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Prehrana in
psoriaza
Naše vsakodnevne odločitve glede prehrane vplivajo na naše
zdravje. Določena hrana daje telesu energijo, poskrbi za naše dobro počutje in pomaga telesu, da dobro deluje.
Osebam s kroničnimi obolenji, kot je denimo psoriaza ali psoriatični
artritis, lahko določena hrana celo pomaga zmanjšati tveganje za razvoj
drugih bolezni in izboljša njihovo splošno zdravstveno stanje.
Vsako leto se na nas obrne mnogo ljudi, ki želijo izvedeti, kakšno hrano
naj uživajo oz. čemu naj se izogibajo, da bi se jim stanje izboljšalo. To je
pomembno vprašanje, na katero ni preprostega odgovora.
Ta vodnik obravnava hrano, pijačo in prehranske
dodatke, o katerih tudi v
centru za pomoč bolnikom
(Patient Navigation Center) pogosto sprašujejo.

Preden se lotite sprememb v vaši prehrani,
si je dobro zapomniti naslednje:
Preden se odločite za spremembe v načinu
prehranjevanja ali za dodajanje kakršnih
koli prehranskih dodatkov, se o tem pogovorite s svojim zdravnikom. Določena hrana
ali dodatki morda niso varni oz. bi lahko
vplivali na terapije, ki ste jih sedaj deležni.
Zdravo prehranjevanje je pomemben del
vsakega terapevtskega načrta in ni priporočeno nadomestilo terapije. Posvetujte
se s svojim zdravnikom, ali primerno zdravite svojo bolezen.

Vodnik govori tudi o tem,
da določene vrste hrane
lahko zmanjšajo tveganje
za razvoj bolezni, h katerim so nagnjene osebe s
psoriazo (pravimo jim komorbidnosti ali pridružene motnje). Med te pridružene motnje sodijo
bolezni srca, sladkorna bolezen, nekatere vrste raka in depresija.
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Kaj pravijo raziskave?
Čeprav še vedno ne vemo veliko o tem, kako lahko
hrana vpliva na bolezen psoriaza, si je treba ogledati informacije, ki jih poznamo iz dobro zasnovanih
študij. Priporočila, ki jih je izdal Zdravniški odbor
NPF, temeljijo na 55 raziskavah o psoriazni bolezni
in hrani, vključno s podatki več kot 4.500 bolnikov
s psoriazo. Vsa ta priporočila naj bi upoštevali poleg običajnega zdravljenja.

ali plavanje. Vadba lahko ohrani vaše sklepe in kite
prožne ter pomaga zmanjšati vnetja in bolečine
zaradi psoriaznega artritisa.

PRIPOROČILO ŠT. 2
Če imate celiakijo, iz prehrane izločite gluten. Če
ste preobčutljivi na gluten, poskusite uvesti trimesečno brezglutensko dieto. Osebe s psoriazo so bolj
nagnjene k preobčutljivosti na gluten ali k celiakiji.
Pri osebah, ki so preobčutljive na gluten ali ki imajo
celiakijo, se simptomi ob prenehanju uživanja glutena zmanjšajo. Pri osebah, ki preobčutljivosti na
gluten nimajo, so študije pokazale, da se simptomi,
značilni za psoriazo, ob brezglutenskem načinu
prehranjevanja niso zmanjšali.
Zelo malo je raziskav o tem, ali brezglutenska prehrana pomaga izboljšati stanje pri psoriaznem artritisu.

PRIPOROČILO ŠT. 1
Če imate prekomerno telesno težo, poskusite zmanjšati število dnevno zaužitih kalorij.
Raziskave kažejo, da obstaja močna povezava med
boleznijo psoriaza in debelostjo. Ljudje, ki so debeli, imajo pogosteje to bolezen, imajo hujše kožne
simptome in njihovo zdravljenje se ne zdi tako uspešno kot pri ljudeh z manjšo telesno težo. Povezava med psoriazo in debelostjo je kompleksna in jo
delno pojasnjujejo vnetja, ki jih povzroča odvečna
telesna maščoba. Vendar raziskave kažejo, da so
bolniki s psoriazo s prekomerno težo in debeli bolniki po zmanjšanju števila dnevno zaužitih kalorij
(znano tudi kot hipokalorična dieta) ublažili simptome psoriaze in izboljšali kakovost življenja.
Če je hujšanje vaš cilj, skupaj s svojim zdravnikom
sestavite varen in učinkovit načrt. Izguba teže s pomočjo prehrane je lahko koristna in jo je mogoče
kombinirati z nežnim gibanjem, kot so hoja, joga

