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ejansko obstajajo 
trije osnovni načini 
priprave mlečnoki-
slinskih proizvodov;

- naravno kisanje mleka, ki ga zla-
sti v poletnem času sprožijo v zra-
ku in v mleku prisotni mikroorga-
nizmi;
- inducirano vrenje mleka pri in-
dustrijski proizvodnji kislega mle-
ka in jogurta, ki ga sprožijo različne 
kulture (streptococus lactis, lacto-
bacillus bulgaricus in njim sorodne 
vrste mlečnokislinskih bakterij);
-  fermentacija mleka, ki jo sprožijo 
živa kefirna zrna.

DOBER - BOLJŠI – KEFIR
Najbolj pestra je paleta mlečnoki-
slinskih, človeku koristnih mikro-
organizmov je v kefirju, fermenti-
ranem mlečnokislinskem napitku. 
V njem je nekaj deset različnih vrst 
bakterij in kvasovk, ki žive v med-
sebojnem sožitju in proizvajajo 
številne encime, antioksidante, vi-
tamine, antitumorne substance, 
vrsto protiteles, biološke stimu-
lanse, ter spreminjajo mleko v bi-
stveno boljšo hrano, kot je mleko 
samo. Še več! Zaužiti kefir poma-
ga pri prebavi in presnovi mleka in 
mlečnih izdelkov ter drugih jedi. 
»Odpušča« nam prehranske napa-
ke in pregrehe, blaži težave in ce-
lo zdravi.
Skrivnostna živa kefirjeva kul-
tura dobesedno dela čudeže. Ja-
ponski znanstveniki intenzivno 

raziskujejo to protislovje kefirja in 
mleka oziroma neverjetne spre-
membe težko prebavljivega mleč-
nega sladkorja, beljakovin in ma-
ščob v posebne probiotične oblike.
Kefir je doma pod kavkaškimi hri-
bi in je tradicionalni napitek kav-
kaških ljudstev, ki slovijo po svoji 
vitalnosti in dolgem življenju.
Skrivnost visoke biološke vredno-
sti in blagodejnega učinka kefir-
ja na presnovo celotnega organiz-
ma, s poudarkom na procesu sta-
ranja, je še dokaj neraziskana. Ne-
kateri znanstveniki verjamejo, da 
je to povezano z antioksidanti, ki 
preprečujejo bolezni staranja. Po-
enostavljeno povedano: antioksi-
danti varujejo celico pred škodljivi-
mi oblikami kisika (toksične oblike 
in prosti radikali kisika), ki s svojo 
agresivno oksidacijsko močjo uni-
čujejo tkivo in v verižni kemični re-
akciji uničujejo zdrave celice.
Najbrž imajo prav tisti, ki trdijo, da 
kefir vsebuje veliko najrazličnejših 
varovalnih snovi, kakršne najde-
mo predvsem v tako imenovanih 
varovalnih živilih (sadju, zelenjavi, 
žitnih kalčkih, črnem kruhu, ribah, 
zlasti plavih
morskih ribah) in rdečem vinu. Po 
mnenju svetovno znanih strokov-
njakov za prehrano, tudi našega 
priznanega nutricionista prof. dr. 
Dražigosta Pokorna, imajo večje 
količine varovalnih snovi v živilih 
aktivno vlogo pri zatiranju civiliza-
cijskih bolezni.

KEFIR – ŽIVLJENJSKI 
ELIKSIR
Delovanje živih mikroorganizmov 
v kefirju in tvorjenje varovalnih 
snovi v njem so odvisni od vitalno-
sti kefirjeve kulture in tehnološko 
proizvodnega postopka. Prav slo-
venski kefir Krepko je zaradi svo-
jih probiotičnih lastnosti, značilne-
ga osvežujočega okusa in žame-
tne kislosti deležen številnih po-
hval doma in v tujini. Izdelujejo ga 
po izvirnem, naravnem postopku 
na podlagi žive kefirjeve kulture, 
brez dodajanj stimulansov ali kon-
zervansov.

KEFIR – ČUDEŽ NARAVE 
ALI DARILO BOGOV? 
Pod Kavkazom, v pradomovini ke-
firja ljudje verjamejo, da je kefirne 
»gobice« njihovim prednikom ne-
koč podaril prerok Mohamed, da 
bi dolgo živeli in imeli veliko po-
tomcev. Znanstveniki seveda ne 
verjamejo legendam, radi bi se do-
kopali do  znanstvene resnice, ven-
dar kaj dlje od domneve, da so ke-
firna zrna nastala zgolj po naključju 
niso prišli. Kavkaška ljudstva verja-
mejo in so hvaležna Mohamedu za 
dolgo življenje in številne potom-
ce. Veliko jih je, ki v svojem dolgem 
življenju niso niti videli zdravnika.

KEFIR, NAŠ SLOVENSKI
Od leta 1994 proizvaja ta čudovi-
ti napitek tudi slovenska mlekarna 
Krepko na Notranjskem, v Lazah pri 

Logatcu, in je edini pravi kefir, ne le 
v Sloveniji, celo v EU, ter edini, ki 
ima opisane zdravilne učinke. 

D

 OB ZGORNJEM NASLOVU se bo verjetno marsikdo 
vprašal, ali je primerjava med kefirjem in jogurtom 
sploh mogoča, saj razen tega, da sta »zakisana« mlečna 
napitka, nimata veliko skupnega. 

KEFIR – 
jogurt 21. 
stoletja

- učinki na maščobe in sladkor v krvi
- učinki na prebavni trakt (kislino, 

zgago, težo v želodcu, zaprtje in dri-
ske, trebušno slinavko, črevesno 
mikrofloro)

- razstrupljanje organizma
- antioksidativne lastnosti, ki zavira-

jo procese staranja in skleroze
- zvišanje imunske sposobnosti
- olajšan vnos kalcija pri starejših 

ljudeh
- izboljšan odziv organizma na zdra-

vila in blažitev stranskih učinkov 
močnih zdravil

- antimikrobni efekti in preprečeva-
nje okužb

- antitumorne subtance in lastnosti
- vitamini in minerali (vsebnost, to-

pnost oz. absorpcija v telo)
- zmanjšanje nevarnih, zaužitih ni-

tratov
- izboljšanje prebavljivosti in presno-

ve sladkorja, beljakovin in maščob
- primernost za različne dietne pre-

hrane (tudi shujševalno, ker nasiti 
in ne redi »pokuri« sladkorje in ma-
ščobe)

- zmanjšuje zamaščenost kože, lepša 
ten in pomaga proti celulitu in mo-
zoljavosti

- varovalni učinek na dojenčke pred 
infekcijskimi in alergijskimi reakci-
jami

- primeren dodatek in dopolnilo pre-
hrani dojenčkov ali kot nadome-
stek za materino mleko posebno pri 
otrocih, ki so alergični na laktozo

- učinki na maščobe in sladkor v krvi

ZDRAVILNI UČINKI 
KEFIRJA SO ŽE 
SPLOŠNO ZNANI:
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ZDRAVILNI UČINKI 
KEFIRJA SO ŽE 

 – 
jogurt 21. 

Kefir, čeprav 
izdelan na bazi 

kravjega mleka ali 
mleka drugih živali, ima 

številne lastnosti živil 
rastlinskega izvora in je 
vedno bolj priljubljen 
med vegetarijanci in 

ljubitelji presne 
hrane. 
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