


Kako obvladati željo po sladkem, obdržati težo in preprečiti obžalovanje 
zaradi prenajedanja  

Veseli December, je čas dobrot, keksov, sladic, pletenic, dobre hrane, jajc, šunke, potic,
družinskih srečanj..... vse to dviguje nivo stresnega hormona kortizola in nivo sladkorja v krvi,
zmoti preobčutljivost na gluten, ter ahko vrže naše hormone iz ravnovesja in nam povzroči
tudi dolgoročne težave  - ne samo povečanje teže med prazniki.

V  kolikor imate željo ostati pri isti teži oziroma je ne povečevati med prazniki, vam stojim ob
strani in je ta priročnik namenjen prav vam.

Na žalost, je naša najljubša praznična hrana kot so jajca, šunke, pletenice, potice, sladice,
piškoti, čokoladne dobrote take in drugačne  - polne rafiniranih ogljikovih hidratov, ki močno
vplivajo na  nivo inzulina. Slednji signalizira/sporoča našemu telesu, naj shranjuje maščobo.
Sladkor tako posledično zmanjšuje porabo telesnih maščob.

Vemo, da je sladkor odgovoren za celo vrsto zdravstvenih problemov, zato sem kot
zdravstveni trener, ki pomaga svojim strankam pri tovrstnih problemih, sestavila ta priročnik,
za kar se da zdravo preživetje najslajših, z ogljikovimi hidrati napolnjenih praznikov v letu. 

Med prazniki se bomo soočili z izzivi glede prehrane, ki prežijo na nas v obliki zabav z
dobrotami in veliko alkohola; v obliki tete ali babice,  ki bo užaljena, če ne poskusimo njen
izvrsten kolač. Skratka, lep čas, ki bo preizkušal našo trdno voljo in odločitev za zdravo
prehrano.

Cilj je, da uživamo in praznujemo velikonočne praznike brez slabe vesti in po pameti,
ter da ne dodamo nase še dodatnih kilogramov, ki jih imamo mogoče že tako ali tako
preveč.

1. OBVLADAJMO SVOJO ŽELJO PO SLADKEM

Včasih, ko naše telo želi nekaj, je to znak, da res potrebuje nekaj a to mogoče ni
sladkor. Ko nam možgani ukažejo, da potrebujejo sladkor, je to lahko zaradi pomanjkanja
proteinov v naši prehrani. 

 Pojejte zadostno količino kvalitetnih proteinov (0,75 do 1 gram  na kilogram svoje
teže) – velikonočna jajčka in jajčne jedi so dovoljene, izbirajte jajca proste reje, ki
imajo največjo hranljivo vrednost.
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 Drug način za zmanjšanje želje oz. potrebe po sladkem je, da zmanjšate vnos
kofeina in se dobro naspite. Zmanjšanje pitja kofeinskih pijač vpliva na kvalitetnejši
spanec.

  Povečajte vnos vlaknin:  to zmanjša apetit, uravnava krvni pritisk in sladkor ter
zmanjšuje željo po sladkem.

 Prehranska dopolnila za uravnavanje želje po sladkorju:  Lahko pa za uravnavanje
kortizola  enkrat do dvakrat na dan vključite v  prehrano  Rodiolo, Glutamin, Tyrosine,
Cink, Probiotike  (za doziranje se posvetujte z zdravstvenim trenerjem ali
usposobljenim zdravstvenim osebjem ). Tudi pri uporabi le-teh bodimo zmerni:
rezultati niso vedno zagotovljeni!

2. GLUTEN IN PRAZNIČNA MIZA 

Obložene mize polne dobrot, ki so pripravljene iz pšenične moke, torej glutena, so past
za naše hormonsko ravnovesje. 

Pri prehrani brez glutena,kot jo učim v vseh mojih delavnicah,  še posebej v fazi, ko
razbremenjujemo svoj organizem, ter zdravimo črevesje, moramo biti dosledni. Zavedati se
moramo, da samo drobtinica glutena sproži nastanek protiteles in aktivira imunski sistem,
zaradi česar telo potrebuje posledično, vsaj tri mesece lahko pa tudi več, da se spet umiri.
Zato je potrebna doslednost tudi med prazniki. Lahko pa ta čas praznikov izkoristimo in za
res vidimo, koliko nam gluten škodi, ter tako naredimo test. 