PRIPOROČILO ŠT. 3
Če imate psoriatičen artritis, v prehrano vključite
prehranski dodatek z vitaminom D. Znano je, da
veliko bolnikov s psoriazo uživa prehranske dodatke in prepričani so, da ta dopolnila zmanjšujejo intenzivnost njihovih težav. Na podlagi najnovejših
raziskav so dopolnila z vitaminom D priporočljiva
za osebe s psoriatičnim artritisom. Ni pa še dovolj
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dokazov, da dopolnila z vitaminom D pomagajo
pri psoriazi.
Preden začnete uživati dopolnila, se posvetujte s
svojim zdravnikom, saj nekaterih dopolnil ni varno jemati skupaj z drugimi zdravili oz. lahko le-ta
poslabšajo vaše počutje.

Preizkusite naslednja živila:

PRIPOROČILO ŠT. 4
Če imate psoriazo, preizkusite sredozemski način
prehranjevanja.
Obstajajo dokazi, ki priporočajo sredozemski
način prehranjevanja, če imate psoriazo. Podatkov,
ki kažejo, da sredozemska prehrana izboljša simptome psoriaznega artritisa, je malo.

vsakotedensko uživanje rib, stročnic, oreškov
in perutnine

•

zmerne količine mlečnih izdelkov

•

omejene količine rdečega mesa

•

olivno olje

•

zelenolistnata zelenjava: špinača in ohrovt

•

oreški: mandlji in orehi

•

mastna riba: losos, skuša, tuna in sardine

•

sadje: jagode, borovnice, češnje in pomaranče

•

predelana/konzervirana hrana

•

hrana z dodanim sladkorjem in soljo

•

mlečni izdelki

•

rdeče meso

Čeprav je bolj malo informacij o tem, kako različni
načini prehranjevanja vplivajo na psoriazo, velja,
da če vam določen način prehranjevanja pomaga
zmanjšati težo, vam lahko pomaga tudi izboljšati
stanje pri psoriazi. Priporočamo, da se pred kakršno koli spremembo prehranjevanja za izboljšanje
psoriaze o tem posvetujete s svojim zdravnikom.

vsakodnevno uživanje sadja, zelenjave, polnovrednih žit in zdravih maščob

•

paradižnik

Naslednja živila bi bilo dobro omejiti:

Sredozemska prehrana se osredotoča na naslednje:
•

•

Upamo, da nam bodo dobro zasnovane raziskave
še naprej pomagale razumeti, kako lahko hrana vpliva na psoriazo in psoriazni artritis.

Sredozemski način prehranjevanja imenujejo tudi
’protivnetna dieta’, saj se izogiba živilom, ki pospešujejo vnetja in in se osredotoča na tista živila,
ki zmanjšujejo vnetja.

Če vas zanima več o priporočilih, ki jih izdaja
Zdravniški odbor NPF, si lahko ogledate
brezplačen spletni seminar vodje raziskave
pod psoriasis.org/webcasts/diet-andpsoriasis.
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Hrana za misli
ALKOHOL

Uživanje alkohola lahko poveča tveganje za nastanek psoriaze in zato se
lahko vaši bolezenski znaki poslabšajo. Obstajajo določena zdravila, pri
katerih ni dovoljeno uživati alkohola. Alkohol lahko na primer povzroči
hude stranske učinke pri bolnikih, ki uživajo metotreksat, ženske v rodni
dobi pa naj ne bi uživale alkohola, če jemljejo acitretin.

KAVA

Kava vsebuje protivnetne sestavine. Vseeno pa raziskovalci še vedno
ugotavljajo, ali kava vpliva na vnetna obolenja. Trenutne raziskave ne
kažejo povezave med uživanjem večjih količin kave in tveganjem za nastanek psoriaze.

