
Draga moja hormončica...saj veš, da je v vsakem dokumentu droben tisk,  tako tudi moja
pisemca ne morejo biti brez njega. Le da moj vseeno ni tako droben, saj si želim, da ga
opaziš, prebereš in spoštuješ.
 
Nasveti, ki jih delim s teboj, so izključno moje osebno mnenje in prepričanje in
nikakor ne nadomeščajo nasvetov zdravnikov in zdravniškega osebja.
 
Ker je program avtorsko delo, je vsakršno kopiranje in razpošiljanje nepoklicanim
osebam prepovedano. 
 
Za vse informacije se lahko obrneš direktno name, vse kontakte imaš, pa jih še enkrat
pripišem...Darja Ren s.p., Ravna ulica 9,2312 Orehova vas
 
IHvala za razumevanje!
 
 
 
 
 



Draga hormončica... 
kot si najbrž opazila, je oranžna barva omenjena tako pri

zdravi koži
 in boljšem vidu,

 kot v boju proti raku in še kje.
 

Glavno vlogo igra betakaroten in seveda, ta živila so
bogata z vlakninami.

 
Sploh betakaroten v oranžnih živilih rastlinskega izvora 
 ima močan antioksidativen učinek, ki deluje na celice
našega celotnega telesa, vključno  s celicami, ki tvorijo

tkivo naših reproduktivnih organov. 
 

 
 



 
Že včeraj sem nekaj  napisala o marelicah, zato

nadaljujeva z breskvami in nektarinami.
 

Je sploh kakšna razlika med njima, razen v olupu?
Ena mala pa je - nektarine so namreč dobile ime po

"nektar" in to pomeni pijača bogov. 
 

Ena in druga sta  zelo občutljivi, 
zato jih kupujemo še ne povsem zrele, zrele so ponavadi

precej poškodovane, saj si opazila. 
 

Do popolne zrelosti jih bomo hranile v papirni vrečici,
jim dodale zrel sadež, nato pa zrele hranile v hladilniku.

 
 

  BRESKEV  IN NEKTARINA



DAN 17

Dodajte podnaslovEne  in druge bomo popekle na žlički kokosovega
olja,

 potresle s cimetom
 in prelile z malo malo surovega ekološkega medu 

in jih uživale/ena je povsem dovolj, torej 2 polovički/
v dopoldanskem času.



Oves uporabljamo opcijsko, tudi ovseno mleko, a tu in
tam si ga bomo privoščile in to seveda z največjim

užitkom, sploh v kombinaciji s sadjem in malce
popečenega.

 
Potrebujemo

 
1 breskev ali nektarino

75 g popečene ovsene kaše/kosmičev
kozarček grškega jogurta/kokos jogurta

1 JŽ ekološkega surovega medu
1 JŽ soka rdeče grenivke

 
 

HRUSTLJAV ZAJTRK ALI MALICA



Priprava

Breskev ali nektarino bomo narezale na koščke, ne jih pa
lupiti, le dobro jim bomo oprale. 

 
Če bi se že odločile, da jih lupimo, potem je najbolje, da jih
za 30 sekund potopimo v vrelo vodo in pred lupljenjem ne

odstranimo koščice.
 

Na dno kozarčka bomo dale sadje, nanj nekaj popečenega
ovsa, čez bomo prelile grški ali kokos jogurt.

 
Med in sok grenivke bomo zmešale in z to mešanico

okrasile hranilno in zdravo sladico.
 

Še en hitro pripravljen obrok, ki ga boš uživala do največ
opoldneva.



Nektarine so spet en čudovit sadež, ki ga boš želela
imeti vedno v svojem hladilniku:

 
- izboljšuje prebavo

- pomaga pri hujšanju (kombinacije in količine tudi
štejejo!!)

- vsebuje antioxidante 
- krepi imunski sistem

- stabilizira krvni sladkor
- skrbi za našega srčka 

- .......
 

Zato še, draga hormončica, en res enostaven recept,
ponovno primeren tako za zajtrk kot malico....

 



Zeleno oranžen sendvič - zvezda med sendviči

Potrebovale bomo
 

2 kosa ajdovega kruha
1 nektarino
1 avokado
sok limete

1 čž makovih semen
1/2 skodelice feta sira

2 JŽ mandljevih lističev/lahko mleti
malo čilija/kajenskega popra, morsko sol in sveže mlet

črni poper
nekaj kapljic oljčnega olja

 
Priprava:

 
Ajdov kruh položimo na peki papir.

Nektarino narežemo /lahko tudi breskev na tanke
lističe.

Avokado narežemo, damo v skledo in zmešamo z
limetinim sokom.

Namažemo kruh, potresemo s semeni, nato
potresemo še s feta sirom in mandlji.
 Na vrh položimo rezine nektarine, 

začinimo in
na hitro popečemo v pečici.

Na koncu samo še pokapljamo z nekaj oljčnega olja.
 
 



Tak sendvič je ne samo sladko kisli in ravno prav slani za
brbončice,

 je kombinacija hranil, 
ki nam dajo energijo in ti 

res priporočam, 
da ga neseš s seboj v službo.

 
Ni nujno, da je ajdov kruh, lahko so odlični mafini s

kurkumo,  sama ji rečem, "must have" začimbnico vsake
zdrave kuhinje.

