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Strastna kuharja Mojca Gornik in Jure Ličen

Skrbita za pravi požar v etru
Mojca Gornik in Jure Ličen sta pred kratkim v jutranjem programu Radia Aktual 

poskrbela za pravi požar, ko sta se začela pogovarjati o gospodinjskih opravi-
lih. »Jure je trdil, da je seksi, če moški opravlja (tudi) ženska opravila, jaz pa 

sem zagovornica tega, da ženska poskrbi za svojega moškega, mu skuha, lika, pospravlja 
…« pravi Mojca Gornik in dodaja, da je prav, da moški vse to znajo početi tudi sami. 
»A vendarle s tem ženska pusti sledi v hiši in iz nje naredi dom. In meni je prečudovit 
občutek, ko pospravim, kaj dobrega skuham, ko v hiši diši po čistem. Ženska je tista, ki 
poskrbi za toplino doma. In moje mnenje je, da je vsak moški, ko zapusti dom, ogledalo 
svoje ženske in njene ljubezni,« doda in razkrije, da najraje kuha in pomiva tla. »To 
obožujem tudi jaz,« se nasmeje Jure in razkrije, da zaradi bližine gozda tla počisti vsak 
dan. »Moraš najti užitek v tem. Saj veste, mokra zadeva v moških rokah in drsanje na 
pravih mestih,« se na glas zasmeji Jure, ki zna ženskam vselej pobožati njihovo mehko 
stran.« Jure in Mojca sta skozi pogovor v eter odkrila tudi to, da oba gojita strast do 
kuhanja. »Priznam, da sem malo iz forme. Tako da – če se katera povabi, potrebujem en 
mini trening,« nagajivo razkrije mojster kuhanja rižot in priprave matevža. Tudi Mojca 
je priznala, da je moški za štedilnikom pravi magnet. »Mi je všeč, ko me zna partner 
pocrkljati. In se znajde v razmerah, ko ženske odpovemo.«

 D. D.
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Jakob J. Kenda je velik ljubitelj 
popotništva in gora, ki svoja doživetja 

rad prelije tudi na papir. 

Mojca Gornik in Jure Ličen obljubljata, da bosta v svojih jutrih na 
Radiu Aktual še velikokrat kaj zakuhala. 

Jakob J. Kenda o slovenski Transverzali

Nujno je treba 
spoznati svoje 
kraje in ljudi

Generacije otrok je osvojil s svojimi prevodi kultnega 
Harryja Potterja, s tem ko je najbolj znani čarovnik 
sveta odrasel, pa so v svetu Jakoba J. Kende čarobne 

palice in magične uroke nadomestili nahrbtniki, pohodni čevlji 
in več tisoč kilometrov dolge poti. Po znameniti Apalaški poti 
je prehodil še slovensko Transverzalo, na kateri sta mu družbo 
delala njegova otroka. »Vsaka dolga pot ali po naše transver-
zala je seveda nekaj čisto svojega, saj je odsev svoje dežele in 
svojih ljudi. A mogoče najbolj bistvena razlika med ameriško 
Apalaško in slovensko Transverzalo je v tem, da je Apalaška 
klasično divjinska. »Pri Transverzali, ki je krožna, je pomen 
doma še toliko večji. Nanjo se odpraviš z domačega praga in 

greš potem po njenem krogu ves čas domačemu 
pragu naproti. Zelo poseben občutek. Sploh zato, 
ker si hkrati ves čas doma, na tleh svojega širšega 
doma, domovine. In prav zato, ker je Transverza-
la odsev slednje in njenih ljudi, je tako bistvena. 
Lepo je spoznavati tuje kraje, a svoje in svoje ljudi 
je nujnost.« Nekaj tednov sta mu družbo delala 
tudi otroka, ki sta še po letu in pol čisto navduše-
na. Na pot so se dobro pripravili in niso pretiravali. 
Skupaj so prehodili 480 kilometrov, medtem ko 
celoten krog, ki ga je prehodil Jakob, znaša blizu 
2000 kilometrov. Vsa doživetja s poti je opisal v 
potopisnem romanu, poimenovanem preprosto 
Transverzala. Če bi koga mikalo, da bi se odpravil 
po njej, ali pa ga samo zanima, kako je na poti in 
v njeni okolici, mu bo to branje gotovo zanimivo.

 D. M.
Shema slovenske Transverzale, ki meri 
okoli 2000 kilometrov.

Z
PET SESTAVIN ZA VRHUNSKI REZULTAT!
Unikatna formulacija z dokazanim učinkom.

Odkar jemljem Glukoril
se počutim odlično!

Št. 1
v slovenskih

lekarnah

ZNIŽAJTE SVOJ
KRVNI SLADKOR!