RAZHUDNIKI

Razhudniki so vrsta živil, ki vsebujejo snov z imenom solanin. Med najbolj znanimi razhudniki so paradižnik, krompir, večina vrst paprike in
jajčevci. Pri ljudeh z občutljivostjo na solanin lahko uživanje tovrstne
hrane povzroči še večja vnetja v telesu. Le malo ljudi ima vnetja ob
uživanju razhudnikov. Poleg tega obstaja le malo znanstvenih dokazov,
ki potrjujejo, da jih je treba umakniti iz prehrane, razen če obstaja znana
preobčutljivost nanje.

OMEGA-3 MAŠČOBNE KISLINE

Omega-3 maščobne kisline so se izkazale za koristne za imunski sistem,
saj preprečujejo srčna obolenja in zmanjšujejo vnetja. Dobri viri omega-3 maščobnih kislin so ribe (losos, sardine, sled, skuša, inčuni in tuna),
soja, ribje olje, semena in oreški, avokado ter jajčni rumenjak. Raziskav o
vplivu omega-3 maščobnih kislin na psoriazno bolezen je malo.
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PREHRANSKI DODATKI

v Španiji in ki je bila objavljena leta 2011
v Clinical, Cosmetic and Investigational
Dermatology, so, da so se pri skupini oseb,
ki so osem tednov vsak dan prejemale po
dve kapsuli ribjega olja, pokazali vidni znaki
izboljšanja psoriaze v plakih.

KURKUMIN, aktivna učinkovina v začimbi
kurkuma, na telo deluje protivnetno.
Sistematični pregled, objavljen leta 2016 v
Phytotherapy Research, navaja, da obstajajo
prvi dokazi, da so ljudje z različnimi kožnimi
obolenji, ki so uporabljali kurkumin, opažali
bistveno izboljšanje simptomov kožnih bolezni.
Raziskav glede vpliva kurkumina na ljudi s
psoriazo je do tega trenutka le malo.

PROBIOTIKI v črevesje uvajajo nove bakterije.
V študiji, objavljeni januarja 2015 v Arthritis
and Rheumatology, so ugotovili, da imajo
ljudje s psoriatičnim artritisom manj razširjene
bakterije v črevesju. Izdelki, kot so jogurt in
nekatere vrste mleka, vsebujejo probiotike, na
voljo pa so tudi v obliki prehranskih dodatkov.

Vedno se pogovorite s svojim zdravnikom, preden začnete uživati prehranske dodatke, saj lahko
vplivajo na zdravila. Ribje olje, denimo, redči kri
in je lahko nevarno za tiste, ki jemljejo zdravila za
redčenje krvi.

Te ugotovitve o dodatkih prihajajo iz študij z majhnim številom sodelujočih. Ni znano, kako koristni
bi ti dodatki bili za vse bolnike s psoriatičnim artritisom.

RIBJE OLJE vsebuje omega-3 nasičene kisline,
ki jih telo pretvori v protivnetne snovi. Izsledki
študije s 30 bolniki, ki so jo izvedli raziskovalci
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-Z m a n j-s a n j e t v e g a n j a z a
pridruzena obolenja
Pri osebah s psoriazo obstaja povečano tveganje za pridružena obolenja. To je bolezen ali stanje, ki se
pojavi zaradi ali v povezavi z boleznijo, ki jo ta oseba že ima, denimo psoriaza. Med pridružena obolenja psoriaze sodijo srčna obolenja, debelost, visok krvni tlak, depresija, sladkorna bolezen in določene
vrste raka. Pomemben način za zmanjšanje tveganja za nastanek pridruženih obolenj je skrb za primerno
zdravljenje psoriaze. Poleg tega obstajajo raziskave, ki pravijo, da lahko to kar zaužijete, zmanjša tveganje
za nastanek določenih bolezni.
ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE ZA
NASTANEK RAKA:
• se izogibajte visokokalorični hrani in pijači
• omejite uživanje predelanega in rdečega mesa
• vsak dan zaužijte vsak dve skodelici in pol sadja
in zelenjave
• namesto prečiščenih žit raje izberite polnovredna žita
• omejite vnos alkoholnih pijač (ženske: 1 enota
na dan, moški: 2 enoti na dan)

ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE ZA
NASTANEK SLADKORNE BOLEZNI:
• jejte sadje in zelenjavo
• izberite pusto meso in rastlinske vire beljakovin
• omejite količino dodanega sladkorja in predelane hrane
ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE IN LAJŠATI
SIMPTOME DEPRESIJE:
• uživajte hrano, ki vsebuje veliko beljakovin
(pusto meso, ribe, stročnice)
• uživajte hrano, ki vsebuje veliko antioksidantov (npr. marelice, brokoli, borovnice, špinačo,
sladki krompir, pomaranče, papriko, oreške in
semena)
• uživajte hrano, ki vsebuje selen (npr. stročnice,
pusto meso, mlečne izdelke z manj maščobe,
oreške in semena ter polnovredna žita)
• sredotočite se na hrano z omega-3 maščobnimi
kislinami (npr. mastno ribo, oreške, temno in
listnato zelenjavo)

ČE ŽELITE ZMANJŠATI TVEGANJE ZA
NASTANEK SRČNIH OBOLENJ:
• uživajte sadje in zelenjavo, polnovredna žita,
ribe, perutnino, stročnice in mlečne izdelke z
manj maščobe
• omejite rdeče meso in napitke z dodanim sladkorjem
• izbirajte hrano, ki ima malo nasičenih maščob,
transmaščob in natrija
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Korak za
korakom
Zdaj ste najbrž že dobili približno predstavo o tem,
kakšno hrano bi želeli po posvetu z zdravnikom
uvesti. Ko se bosta dogovorila, imamo za vas nekaj
nasvetov za dolgoročno ohranjanje te spremembe.
•

Za nastanek tega vodnika je odbor NPF prosil našo
skupnost, naj z njimi delimo svoje najljubše recepte
za zdravo in uravnoteženo življenje s psoriazo.
S pomočjo strokovnjaka za prehrano smo delili nekaj naših najljubših.

Osredotočite se na to, da boste za začetek zauži-

Upamo, da vas bo ta vodnik navdihnil, da boste
preizkusili kakšno novo jed in da vam bo pomagati
zdelo preprosto, poskusite uvesti še drugega in dobro živeti s psoriazo.
li vsaj en zdrav obrok na dan. Ko se vam bo to
nato tretjega.

•

Dober tek!

Pripravite si obrok, ki ga boste z veseljem pojedli.

•

Preizkusite kakšno zdravo jed, ki jo bo lahko z
vami jedla vsa družina.

•

Pogovarjajte se z ljudmi o koristih zdravega
prehranjevanja. Pomislite, kako se vaše telo
počuti po tem, ko jeste zdravo. Vpliva na vašo
psoriazo ali vaš psoriatični artritis?
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recepti za
z d r a v- o i n
u r a v- n o t e z e n o
zivljenje
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Smuti za
dobro jutro

DOBRO JE VEDETI

Porcije in hranilne vrednosti so približne.
Število porcij: 1

180 kalorij
11 g beljakovin
7 g vlaknin
Ta smuti je krasna dopolnitev nizkokaloričnega prehranskega načrta za uravnavanje telesne teže.
POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•

½ skodelice kefirja
¼ skodelice kombuče
½ skodelice svežega ali zmrznjenega jagodičevja
¼ skodelice zelenolistnate zelenjave (ohrovt, špinača)
1 čajno žličko semen chia ali lanenega semena

POSTOPEK:

1. Vse sestavine damo v blender.
2. Fino mešamo do svilnato gladke teksture.
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Kefir in kombuča sta dobra
vira probiotikov. Probiotiki so
»dobre« bakterije, ki pomagajo
vašemu črevesju in ki pomagajo
uravnavati kronična vnetja.
Jagodičevje in ohrovt sta odlična
vira vitamina C.
Tako semena chia kot laneno
seme sta dobra vira omega
maščobnih kislin (še zlasti
omega-3) in vlaknin.

Avokadov
shake

DOBRO JE VEDETI

Porcije in hranilne vrednosti so približne.

Avokado je bogat z antioksidanti,
kot so vitamini E, C in K.

