
nega kefirja, kožo očistimo, 
osvežimo in dodamo kanček 

"večne mladosti". Tradicional-
ni kefir nam nudi notranjo in 

zunanjo lepoto.« Kefir nam tako 
pomaga do lepe kože in je učin-
kovita domača metoda v boju 
proti aknam in staranju.

To pa še ni vse! Poletje je pred 
vrati in slišali smo, da lahko s 
kefirjem ublažimo tudi celulit. 
To drži? 
»Vemo, da je celulit predvsem 
kopičenje maščobnega in ve-
zivnega tkiva v podkožju. Po-
večana količina maščobnega 
tkiva zmanjša pretok krvi in 
limfe skozi ta območja, posle-
dično se upočasni presnova 
in pride do zastajanja tekočin, 
kar dodatno poslabša videz. 
Tradicionalni kefir odplavlja 
škodljive snovi iz telesa, oz. ga 
razstruplja in ima izredno mo-
čan učinek na celotno presno-
vo organizma. Tudi izboljšana 
prebava, ki je posledica redne-
ga uživanja kefirja pripomore 
k boljšemu počutju in lažjemu 
koraku. Vsekakor je priporo-
čljivo, da začnemo skrbeti zase 
s pravilno prehrano in giba-
njem, saj to ne bo le zmanjša-
lo izrazitosti celulita, pač pa 
bo koristilo tudi splošnemu 
zdravju.«

Ali na policah 
slovenskih trgovin sploh 
najdemo pravi kefir? 

»Da,« pravi Sandra, ampak samo 
enega – pod blagovno znamko 

Krepko, kar je garancija za pravi kefir. 
Edini pravi način izdelave kefirja je iz 
kefirjevih zrn in Mlekarna Krepko je 
edina v celi EU, ki ga izdeluje po tem 
postopku. »Proces je zelo zamuden in 

dolgotrajen, zato se ostale mlekarne 
večinoma odločajo za izdelavo kefirja 

iz instant pripravka. In to je velika 
škoda, kar ponujajo trgovine, s pra-

vim kefirjem nima dosti skupnega, 
seveda z izjemo našega tradicio-

nalnega »Krepkota«.«