V kolikor smo se prehranjevali dosledno in pravilno brez glutena vsaj tri tedne in ga
potem uvedemo v prehrano ali zaužijemo večjo količino med prazniki, bomo vsekakor občutili
odziv našega telesa oz. imunskega sistema. Imunski sistem lahko celo tako drastično
reagira, da zbolimo za kakšnim prehladom, gripo ali pa se celo totalno sesuje in obležimo. To
je znak, da gluten res ni primeren in da je vaše črevesje še vedno prepustno in tako
prepušča neprebavljene delce, ki jih imunski sistem zazna kot nevarnost in se »aktivira«,
zato tudi taka reakcija. Lahko občutimo glavobol, vrtoglavice, bolečine v sklepih, spremembe
na koži. Niso vedno samo prebavne motnje in napihnjenost posledica problemov z glutenom.
Tako da priporočam, da se izogibate jedi, ki vsebujejo gluten in si ne pokvarite rezultate, ki
ste jih dosegli s " pravilno" dieto oz. prehrano brez glutena in ostalih alergenov.
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3. NAVIGIRANJE NA ZABAVAH IN DRUŽINSKIH SREČANJIH KORT
PROFESINALEC

 Ne pridite lačni. 

Doma zaužijte zdrav obrok, da lahko kasneje na zabavi pojeste le tisto, kar resnično
želite poskusiti – namesto, da se zapodite v hrano kot “sestradan volk” in jeste vse
povprek. Uživajte v okusih, žvečite počasi in dolgo, vzamite si čas…

 Zelenolistna zelenjava

Preden odidete na družinsko srečanje pojejte veliko skledo solate( radič, regret,
cikorija) ali dušene zelenolistnate zelenjave, za uravnoteženje prehrane, kern a
srečanju najverjetnej ne bo toliko zelenjave, vase telo pa to potrebuje za ravnovesje.

 Pravilo “samo 3 grizi”. To pomeni, da poskusite samo tri grižljaje sladkih dobrot  in
ne celotnega kosa ali več. Hvaležni mi  boste januarja prihodnje leto.

 Omejite  vino na 1 do dva kozarca.  Držite se pravila 1.: 2 , tj. en kozarec vina in
dva vode. Pijte vodo iz pecljatega kozarca, da se boste počutili bolj praznično.

 Pijte veliko vode. Za vsak kilogram svoje teže (25 – 30  ml)  Primer: za 60 kg teže
popijemo najmanj 60x25/30, kar je 1500 ml/1800ml = 1,5/1,8 l

 Če vam ne paše čista voda, dodajte limono, pomarančo, mandarino, listke
mente, melise…

Na zabavi se osredotočite na druženje, klepetanje in ne na hrano. Bodite radovedni,
veliko sprašujte, posvetite se gostom, ne dežurajte pri servirni mizi in krožnikih, družite se in
spoznavajte ljudi ob omizju, izbirajte lahkotne teme. 
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4. ZAMENJAVE – DRUGAČNA PERSPEKTIVA DRUŽENJA

Praznični čas je vse preveč osredotočen na sladkarije, alkohol, ostale prehranske
dobrote. Poskusite obrniti ta fokus na druge užitke prazničnega decembra in se osredotočite
in uživajte v ambijentu, lučkah, okrasitvi. 

Namesto, da se dobite na vroči čokoladi, se raje sprehodite po mestu. Če se že ne
moremo izogniti dobrotam in kuhanemu vinu, potem vsaj ne mešajte vsega povprek in
izberite bolj zdrave alternative, brez preveč sladkorja, kot so visoko kvalitetna temna vroča
čokolada. Ne dodajate še sladkorja v kuhano vino: izberite bolj zelenjavne različice hrane ali
jejte klobase s kislim zeljem, brez kruha in krompirja, pleskavice in čevapčiče s čebulo,
ajvarjem in zelenjavo a ne s kruhom. Če sami prirejate zabavo, pripravite jedi brez belih
rafiniranih sestavin – zamenjajte jih z bolj zdravo različico. 

