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Zdrava hrana –
zdravo življenje
Več kot dvesto bolezni nastane samo zaradi hrane, ki jo zaužijemo
Sedmi april je svetovni dan zdravja. Svetovna
zdravstvena organizacija
ga je letos posvetila varni
hrani. Varna in zdravju koristna lokalno in trajnostno
pridelana hrana je ključno
izhodišče, na katerem bi
morala družba gojiti zdrave prehranjevalne navade.
Te so tesno povezane tudi z
izbruhom akutnih obolenj
ali s kroničnimi boleznimi.
Raziskave kažejo, da bo
večina med nami vsaj enkrat
v življenju zbolela zaradi bolezni, ki je posledica uživanja
neustrezne vode ali hrane.
Zato je tako zelo pomembno
uživanje hrane, ki ne vsebuje
nevarnih povzročiteljev bolezni, kot so virusi, bakterije,
paraziti, strupi ali kemikalije.
S hrano se lahko prenaša več
kot dvesto bolezni.
Neustrezna hrana lahko
povzroči akutno bolezen, v
nekaterih primerih tudi smrt,
lahko vodi tudi v kronične
težave. Prisotnost strupov
ali težkih kovin lahko med
drugim povzroča nevrološke
motnje in raka. »Posledice
uživanja nevarne hrane so
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Varno živilo je tisto, ki ob predvideni uporabi ne predstavlja tveganja za zdravje posameznika. Za zagotavljanje varnosti živil je bistveno, da so vsi členi v živilski
verigi – od njive do vilic – natančno opredeljeni, nadzorovani in obvladovani, pri čemer se vsi v živilski verigi
dosledno ne držijo vseh pravil. Seznanjenost z zdravim
načinom prehranjevanja in varnim rokovanjem s hrano
je pomembna tudi za vsakega posameznika, saj se s tem
lahko izognemo številnim obolenjem, zato zdravstvena
stroka svetuje prebivalcem, naj tudi v domačem okolju
upoštevajo osnovna higienska načela.

Krožnik s hrano je lahko v restavraciji zelo lepo okrašen. Toda ali vemo, od kod izvirajo živila?
praviloma hujše pri dojenčkih, nosečnicah, bolnih in
ostarelih. Zaradi globalizacije
je varnost hrane postala zelo
zapletena. Do onesnaženja
hrane lahko pride kadarkoli
v procesu pridelave na farmi
oziroma že na kmetiji, pri

Za varno hrano lahko veliko naredimo sami, če upoštevamo pet temeljnih ukrepov: skrbimo za čistočo (umivanje rok, kuhinjskih površin in opreme), ločujemo kuhana
in surova živila, hrano ustrezno toplotno obdelamo, jo
hranimo pri ustrezni temperaturi (pod 5 ali nad 60 stopinj
Celzija) ter za pripravo hrane uporabljamo varno vodo
in surovine.

zakolu ali žetvi, med obdelavo, skladiščenjem, prevozom
in distribucijo,« pravi vodja
urada Svetovne zdravstvene
organizacije za Slovenijo Marijan Ivanuša. Zaradi daljših
predelovalnih verig, zapletenih distribucijskih mrež in
novih načinov prodaje, kot
je na primer spletna prodaja,
sta seznanjanje potrošnikov
in umik živil lahko zelo otežena tudi v Sloveniji.

Driska, bruhanje
Varnost živil mora biti za
vsakega posameznika od

rojstva do pozne starosti na
najvišji ravni. Bolezni, ki se
prenašajo s hrano, so najpogosteje rezultat uživanja živil, ki vsebujejo patogene mikroorganizme ali kemikalije.
Škodljivi učinki na zdravje
ljudi zaradi hrane, ki ni varna, so lahko kratkoročni ali
dolgoročni, lahko pa se izrazijo šele pri potomcih. »Nekatere kemikalije se namreč
nalagajo v telesnih tkivih,
kjer kasneje škodljivo delujejo na zdravje. Zato je treba ukrepe za zagotavljanje
varne hrane ciljno usmeriti

Aktivnostim ob svetovnem dnevu zdravja se je že
šesto leto zapored pridružila tudi Mestna občina Celje.
V Celjskem domu bo tako v četrtek, 9. aprila, od 9. ure
do 12.30 strokovni posvet o različnih temah s področja
varne hrane. Strokovnjaki s področja zdravstva bodo
govorili o zdravi hrani, ki je temelj zdravja, o nalezljivih
boleznih, povezanih s hrano, o varnosti živil, prehrani
v izrednih razmerah, veterini in hrani, nezdravi izbiri
živil ter o tveganjih, ki so povezana s pridelavo hrane
na onesnaženih tleh.