 
Ne bom veliko pisala o njej, 

ker je že toliko napisanega in prepričana sem, da se bo
še kakšna pozitivna učinkovina dodatno našla v njej 

in 
 o kateri bodo pisali strokovnjaki.

 
Veš kaj?

 
Prav je tako...zdaj že veš, da zagovarjam povečini naša

avtohtona zelišča in začimbe 
ali pa vsaj takšne, ki niso prepotovale tisoče kilometrov,

 
Za ingver in kurkumo pa bom vedno dvignila roko, ne

samo eno, obe roki dvignem za njun DA v kuhinji,
kozmetiki in domači "zdravstveni omarici".

 
 

 



   Mali posebneži -    KURKUMINI MAFINČKI

 Potrebujemo:
 

6 večjih jajc
      

½ skodelice nesladkanega kokos mleka
 

Surov ekološki med opcijsko (sladil tudi tistih »zdavih«
čim

manj, so pesek v oči za sladkor  
1 čž vanili ekstrakta  

     
¾ skodelice in  2 JŽ

kokos moke 
    

½ JŽ sode bikarbone     
 

2 JŽ kurkume   
   

½ JŽ ingverja v prahu
     

Ščepec morske soli in sveže mlet poper – opcijsko
 
 

Si sigurna, da jih ne bi dala tudi na praznično mizo?



 Segrele bomo pečico in 
namastile modele za mafine.

 
V večji skledi zmešamo mokre sestavine,

v drugi suhe (kokos moka, soda, kurkuma, sol poper
in ingver). 

Počasi vmešamo v
mokre sestavine in v pečici pečemo 25 minut.

 
Mafini nas bodo počakali v zaprti posodi do enega

tedna, v skrinji tudi do meseca dni, 
zato jih bomo pripravile več.

Priprava:



BOŽANSTVO MED SADEŽI - KAKI

Se mi zdi, draga moja, 
da je oni zgoraj, ki je kreiral vse te dobrote in čudesa

narave,
 prav previdno in z veliko skrbnosti ustvaril ta oranžni

zdravilni paketek, 
vanj pa zapakiral   toliko dobrega za naše telo, 

da ga bomo uživale in uživale in uživale....
 

Spet se pa seveda ponavljam - ne ob vsakem času
dneva in količinsko tudi ne bomo pretiravale,

kajne?:)
 
 

Trpek ali bolj sočen
ta oranžni sadež nam bo postregel z oblico:

 
- antioksidantov - protivnetno delovanje

- veliko vlakninami - redno izločanje
- učinkovin proti visokemu holesterolu in 

visokemu krvnemu sladkorju
 

ter
- vitamini C, A, K, B6, E, K ter magnezijem.

 
Najbrž sem še kaj pozabila napisati, toliko je skritega

v njem.



SALSA IZ TRPKEGA KAKIJA

Potrebujemo:
 

2 skodelici trpkega nasekljanega kakija
1/2 skodelice rdeče čebule
1 čili, jalapeno ali feferon
1/3 skodelice kariandra
1 čž limona/limeta sok

1/2 čž morske soli
 

Priprava:
 

Vse sestavine damo v blender in zmešamo do željene
gostote, lahko imamo povsem gladko ali pustimo nekaj

večjih koščkov zelenjave in kakija.
 



Pri nas je v prodaji v večini HACHIJA kaki, ki je trpkejši
zaradi velike vsebnosti tanina.  

Tanini so snovi, ki sicer delujejo protirakavo, 
a hkrati tudi zmanjšujejo izkoristek zaužitega železa v

telesu.
 

Ti kakiji so manj sočni, a čudoviti, ko dozorijo. 
 
 

Na drugi strani pa so FUYU kakiji, ki so že takoj zelo sočni in
mehki, ne vsebujejo toliko taninov.

 
Pri kakiju je tudi olup užiten, zato ga lahko samo dobro

operemo in uživamo  kot jabolko.
 
 
 
 
 

Razlika med trpkim in sočnim kakijem?



POMARANČA S KVINOJO

Potrebujeva:
 

2 skodelici kuhane kvinoje
1 popečeno rdečo peso

3 pomaranče - lahko tudi rdeče - na kocke
1 JŽ popečenih bučnih semen

 
Za dresing:

 
1 skodelica balzamični kis

1/2 čž dijonske gorčice
1 strok stisnjenega česna
1/2 čž olja grozdnih pešk

1,5 čž vode sobne temperature
1/2 čž surovega medu

 
Vse sestavine samo nežno premešamo in prelijemo

z dresingom.
 

Sama postrežem na posteljici iz rukole in tu in tam
potreseno z na kocke narezano večbarvno papriko. 



Pa sva končali še z enim pomembnim oranžnim sadežem v
najini oranžni tridnevni zgodbi....

 
Pomarančo bova uživali zaradi tega, ker ima malo kalorij,
pa veliko vitamina C in drugih vitaminov in mineralov

ter vlaknin.
Skrbela bo za najin  imunski sistem, za srce.

 
Je super sadež, a ti je ne priporočam popiti na tešče, 

saj bo dvignila krvni sladkor, 
ki ga boš težko spravila " v red" skoz dan, 

če se ti pa vseeno zalušta,
 dodaj ščepec cimeta.

Do jutri, ko bova ponovno skupaj.......


