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Naši kuharji v Grand Hotelu Primus so vam skupaj 
z nutricionistko Mojco Cepuš pripravili predloge in 
nasvete za zdravo prehrano in dobro počutje.

Enostavno jim lahko sledite pri pripravi vseh treh 
glavnih dnevnih obrokov med vašim bivanjem v 
Grand Hotelu Primus. 

Prav tako pa ta knjižica vsebuje tudi nekaj nasvetov 
za boljšo prehrano doma.  

Privoščite si naše 
Bodimo Fit obroke za 
dan poln energije in 
dobrega počutja. 
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Najboljši prehranski nasvet, 
ki vam ga lahko dam? 

 9 Najdite hrano ob kateri se dobro počutite in 
je zdrava ter jo vpeljite v svoj življenjski stil. 

 9 Kratkoročne diete nikoli ne prinesejo 
dolgoročnih rezultatov. 

 9 Izogibajte se belega sladkorja. 

 9 Do 16. ure se ne izogibajte kakovostnih 
sestavljenih ogljikovih hidratov in dobrih 
maščob, saj jih nujno potrebujemo za 
energijo. Če jih boste spuščali čez dan,  
jih boste zagotovo nadomestili zvečer ali 
naslednji dan. 

 9 Zvečer se osredotočite predvsem na 
zelenjavo in beljakovine. 

 9 Ne spuščajte obrokov, še posebej zajtrka.  
Ne pozabite na malice – tudi če so to 
samo oreščki ali juha z riževimi rezanci iz 
termoske. 

 9 Ne jejte manj, jejte bolje.

Nutricionistka  
Mojca Cepuš  
svetuje in priporoča 

Nutricionistka Mojca Cepuš je priporočila in krožnike sestavila na podlagi 
smernic slovenskega Ministrstva za zdravje in Svetovne zdravstvene 
organizacije.
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Izogibajte se največjim strupom 
sodobne prehrane

V naši restavraciji pri pripravi hrane ne uporabljamo rafiniranih izdelkov, homog-
eniziranga mleka, hidrogenizirane maščobe ter gensko spremenjenih živil. Prav tako 
ne uporabljamo ojačevalca okusa mononatrijevega glutaminata.  

Rafiniran sladkor 
Rafiniran sladkor pri prebavi in presnovi 
oropa telo pomembnih mineralov in 
vitaminov. Povzroča zobno gnilobo in 
osteoporozo. 

 Izberite nerafiniran sladkor: me-
laso, med, agavino sladilo, jabolčni sirup, 
narafiniran sladkor.

Rafinirana sol 
Sol je izredno pomembna za delovanje 
človeškega organizma. Omogoča osmozo, 
pomembna je za presnovo v celicah, je 
prevodnik, premosti energijski deficit. 
Rafinirana sol nima več teh lastnosti in po-
gosto povzroča visok pritisk in dehidracijo. 

 Izberite nerafinirano sol.

Rafinirana moka
Kot pri sladkorju in soli, se tudi pri prede-
lavi čiste, bele moke izgubi večina min-
eralov, vitaminov in vlaknin. 

 Izberite polnozrnate izdelke, ki vs-
ebujejo vlaknine in imajo zaradi svoje 
sestave manjši vpliv na nihanje sladkorja 
v krvi:  neoluščen riž in alternativna žita – 
ajda, proso, kvinoja, amarant, ...

Homogenizirano mleko
Postopek homogenizacije, ki se upo-
rablja za podaljšanje trajnosti mleka, 
naj bi bil odgovoren za poapnenje žil in 
povišane vrednosti holesterola v krvi. 

 Izberite nehomogenizirano pasteri-
lizirano,  samo toplotno obdelano mleko.

Hidrogenizirana ali trans maščoba
Ta se nahaja v margarinskih namazih, 
skoraj vseh sladkarijah, slanih izdelkih in 
industrijsko pripravljeni hrani. Za zdravje 
je zelo škodljiva, saj povzroča bolezni 
srca in ožilja, rak, poškodbe zarodka,  
sladkorno, propadanje zob in dlesni… 

 Zamenjajte jo z bolj zdravimi alter-
nativami: maslom, kokosovo maščobo, 
tudi ocvirki so boljša izbira - seveda v 
zmernih količinah. 

Predelani mesni izdelki
Ti vsebujejo številne aditive, s katerimi 
pri predelavi podaljšujejo njihovo ob-
stojnost in vplivajo na barvo, aromo in 
okus.  Uživanje povezujejo z povečanim 
tveganjem za obolelost za rakom.

Mononatrijev glutaminat, E621
Ojačevalec okusa, ki ga najpogosteje 
najdemo v kitajski hrani, juhah iz vrečk, 
jušnih kockah, omakah, slanih prigriz-
kih, suhomesnatih izdelkih in številnih 
drugih prehranskih izdelkih,  ima številne 
slabe stranske učinke na zdravje. Lahko 
povzroča slabost, bruhanje, diarejo in 
trebušne krče, glavobol, pritisk v glavi, 
povečano bitje srca. Pri nakupu živil berite 
dekleracije in se mu poskusite izogniti.