Presenetite z drugačno a vseeno okusno hrano, vašo najljubšo zelenjavno jedjo ali
podobno. Pšenično moko zamenjajte z ajdovo, mandljevo, kokosovo, konopljino. V recepte
dajte manj sladkorja ali ga zamenjajte z bolj zdravimi oblikami sladkorja: med, agavin sirup,
kokosov sladkor, datlji, suho sadje, stevija, mesquite, yakon, brezin sladkor za posipanje.

Če sami prirejate zabavo, pripravite jedi brez belih rafiniranih sestavin – zamenjajte jih
z bolj zdravo različico. Presenetite z drugačno in  okusno hrano, vašo najljubšo zelenjavno
jedjo ali pripravite brezglutensko različico sladic in piškotov. 

Pšenično moko zamenjajte z ajdovo, mandljevo, kokosovo, konopljino moko.

V recepte dajte polovico manj sladkorja ali ga zamenjajte z bolj naravnimi oblikami
sladkorja: med, kokosov sladkor, datlji, suho sadje, stevija,  mesquite, yakon, brezin
sladkor za posipanje.
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5. NAREDITE ŽE DECEMBRA NOVOLETNO ZAOBLJUBO 

Na mesto, da čakate na Novega leta dan in se zaobljubite, kaj vse boste naredili, pričnite
že danes. Zakaj nebi že danes v svojo prehrano vključili več zelenjave, malo potelovadili,
tako boste imeli v januarju manj dela z razstrupljanjem in ne boste pridobili kilogramov, ki jih
bo potrebno spet zmanjševati/odstranjevati? 

Osredotočite se na manjše cilje e ne na velike novoletne zaobljube, ki jih ne morete
izpolniti. Na primer: pri izgubi teže ali vzdrževanju le te, poskusite sledeče: Izberite si svoje
ozke kavbojke in jih poskusite navleči vsaj enkrat na teden, da vidite če že sežete v njih.
Nosite bolj oprijeto garderobo, tako boste takoj opazili, da se je teža spremenila in lahko prej
ukrepate. Razvlečene obleke so potuha, pa še lepe ženske obline razkrijejo. 

Bodite realni: ni potrebno da izgledate kot shirana manekenka, če to nikoli niste bili. Lepo
je imeti lepe obline in lepo oblikovano postavo, tudi če niste suhica, da je pas viden in
ženstven. Pišite dnevnik: raziskave kažejo, da je pisanje kaj pojemo učinkovito in je rezultat
trajen in ne obupamo prehitro in ne zapademo spet v stare navade.

6. MANJ STRESA IN VEČ UŽITKA 

Visok nivo kortizola, je velik prekurzor - povzročitelj inzulinske preobčutljivosti, povečane
teže, in povečane želje po sladkem. V kolikor ste v povečanem stresu v svojem življenju, se
lahko problem s povišanim sladkorjem in povečano težo spremeni v kronično povišanje
nivoja kortizola in s tem smo v začaranem krogu. Poskusite omiliti ta stres z dobro
organizacijo svojih aktivnosti, planiranjem, časom za sproščanje in odklop od dnevnega
stresa, pravilnim dihanjem. Zmanjšajte vnos kofeina in alkohola. Po praznikih si boste
hvaležni, ker bo teža ostala vsaj ista in se ne bo povečala.

7. NARAVNAJTE SVOJO PRESNOVO

Krvni sladkor, stres, energija in prebava so zelo tesno povezani med seboj. V
kolikor  eden  od teh dejavnikov prevladuje nad drugim, drugi pa je prenizek,   obstaja velika
verjetnost, da se ustvari hormonsko neravnovesje, da telo lahko dohaja vse potrebe. Na
primer: premalo dejavna ščitnica lahko vodi v  povečanje telesne teže, slabo razpoloženje in
tanjšanje ter izgubo las, kar je lahko posledica povišanega stresa in s tem kortizola na eni
strani, kar supresisa tako ščitnico, kot ostale hormone.