Strokovnjaki odsvetujejo uživanje živil, ki so bila podvržena poplavam,
kar se na Celjskem pogosto dogaja. Voda s seboj prinaša tudi stvari,
ki zastrupljajo živila. To je lahko za zdravje smrtno nevarno.
v populacijske skupine, kot
so otroci, nosečnice, doječe
matere, alergiki, posamezniki s kroničnimi presnovnimi
boleznimi, ki so na določene
snovi v hrani lahko bolj občutljivi. Tudi ko zbolijo, pri
njih bolezen praviloma traja
dlje in z več zapleti,« pravi
namestnica direktorja Nacionalnega inštituta za javno
zdravje Ada Hočevar Grom.
Najbolj pogosta klinična slika bolezni, ki se prenašajo s
hrano, vključuje bolečine v

trebuhu, bruhanje in drisko.
Običajno gre za kratkotrajne
bolezni brez trajnih posledic. Vedno pomembnejši so
vplivi prehranjevalnih navad
in premalo gibanja na razvoj
kroničnih bolezni – bolezni
srca in žilja, sladkorne bolezni in različnih vrst raka, kar
ima dolgoročne posledice
tako za vsakega posameznika kot za družbo kot celoto.
SŠol
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Negovanje življenja v pomladnem času
Po teoriji petih elementov
(kovina, les, voda, ogenj,
zemlja) je pomlad v znamenju lesa, v človeškem telesu
elementu lesa pripada sfera
vpliva jeter. Ena glavnih sposobnosti delovanja te sfere je
uravnavanje čustev, razpoloženja in volje.
V obdobju pomladi moramo
zato uravnavati razpoloženje
na tak način, da preprečimo
nenadne navale jeze, depresivno, žalostno razpoloženje.

Imejmo odprt in širok pogled
na svet z dobro mero veselega
optimizma. V tem času se vse
giba in cveti, zato se več gibajmo zunaj tudi mi in v telesu bo
tako kot v naravi nastajalo več
jang energije.

Uravnavanje
življenjskih navad
Spomladi začne jang energija rasti proti površju telesa,
pore na koži se postopoma
odpirajo, v mišice pride več

krvi, a kljub temu se lahko počutimo utrujeno. Ker je spanje
bolj zgoščeno, predolgo spanje pa ne koristi razvoju jang
energije, se lahko zgodi, da
smo, kljub temu da smo spali več kot ponavadi, še vedno
zaspani ali utrujeni. Sprehod,
tek, tai či čuan in druge oblike
telovadbe pomagajo razvoju
jang energije in lahko odpravijo spomladansko utrujenost.

Uravnavanje
ali negovanje s
prehrano
Spomladi nastaja jang energija, zato je dobro uživati hrano pekočega in sladkega okusa
(energijo razprši) in ne hrane kislega okusa (energijo potegne

skupaj, navznoter). Doktor Han
priporoča več žitaric, dateljnov,
arašidov, čebule, peteršilja … in
manj surovo zelenjavo hladne
narave in grenkega okusa, zato
da preprečimo poškodbice v
sferi vpliva želodca in vranice.
Preventivno
poskrbimo
za dobro higieno in karseda
zmanjšajmo pogoje za nastanek škodljivcev (plesen,
komarji, klopi). Večkrat odprimo okna in izboljšajmo zračni
pretok. Postopoma povečujmo telovadbo za ohranjanje
zdravja in dvig odpornosti.
Tudi s samomasažo akupunkturnih točk zusanli ST36 (na
zunanji strani noge, tri prste
pod kolenom), feng či GB20
(zadnja stran glave, na robu

lasišča, dva prsta od sredine) in
yingxiang LI20 (poleg nosnic)
dvakrat na dan lahko izboljšamo odpornost in stimuliramo
imunski sistem.
Za podrobnejše informacije
se lahko oglasite v ordinaciji
zdravnika tradicionalne kitajske medicine dr. Hana Zaoxianga v Celju.
Promocijsko besedilo