Redni obroki
Priporočamo več manjših obrokov (3-6), ena-
komerno porazdeljenih čez dan.

Voda
Na dan je priporočljivo spiti od 1,5 l do 3 l vode, 
odvisno od teže, prehrane in telesne dejavnosti.   

Kava
Priporočamo do 2 skodelici kave na dan, seveda 
brez mleka in sladkorja. 

Če ne morete spiti kave brez sladkorja, izberite 
nerafiniran sladkor. 

Barvna prehrana
Izbirajte bavno hrano -  barvno sadje in zelenjava 
vsebujejo edinstvene sestavine oziroma hranilne 
snovi, ki so bistvenega pomena za zdravje.

Predelana živila
Izogibajte se predelanim živilom. 50 % porcije naj 
sestavlja zelenjava.

1,5 - 3 l 
na dan

1.

2.

3.

5.

4.

5 osnovnih pravil zdravega 
prehranjevanja!
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Nutricionistka Mojca Cepuš priporoča

 9 Za vse, ki želite biti fit:  uživajte sezonsko, 
lokalno pridelano hrano in nerafinirana živila, 
saj s tem zaužijete kar največ biološko aktivnih 
snovi. 

 9 Za vse, ki se želite zdravo  
prehranjevati: polovico dnevnega  
vnosa naj predstavlja zelenjava. 

 9 Za vse, ki želite izgubiti kakšen  
kilogram: 5 obrokov na dan.  
Prvi trije obroki naj bodo  
najmočnejši in sestavljeni iz  
ogljikovih hidratov, večerje naj  
bodo sestavljene iz zelenjave in  
beljakovin.

 9 Za vse, ki želite popolno  
preobrazbo: zmanjšajte vnos 
kalorij. Obroki naj ne bodo večji 
od 500 kcal oz. 2090 KJ, večerje 
nadomestite z dobro zelenjavno 
juho ali solato.

 9 Za vse, ki ste aktivni in vsak dan pod 
stresom: ne pozabite na vzdrževanje  
nivoja sladkorja skozi ves dan, najlažje  
to naredimo z malicami. Imejte v 
žepu pest oreščkov. V svoj jedilnik 
vnesite hrano bogato z vitaminom B5, 
ki ga najdete v avokadu, jajcih, pusti 
govedini, postrvi, siru, sončničnih 
semenih, cvetači in brokoliju.  

 9 Za najmlajše: priporočamo izogibanje 
sladkemu zajtrku, saj nihanje sladkorja 
zelo slabo vpliva na funkcije možganov 
– kognitivne sposobnosti. 

 9 Za najstnike: za boljše ocene uživajte 
hrano za možgane: stročnice, ribe, 
bučna semena, orehe, lešnike.
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Zajtrki za dan poln energije
ter kosila in večerje za 
dobro počutje
Naši kuharji so vam skupaj z nutricionistko Mojco 
Cepuš pripravili predloge in nasvete za vašo zdravo 
prehrano in dobro počutje, ki jim lahko enostavno 
sledite pri sestavi vseh treh glavnih dnevnih obrokov.

Ne uporabljamo gensko spremenjenih organizmov, hidrogenizirane 
maščobe, ojačevalcev okusa, rafiniranega sladkorja in rafinirane soli.

 
Začnite dan polni energije in si 
pripravite zajtrk po predlogih 
predstavljenih na strani 12 in13.  

1.

2.

500
kcal

250
kcal

Pri kosilu in večerji si lahko svoj krožnik sestavite 
na dva načina:

 9 po slikovni predstavitvi glede  
na deleže zelenjave, dobrih  
ogljikovih hidratov in  
beljakovin   

 9 sledite oznakam pri jedeh v 
samopostrežnem bifeju.

25%50%

25%

Dobro za vas Krožnik  
pod 250 kcal  
oz. pod 1045 KJ

Krožnik  
pod 500 kcal  
oz. pod 2090 KJ

ALI    



12 13

Zajtrki

Nasveti nutricionistke Mojce Cepuš pri zajtrkih 

 9 Privoščite si krepčilen zdrav zajtrk pod 500 kcal  
oz. 2090 KJ.

 9 Pred zajtrkom zaužijte kos svežega sadja,  
saj se zelo hitro prebavlja in tako naše telo  
skoraj takoj dobi potrebne hranilne snovi in  
minerale.