Število porcij: 1

430 kalorij
8 g beljakovin
10 g vlaknin
Ta smuti je krasna dopolnitev nizkokaloričnega prehranskega načrta za uravnavanje telesne teže.
POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•
•

1 zrel avokado
1 skodelico mandljevega ali sojinega napitka
½ skodelice nizkokaloričnega grškega jogurta
1 čajno žličko mletega lanenega semena
½ banane
nekaj kock ledu (neobvezno)

POSTOPEK:

1. Vse sestavine damo v blender.
2. Fino mešamo do svilnato gladke teksture.
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P o l n o z r n a- t a
ovsena kasa

DOBRO JE VEDETI

Ta zajtrk je dober za uravnavanje telesne teže in zdravje srca.

Polnozrnata žita, kot so
polnozrnati ovseni kosmiči, so
dober vir vlaknin, magnezija
in antioksidantov z imenom
polifenoli.
Ta jed je odlična za vnaprejšnjo
pripravo. Kuhani ovseni kosmiči
v tesno zaprti posodici zdržijo v
hladilniku tudi do sedem dni.

POTREBUJEMO:

ŠČEPEC POPESTRITVE:

Porcije in hranilne vrednosti so približne.
Število porcij: 4

160 kalorij
5 g beljakovin
4 g vlaknin

•
•
•
•

Postrežemo z mlekom ali
jogurtom. Na vrh položimo
rezine banane, suhe brusnice,
orehe in koščke jabolka. Za
dodaten odmerek antioksidantov
posujemo s cimetom.

1 čajno žličko masla
1 skodelico polnozrnatih ovsenih kosmičev
3 skodelice vrele vode
ščep soli

POSTOPEK:

1. V kozici s pokrovko na srednjem ognju stopimo maslo. Dodamo kosmiče in pogosto premeša
mo, dokler kosmiči ne zadišijo po oreških (približno 3 do 4 minute).
2. V kotličku ali drugi kozici zavremo vodo.
3. V kosmiče vmešamo vrelo vodo in sol. Zmanjšamo temperaturo in pokrijemo s pokrovko.
4. Premešamo vsakih 5 minut, približno 10 do 15 minut.
5. Še bolj zmanjšamo temperaturo in še 5 do 10 minut med stalnim mešanjem kuhamo do želene konsistence.
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--N a z a-r u p e c e n a
cvetaca
Porcije in hranilne vrednosti so približne.

Število porcij: 2

DOBRO JE VEDETI

Cvetača je dober vir vlaknin.
Olivno olje vsebuje antioksidante
– polifenole ter vitamine A, D, E
in K za protivnetno delovanje.

200 kalorij
6 g beljakovin
6 g vlaknin
Dobro za uravnavanje telesne teže in zdravje srca..
POTREBUJEMO:

•
•
•

1 veliko glavo cvetače ter 2 jedilni žlici olivnega olja
2 limoni (lupinico in sok) ter 2 glavici česna (drobno sesekljanega)
ščep morske soli ter svež ali suh peteršilj za okrasitev

POSTOPEK:

1. Cvetačo narežemo na pribl. 1,5 cm debele rezine.
2. V skledici zmešamo olivno olje, limonino lupinico in limonin sok ter česen za omako.
3. Žar segrejemo na srednjo temperaturo (približno 175 stopinj).
4. Eno stran cvetačnih rezin premažemo z omako in narahlo posolimo.
5. Rezino z namazano stranjo navzdol položimo na vroč žar.
6. Zgornjo stran rezine premažemo z ostankom omake in narahlo posolimo.
7. Poklopimo pokrov žara in pustimo 5 do 6 minut, da se spodnja stran lepo zapeče.
8. Obrnemo rezine, jih zopet pokrijemo in pečemo še 5 minut oziroma dokler se cvetača ne zmehča.
9. Cvetačo vzamemo z žara in jo potresemo s peteršiljem.lene konsistence.
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- -- P i s c a n-e c z l i m o n o
in gorcico
Porcije in hranilne vrednosti so približne.

DOBRO JE VEDETI

Piščančje prsi vsebujejo veliko
beljakovin in dokaj malo maščob.
Hrana z veliko vsebnostjo
beljakovin nas nasiti, ne da bi pri
tem pojedli preveč.