Z ustreznim timingom in izbiro hrane in pravilni sestavi obroka se izognemo temu, da
telo zaklene maščobe in jih ne porablja. (posvetujte se z zdravstvenim trenerjem, da vas
nauči prehrano za vaše zdravstveno ali hormonsko stanje).
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Prehranska dopolnila, ki lahko pomagajo, če pojeste preveč:

Fat absorberji – na bazi opuncije ali akacije, kaktusov, ki  vpijajo  maščobe in jih odplaknejo
iz telesa 

Dodatne vlaknine  - v obliki prehranskega dopolnila v obliki kapsul ali za žvečenje, ki
posrkajo odvečne maščobe, alcohol in pomagajo vso odvečno hrano prej spraviti iz telesa
preden se je absorbirala

Glucomann – veže nase lahko tudi odvečni alcohol, lahko ga užijete s čisto malo vode po
obroku ali alkoholu ali pa pred obroko, da se napihne in zasede proctor, tako boste manj
pojedli. (https://glukomanan.net/)

Carb blokerji  - najboljši so tisti na bazi belega fižola, ki vežejo odvečne ogljikove hidrate

Na zabavah izberite najprej zdrava žiivil. Če je več izbire, ne pomeni da “navalite“ na vse
povprek: izberite kvalitetne proteine in listnato zelenjavo.

7. GREHI SO DOVOLJENI

Pregrešite se en večer (sami si določite in zapišite!) in uživajte do konca. Nič narobe, le da ta
večer ne traja 7, 10, 14 dni in se tudi všasih sploh ne konča.
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Privoščite si, a zmerno in po pameti.

Srečno in veselja polno 

 NOVO LETO   

vam želim 

vaša Simone Godina
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Avtorica priročnika:          

 

Simone Godina 
Certificirana Integrativna Holistična  zdravstvena trenerka (CHHC)za hormonsko

ravnovesje, problematično kožo in avtoimunski spekter
 Nutricionistka Funkcionalne Diagnostike (NFD)

farmacevtka 
 in članica združenja zdravljenja brez zdravil (AADP)

s 30 letnimi izkušnjami ter obširnim strokovnim znanjem po metodah moderne 
funkcionalne in integrativne medicine, s katerim izobražuje tudi zdravstvene in
wellness strokovnjake, specialistka za avtoimune bolezni in bolezni povezane s

preobčutljivostjo na  gluten in ostalo hrano
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HORMONSKO RAVNOVESJE IN
PRAZNIČNO OBLOŽENA MIZA

BREZGLUTENSKI PRAZNIČNI RECEPTI
IN NASVETI ZA VSE SKUŠNJAVE 
BREZ SLABE VESTI IN ODVEČNIH

KILOGRAMOV PO PRAZNIKIH
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PURANJE PRSI Z BUČO, ŠPINAČO IN
FIGAMI

Sestavine: 
- 2 kosa puranjih prsi
- 1 žlica morske soli
- 1 žlica olivnega olja
- 1 majhna čebula
- S k o d e l i c a n a r e z a n e a l i

sesekljane buče (200g)
- 5 narezanih črnih fig *
- 2 stroka česna
- 200g špinače
- 3 žajbljeve liste
- ¼ žličke mletega črnega popra

- Potrebna maščoba za namastitev
pekača

Postopek: Na segretem olju popražimo
čebulo, dodamo na kocke narezano bučo
(maslenka, hokaido), dolijemo malo vode in
dušimo 10 minut. Nato dodamo fige, česen
in špinačo, sol, žajbljeve liste in poper. Tako
dušimo še 4 minute. V drugi kozici
pripravimo puranje prsi, katere smo prerezali
v »žepek«, posolimo in nadevamo s
pripravljeno maso iz prve kozice. Meso
popečemo do zlato-rumene barve in ga
preložimo v pekač. Pečico segrejemo na 180
stopinj Celzija. Meso pokrijemo s folijo in
pečemo cca 30 minut. 