 9 Poleg priporočamo zeleni čaj ali kavo brez mleka.
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Zdravi zajtrki za energičen začetek dneva 

 9 Vsi zajtrki vsebujejo med 300 oz. 1254 KJ in 400 kcal     
oz. 1672 KJ.

Zajtrk 1

Skodelica 
kosmičev (60 g) 

Navadni jogurt 
(200 ml) 

Borovnice, jagode 
ali maline 

2 kosa polnozrnatega 
kruha (100 g) 

Surovo maslo Med 

Zajtrk 2

• Za vse, ki želite biti fit  
• Za vse, ki se želite zdravo prehranjevati   
• Za vse, ki želite izgubiti kakšen kilogram 
• Za najmlajše 
• Za najstnike

• Za vse, ki želite biti fit  
• Za vse, ki se želite zdravo prehranjevati
• Za najmlajše 
• Za najstnike

3-4 kos različnega surovega sadja 
 

Zajtrk 4

• Za vse, ki želite biti fit  
• Za vse, ki se želite zdravo prehranjevati
• Za vse, ki ste aktivni in imate veliko stresa v vsakdanu

 9 Pri ženski zajtrk predstavlja med 16,7 % in 19,5 %  
povprečnega dnevnega vnosa kalorij, pri moškem pa 
med 13,6 % in 15,9 %.

2 jajčki s tekočim 
rumenjakom  

Pečena 
zelenjava 

Kos polnozrnatega 
kruha (50 g) 

Zajtrk 3

• Za vse, ki želite biti fit  
• Za vse, ki se želite zdravo prehranjevati   
• Za vse, ki želite popolno preobrazbo   
• Za vse, ki ste aktivni in imate veliko stresa v vsakdanu
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Kosila in večerje 

Zdrava kosila in večerje za vaše dobro počutje 
skozi ves dan 

Okusna zelenjava –  zavzame naj polovico krožnika! 

Uživajte zelenjavo tudi v obliki juhe ali solate! 

Sledite oznakam pri jedeh v samopostrežnem bifeju:

Dobro za vas

250
kcal

Krožnik pod 250 
kcal oz. pod 1045 KJ

500
kcal

Krožnik pod 500 
kcal oz. pod 2090 KJ

Za pripravo jedi, označenih z navedenimi oznakami, ne uporabljamo gensko 
spremenjenih organizmov,  hidrogenizirane ali transmaščob, ojačevalcev okusa ter 

rafiniranega sladkorja in rafinirane soli.

Kako si sestavimo svoj FIT KROŽNIK:

ALI

25%50%

25%
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Sledite oznakam v samopostrežnem bifeju 
 

1   dobro za vas – za vse, ki imate normalno težo, 
pazite na svoje zdravje, deluje tudi kot preventiva 
sodobnim boleznim. 

2   250 kcal oz. 1045 KJ – za aktivno hujšanje  
(v  povprečnem dnevnem vnosu kalorij pri ženski je to 14%, 
v  povprečnem dnevnem vnosu kalorij pri moškem je to 

10%), za vse, ki želite zgubiti kar nekaj kilogramov.

3   500 kcal oz. 2090 KJ – za vzdrževanje teže 
(v  povprečnem dnevnem vnosu kalorij pri ženski je to  
28%%, v  povprečnem dnevnem vnosu kalorij pri moškem 

je to 23%), – za vse tiste, ki želite biti fit in izgubiti 
kakšen kilogram. 

500
kcal

250
kcal

Sestavite svoj fit krožnik 

Vsebuje naj:
50 % zelenjave,  
25 % beljakovin,  
25 % ogljikovih hidratov.

ALI

25%

50%

25%

Priporočila nutricionistke Mojce Cepuš  
pri kosilih in večerjah

Za vse, ki želite biti fit   

Za vse, ki se želite zdravo prehranjevati 

Za vse, ki želite izgubiti kakšen kilogram

Za vse, ki želite popolno preobrazbo  

Za vse, ki ste aktivni in imate veliko  
stresa v vsakdanu  

Za najmlajše  

Za najstnike  

Nasveti nutricionistke Mojce Cepuš 

Vsak si lahko preprosto sestavi glavno jed, ki mu bo všeč in 
bo tudi zdrava! Pomembno je, da je na krožniku polovica 
zelenjave, četrtina jedi naj bo pretežno beljakovinskih, 
četrtina pa naj jih vsebuje pretežno ogljikove hidrate. Že 
s tako preprostim vodilom boste naredili nekaj dobrega 
zase. Če pa boste zraven pojedli še zelenjavno juho in 
solato, boste zase naredili še več! Maščob ne dodajajte, 
saj so sestavni del priprave jedi, sadje in sir pa uživajte kot 
samostojni obrok. Vaše telo vam bo hvaležno! 

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

500
kcal

250
kcal



Ne pozabite na sveže 
okrepčilo med glavnimi obroki.

V hotelskem aperitiv baru in na hotelskem bazenu 
si lahko kadarkoli čez dan privoščite osvežilen in 
poživljajoč smoothie.

Naj vas tudi med sprostitvijo in razvajanjem 
spremlja nekaj zdravega.  
 

www.sava-hotels-resorts.com