Na voljo v lekarnah, spec. prod.
in na www.naturamedica.si

Info tel. 03 56 30 022 in 040 214 620

GLUKORIL je primeren za vse s 
povišanimi vrednostmi sladkorja
v krvi, tudi za diabetike.

z vami že 15 let

Standardizirani rastlinski izvlečki 
cimeta, banabe in gimnema silvestre 
ter krom prispevajo k normalnemu 
nivoju sladkorja v krvi, biotin pa k 
sproščanju energije pri presnovi. 

Vzajemno se odlično dopolnjujejo.

Zdravljenje je  večstransko: treba je spre-
meniti življenjski slog, po potrebi jemati 
zdravila, pomagajo pa tudi komplemen-

tarne terapije s prehranskimi dodatki, zelišči 
in drugimi naravnimi metodami. Razna zelišča, 
prehranski dodatki in izvlečki rastlin ne bodo 
pozdravili bolezni in ne morejo nadomestiti me-
dicinskega zdravljenja, vendar bodo blažili simp-
tome bolezni in preprečevali tveganje za zaplete. 
Predstavljamo vam nekaj najboljših.

∙ CIMET
Ena njegovih najpomembnejših sposobnosti je, 

da nadzira raven glukoze v krvi: kot kažejo razi-
skave, že pol čajne žličke cimeta na dan izdatno 
zniža raven sladkorja, trigliceridov ter slabega in 
skupnega holesterola v krvi pri bolnikih s slad-
korno boleznijo tipa 2. Vodni izvleček cimeta daje 
še boljše rezultate od mletega cimeta, hkrati pa 
ne vsebuje zdravju škodljivih, v maščobi topnih 
substanc, ki so v cimetu.

∙ KROM
Pomembno vlogo igra predvsem pri presno-

vi ogljikovih hidratov in spodbujanju delovanja 
inzulina. Če vam kroma primanjkuje oziroma ga 
dnevno vnesete v telo manj kot 20 µg, pride do 
motenj glukozne tolerance, saj celice postanejo 
manj občutljive za inzulin. Prisotnost biotina iz-
boljša vsrkavanje kroma iz tankega črevesa. Med 
živili, ki vsebujejo veliko kroma, so kava, kakav, 
oreščki, polnozrnata moka, krompir, suhe slive, 
kikirikijevo maslo, morski sadeži, meso, jajca, pa-
radižnik, glavnata solata … Če obstaja zdravstve-
na osnova, pa lahko krom uživate tudi v obliki 
prehranskih dopolnil, ki so zelo priljubljena pri 
sladkornih bolnikih.

∙ TROPSKO VINO
Tropsko vino (Gimnema silvestre) ima vidno 

mesto v ajurvedski medicini. V Indiji in na Ki-
tajskem liste že več kot 2000 let uporabljajo za 
podporo presnovi sladkorja. Aktivne sestavine 
v listih so skupina več kot 20 različnih triterpe-
noidnih saponinov, imenovanih tudi gimnemijske 
kisline. Njihova glavna funkcija je izboljšanje izlo-
čanja inzulina iz trebušne slinavke, saj obnavljajo 
beta celice v slinavki in povečajo izločanje inzu-
lina.

∙ BANABA
Na Filipinih njegove liste tega drevesa že stole-

tja uporabljajo za uravnavanje povišanih vredno-
stih sladkorja v krvi. Izvlečki korosolne kisline in 
elagitaninov so aktivne sestavine, ki spodbudijo 
celično absorpcijo sladkorja (glukoze) iz krvi, 
neodvisno od inzulina. Izvlečki listov banabe pa 
aktivirajo vsrkavanje glukoze v maščobno tkivo, 
medtem ko je rast maščobnih celic ustavljena. 
To je nasprotno od učinka inzulina, ki prav tako 
aktivira vsrkavanje glukoze, vendar tudi razrast 
maščobnega tkiva. Izvlečki listov banabe hkrati 
tudi zavirajo produkcijo glukoze v jetrih in izbolj-
šajo občutljivost celic za inzulin.

∙ ALOJA
Rastlina za vsestransko uporabo. Naj bi celila 

rane in hladila opekline, slovi pa tudi njen uči-
nek na zaviranje napredovanja diabetesa tipa 
2. Študija, objavljena leta 2013, je pokazala, da 
aloja pomaga ščititi in popravljati beta celice v 
trebušni slinavki. Konzumirate jo tako, da njen 
sok dodajajte v smutije ali druge napitke oziroma 
jemljete kapsule z alojinim izvlečki.

Diabetes je neozdravljiva bolezen, ki prizadene uravnavanje krvnega 
sladkorja in raven inzulina v telesu. Pri diabetesu telo ne proizvaja 
zadosti inzulina ali pa ga proizvaja dovolj, vendar ga ne porabi ustrezno.

NARAVNO IN VARNO  
NAD DIABETES

Tekst: Tadeja Vaupotič
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