Število porcij: 4

200 kalorij
50 g beljakovin
Dobro za obvladovanje telesne teže in zdravje srca.
POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•

4 velike kose piščančjih prsi brez kože in kosti
sol in poper ter 2 jedilni žlici olivnega olja
3 jedilne žlice sesekljane mlade čebule
sok ene limone, ¼ skodelice belega vina ter ¼ skodelice piščančje jušne osnove
2 čajni žlički gorčice (dijonske ali grobo mlete) ter 2 čajni žlički kaper (neobvezno)

POSTOPEK:

1. Narahlo potolčemo piščančje prsi.
2. V veliki ponvi segrejemo 1 jedilno žlico olja.
3. Na visoki temperaturi popečemo meso po 2 minuti z obeh strani.
4. Vmes solimo in popramo.
5. Meso preložimo na krožnik.
6. V ponev dodamo še drugo žlico olja, potem še mlado čebulo, limonin sok, vino in gorčico.
15 sekund neprestano mešamo. Nato vmešamo še jušno osnovo.
7. Meso položimo znova v ponev. Z žlico ga od 2 do 5 minut prelivamo z omako.
8. Ponudimo s polnozrnatimi testeninami, rjavim rižem ali kvinojo.
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Z e l e n j a v n a -p i c a ,
malo drugace
Porcije in hranilne vrednosti so približne.

Število porcij: 4

500 kalorij
10 g beljakovin
10 g vlaknin

DOBRO JE VEDETI

Če želite več fitokemične moči,
dodajte špinačo in/ali ohrovt!
Fitokemikalije so spojine, ki jih
najdemo v sadju, zelenjavi, žitih
in stročnicah. Zanje velja, da
naj bi ščitile naše celice pred
poškodbami, ki bi lahko privedle
do razvoja raka.

POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polnozrnato testo za pico
1 lonček (ca. 500 ml) lahke kisle smetane
1 mali zavitek mešanice začimb Hidden Valley Ranch Seasoning
1 čajno žličko kopra
½ skodelice zelene (v koščkih)
½ skodelice brokolija (v koščkih)
½ skodelice zelene paprike (v koščkih)
½ skodelice rdeče paprike (v koščkih)
½ skodelice korenčka (nastrganega)
1 skodelico redkvic (narezanih)

POSTOPEK:

1. Po navodilih na embalaži spečemo testo za pico.
2. Medtem ko se testo peče, zmešamo kislo smetano, mešanico začimb in koper.
3. Ko se testo ohladi, ga premažemo s prelivom.
4. Obložimo z zeleno, brokolijem, papriko, nastrganim korenčkom in redkvicami.
18
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--F i z o l , r- i z i-n v s e ,
kar si zelis
Porcije in hranilne vrednosti so približne.
Število porcij: 4

215 kalorij
8 g beljakovin
POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•
•

DOBRO JE VEDETI

Ta jed je cenovno ugodna in
polna beljakovin in vlaknin.
Tudi fižol ima ogromno različnih
fitokemikalij, ki lahko pomagajo
pri vnetjih.
Česen lahko pomaga zmanjšati
vnetja.
Špinača vsebuje vlaknine in
folat.

2 jedilni žlici olivnega olja
1 čebulo (sesekljano) in 2 papriki (narezani na kocke)
2 skodelici špinače ter 2 glavici česna (drobno sesekljanega)
1 pločevinko (pribl. 400 g) odcejenega črnega fižola
1 skodelico jasminovega riža, 2 skodelici vode in
2 jedilni žlici začimb (npr. kumine ali mlete paprike)

POSTOPEK:

1. Olje segrejemo v veliki ponvi na srednji temperaturi ter dodamo sesekljano čebulo in na kocke
narezano papriko. Nekaj minut pogosto mešamo, dokler čebula ne postekleni.
2. V ponev dodamo špinačo in česen ter mešamo.
3. Dodamo pločevinko odcejenega fižola, riž in vodo. Povečamo temperaturo do vretja.
4. Ko voda zavre, zmanjšamo temperaturo in kuhamo na šibkem ognju.
5. Začinimo s kumino ali drugimi začimbami.
6. Vsakih nekaj minut premešamo, vsega skupaj 6 do 10 minut, dokler ni riž kuhan (ne sme se
prijeti na ponev).
7. Po potrebi dolijemo še malo vode, da se riž lepše skuha.
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- -- - - Piscancja
obara

DOBRO JE VEDETI

Porcije in hranilne vrednosti so približne.