*Namig: fige lahko zamenjate s kakijem ali
nastrganim jabolkom

P R I L O G A : P I R E I Z C V E T A Č E Z
POPEČENIM ČESNOM IN DROBNJAKOM

Postopek: Česen razrežemo na pol in ga
popražimo na olivnem olju, da se zmehča.
Cvetačo narežemo na majhne kose in jo
pokuhamo. Kuhano zelenjavo pomešamo z
ghee maslom, drobnjakom, soljo in črnim
poprom ter vse skupaj pretlačimo v pire.
Česen stremo  in vmešamo v pire. Dober
tek!

Sestavine:
- 1 strok česna
- žlica olivnega olja
- 1 cvetača
- 2 žlici ghee masla
- 1 in ½ žlice suhega drobnjaka
- ¾ žličke morske soli
- poper po okusu

POLNJENA MASLENA BUČA
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Sestavine:
- 2 srednje veliki masleni

buči
- ½ m l e t e g a m e s a a l i

domačih klobas*
- 1 žlica kokosovega olja
- ½ srednje velike čebule
- 150 g narezane cvetače
- pol skodelice suhih brusnic

ali rozin
- 1 srednje veliko jabolko
- žlička narezanega timijana
- žlička suhega origana
- sol in poper po okusu

Postopek: Pečico segrejemo na 100 stopinj Celzija. Buči prepolovimo in izdolbemo vsebino
ter damo v segreto pečico. Posebej popečemo meso z oljem, čebulo, cvetačo, brusnicami,
na kocke zrezanimi jabolko in začimbami. Z dobljeno maso nadevamo buči in pečemo 30-40
minut.  Gotovo jed lahko popestrimo tudi z okusom naribanega sira.

Namig: lahko uporabimo tudi teletino, mleto puranje ali piščančje meso

BUČNE ČOKOLADNE PLOŠČICE

Sestavine:
- 200 g bučnega pireja ( pol muškatne

srednje velike buče premer 25 cm)
- 100 g masla ali 87 velikih žlic 
- 1 stepeno jajce
- 1 čajna žlička vanilijevega prahu
- 110 g mletih mandljev ali kokosove

moke ali mletih semen ali 200g
polnozrnate riževe moke*

*lahko ajdova, kvinojina,amarantova, prosena

- 150 g kokosovega sladkorja 
- 1 žlica začimb: mleti klinčki, cimet,

limonina lupinica
- 80 g nar ezane čoko lade a l i

čokoladnega čipsa

BUČNA PITA
Za nadev:
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Sestavine:
Testo brez moke:  200 g kokosove moke
in 100 g mletih mandljev; nekaj moke
lahko nadomestimo z bučnim pirejem.

- 6 ž l i c l a n e n i h s e m e n
( namočenih v 6 žlic vode)

- ½ žlice morske soli
- 1 žlico sode bikarbone (ali bio

pecilnega praška/vinskega
kamna)

- 60 g sadkorja
- 6 žlic kokosovega olja , masla ,

ghee ali olivnega olja
- 1 žlica vanilijevega prahu
-

Posebej zmešamo suhe in mokre
sestavine ali vse skupaj stresemo v
mult iprakt ik in premešamo. Testo
razvaljamo in zvitega na valjar denemo v
pekač. Prebodemo z vilicami. Pečemo na
180 stopinjah 5 minut. Nadevamo in
pečemo z nadevom 30 minut.

- 200 g bučnega pireja ali bučne
čežane

- malo sladkorja po okusu
- 60 ml mandljevega ali riževega

mleka ( so že sladki)
- 2 žlice (lanenih semen ali chia

semen ali trpotčevih semen) lahko
prej namočene 1:1

- 1 žlica vanilijevega prahu
- žlica začimb: muškatm nageljnove

žbice, cimet ali mešanico za kuhano
vino

- 2 žlici meda po želji

-

PRILOGA: POPEČEN KROMPIR S
SKORJICO

Sestavine:
- 5 velikih sladkih krompirjev
- ½ buče
- 4 žlice meda
- 2 jajci
- 4 žlice ghee masla
- ½ dcl kokosovega mleka
- ščepec vanilijevega ekstratkta
- ¼ žličke soli