Piščanec brez kože vsebuje
veliko manj maščobe kot
piščanec s kožo. Korenje je polno
betakarotena, ki je pomemben
prekurzor vitamina A.

Število porcij: 4

240 kalorij
35 g beljakovin

Ta jed je primerna za prehranski načrt za zmanjšanje telesne teže.
POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•
•

4 kose piščančjih prsi brez kosti in brez kože
½ čebule (sesekljane) ter 1 čajno žličko popra
7 olupljenih in diagonalno rezanih korenčkov
8 stebel očiščene in na diagonalne kolobarčke narezane zelene
3 skodelice piščančje jušne osnove (domača je najboljša)
1 skodelico suhega belega vina (neobvezno)in 2 čajni žlički timijana

POSTOPEK:

1. V veliki ponvi zlato popečemo piščančje prsi
z razpršilom za kuhanje in poprom.
2. Čebulo popečemo skupaj z mesom.
3. Oboje preložimo v lonec za počasno kuhanje.
4. Kuhamo 4 do 5 ur na močnem ognju.
5. Začinimo po okusu in postrežemo še toplo.
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-P u r a- n p o s e- C u a n s k o s
stroCjim fiZolom
Porcije in hranilne vrednosti so približne.

DOBRO JE VEDETI

Število porcij: 4

Če želite še bolj zdravo jed,
jo postrezite skupaj s čim
polnozrnatim.

320 kalorij
30 g beljakovin

ZA OMAKO:

POTREBUJEMO:

•
•
•
•
•

že pripravljeno prikuho (riž ali kvinojo)
0,5 kg pustega mletega puranjega mesa
(lahko tudi piščančjega)
0,5 kg stročjega fižola (lahko tudi zamrznjenega)
3 do 5 glavic česna (drobno sesekljanega)
1 čajno žličko svežega (ali vloženega) ingverja

POSTOPEK:

2 jedilni žlici sojine omake (ali
kokosove omake)
2 jedilni žlici šerija za kuhanje
2 jedilni žlici piščančje jušne
osnove
1 čajno žličko sladkorja
1 čajno žličko riževega kisa
1 čajno žličko sezamovega olja
1/2 čajne žličke ostre drobljene
rdeče paprike

1. Pripravimo v sopari kuhan riž ali polnozrnato prikuho, npr. rjavi riž ali kvinojo.
2. Zmešamo sestavine za omako in pustimo nekaj časa.
3. V voku ali veliki ponvi na hitro popražimo stročji fižol v dveh delih, za vsako polovico uporabimo
po eno žlico olja in pražimo na močnem ognju, dokler fižol ne dobi rahlo rjavkaste barve.
4. Fižol odmaknemo z ognja in ga položimo na papirnate brisačke.
5. V ponvi segrejemo 1 jedilno žlico olja ter dodamo mleto puranje (ali piščančje) meso s
sesekljanim česnom in ingverjem. Pečemo, dokler meso ne postane rjavkasto, medtem močno
mešamo. Odlijemo ali z žlico vzamemo iz posode čim več maščobe. Nato dodamo stročji fižol in
pražimo kakšno minuto.
6. Prilijemo omako in kuhamo, dokler se omaka ne pomeša z ostalimi sestavinami.
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Informacije, predstavljene v tem viru, so namenjene zgolj
izobraževanju in ne za namene zdravniškega svetovanja. Posamezna odstopanja v primerih psoriaze zahtevajo
posvet z zdravnikom. Tu predstavljeni podatki niso namenjeni nadomestitvi nasvetov zdravnika. Pomembno je, da se
posvetujete s svojim zdravnikom, preden spremenite kar
koli v načrtu zdravljenja.
Vir fotografij: www.freepik.com”>Designed by Freepik
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