Skorjica:
- 1 skodelica mletih mandljev
ali orehov
- 2 žlici kokosove moke
- 2 žlici meda
- ¼ žličke soli
- 4 žlice ghee masla
- Skodelica bučnih ali sončničnih

semen

Postopek: segrejemo pečico na 200 stopinj
Celzi ja. Krompir in buče skuhamo, ju
premažemo z medom in jajci ter namastimo
pekač. Iz spodnjih sestavin umešamo maso za
»skorjico« in premažemo krompir in bučo.
Zapečemo do zlato-rumene barve.
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PRESNA BUČNA PITA

Sestavine za skorjo/oblat: 
- 2 skodelici namočenih mandljev (150g)

ali kokosove moke
- ¼ skodelice dateljnov
- 1 žlička vanilije
- 1 žlička soli 

Sestavine za polnilo:
- 3 dcl kokosovega, riževega

ali mandljevega mleka
- 400g bučnega pireja
- ½ skodelice dateljnov ali

medi
- 2 žlički začimb za kuhano

vino
- ¼ žličke vanilije
- ¼ žličke soli
- 5 žlic kokosovega olja ali

ghee masla

Sestavine za preliv:
- 1 žlica kokosove moke
- naribana limonina lupinica

Postopek: Okrogel pekač namastimo s kokosovo moko ali ghee maslom. Sestavine za
polnilo zmiksamo v mikserju in ji na koncu dodamo kokosovo olje ali ghee maslo ter
začimbe. Celotno maslo ulijemo na maso, pridobljeni za skorjo/oblat. Vse skupaj damo v
hladilnik za 12 ur. Drugi dan, odvzamemo presno pito iz modela ter jo okrasimo s kokosovo
moko in začimbami za kuhano vino.

  SLADEK KROMPIRJEV KRUH

Sestavine:
- 3 sladki krompirji
- ¼ buče
- 2 dcl kokosovega mleka
- 1 žlička cimeta
- ½ ž l i č ke van i l i j ev ega

sladkorja
- ščepec soli
- 3 jajca

Postopek: Posebej, stepemo rumenjake in beljake. Skuhamo krompir na mehko oz. v pire
obliko. Dodamo kokosovo mleko in ostale sestavine, razen beljaka, katerega na rahlo
umešamo v maso, z metlico. Maso razporedimo v pekač in pečemo pri 180 stopinj Celzija
cca 30 minut. Lahko ponudimo kot sladico ali kot prilogo različnim namazom.
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AJDOVA KAŠA Z RADIČEM

Sestavine:
- ½ česna
- 2 žlici olivnega olja
- 100 g ajdove kaše
- 1 čebula
- 1 por
- glava tržaškega radiča

Postopek: ajdo, katero smo predhodno popražili skupaj s čebulo, v ponvi brez maščobe,
kuhamo kasneje skupaj z narezanim porom, cca 20 minut. Zelenjavo lahko predhodno
namočimo, da se prej skuha. Tako pripravljeno kašo lahko hranimo v hladilniku 2-3dni. V
drugi kozici s olivnim olje popražimo 3 stroke na drobno narezanega česna. Tržaški radič
tako prelijemo s česnom in ajdovo kašo. Postrežemo kot prilogo mesu.

Ogrejte pečico na 180 stopinj. Namastite pekač
za štručke in prekrijte s peki papirjem, da gleda
čez rob.  Premešajte suhe sestavine. V posebni
posodi stepite jajca ( jaz vedno ločim sneg in
dodam rumenjake, da je bolj rahlo)  in jih
pomešajte z stopljenim oljem ali maslom, kisom,
limoninim sokom in limonino lupino. Potem
vmešajte naribane bučke in premešajte v
homogeno maso skupaj še s suhimi sestavinami.
Maso prelijte v pekač poravnajte.
Pecite 50 do 60 minut da se dobro speče in ni v
sred in i lep l j ivo( prever i te z nožem al i
zobotrebcem). Naj se povsem ohladi in
postrezite!

ZELENJAVNI KRUH

Suhe sestavine:
- 3⁄4 skodelice  kokosove moke

(100 g)
- 2  žlici svežega timijana ali

žlička suhega 
- 1 žlica  sode bikarbone ali

bio pecilnega praška
- 1⁄2 žlice morske soli
-

Mokre sestavine :
- 1⁄2 skodelice  drobno na

paličice naribanih bučk  (240
g)

- 1⁄2 skodelice kokosovega olja
a l i 4 ž l ice ghee masla
stopljenega 

- 6 pašnih jajc
- 2 žlici jabolčnega kisa
- 1⁄2 žlice limoninega soka
- 2  žlici limonine lupine ( nujno

b i o l i m o n a , l a h k o t u d i
mandarina)
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BREZGLUTENSKA JABOLČNA PITA

Sestavine:
- 4 domača eko jabolka
- 2 žlici domače marmelade iz

jagodičevja ali žlica medu)
- 2 jajci
- 2 žlici kokosove  moke (lahko

navadne v lističih ali mleti
mandlji ali orehi)

- 1 žlica riževe moke ali škroba
- ščepec pecilnega praška

Postopek: Jabolka narežemo na osminke (ne lupimo), lahko s posebnim pripomočkom za
rezanje jabolk. Položimo v okrogel ali podolgovat manjši pekač in jih popečemo 15 minut da
zamedijo. V času, ko se pečejo jabolka, pripravimo hitro testo: ločimo beljake in naredimo
sneg (brez sladkorja). V beljake rahlo vmešamo  rumenjake. Moko in pecilni prašek
premešamo in dodamo v jajčno maso. Po želji  na jabolka dodamo marmelado lahko tudi
brez ali polijemo z medom dobra je tudi brez sladkorja. Prelijemo z maso vsa jabolka in
popečemo še 10 minut, da se naredi skorjica. Malo ohladimo, narežemo  in ponudimo. Lahko
šele na koncu prelijemo z marmelado ali zmečkanimi kakiji.



Priročnik za zdravo preživetje praznikov in hormonsko ravnovesje

Vam nagajajo hormoni, ščitnica ali imate probleme s črevesjem,
pridružite se mojim spletnim programom:

Spletni video seminar ABC hormonov in
ščitnice

 Veliki seminar, ki sem ga imela v živo sedaj v obliki video posnetka za vse, ki želite celostno
sistematično poskrbeti za svoje hormonsko ravnovesje in ščitnico: znebite se utrujenosti,
razdraženosti, neplodnosti, glavobolov, PMS, problemov menopavze, upočasnjene ščitnice. 

Naroči >>>

                  http://simonegodina.com/                       

http://simonegodina.com/naravno-hormonsko-ravnovesje/
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Spletni seminar ABC ščitnice in ženskega
zdravja

Sistematično voden trimesečni spletni seminar, za vse ki želite celostno sistematično 
poskrbeti za svojo ščitnico. Naučite se prepoznati vzroke za svoje težave s ščitnico, ter 
aktivno delovati nanje, tako pri premalo ali preveč delujo- či ščitnici, avtoimunski ščitnici, 
vneti ščitnici, ter različnih tvorbah na ščitnici.

Prijavi se >>>

                  http://simonegodina.com/                       

http://simonegodina.com/scitnica-in-avtoimunski-spekter/


Priročnik za zdravo preživetje praznikov in hormonsko ravnovesje

Spletna delavnica Regeneracija črevesja 

Sistematično voden program za probleme 
z zgago, prebavnimi motnjami, 
napihovanjem , ter preobčutljivosti na 
hrano. Program, ki vam pomaga pri 
izboljšanju absorpcije pri anemijah in 
pomanjkanju hranil ( železo, B12), ter 
problemih s kožo kot so dermatitisi in 
rozacee.

Prijavi se>>>

Hormoni so kot orkester.

Uglasimo jih

in

polno zaživimo 

NOVO LETO!

                  http://simonegodina.com/                       

http://simonegodina.com/crevesje/
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                  http://simonegodina.com/                       


