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KULINARIČNI NASVETI ZA PRIPRAVO RIB
NA ZDRAV NAČIN

BRANCIN

Ribe imajo pomembno vlogo v prehrani ljudi, saj so vir biološko visoko vrednih in lahko prebavljivih beljakovin s primerno maščobnokislinsko sestavo. Uživanje rib in morskih sadežev koristno
vpliva na zdravje, tako da znižuje krvni tlak, s tem pa se zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja ter
možgansko kap. Prav tako se z uživanjem rib zmanjšuje možnost za razvoj revmatoidnega artritisa
in drugih vnetnih bolezni ter nekaterih oblik raka. Ribe je priporočljivo jesti dvakrat tedensko, saj so
pomemben vir vitaminov in mineralov, kot so vitamin D, selen, jod, holin, pa tudi beljakovin in so
glavni vir omega-3 maščobnih kislin.
RIBJA OSNOVA ALI FOND
Ribjo osnovo pripravimo iz ribjih kosti, glav in kož, ki nam ostanejo po filiranju brancinov Fonda ter
jušne zelenjave. Ribjo osnovo lahko obogatimo z dodatkom drugih vrst rib (cipelj, sardela, morska
žaba, molj, kokot ...), kakšne školjke, škampa ali rakovice.
V posodo nalijemo približno 1 liter hladne vode. Vanjo položimo ribje kosti, glave in kože ter ostale
morske sadeže. Dodamo približno 200 g očiščene in oprane jušne zelenjave, lovorjev list, 2 žlici
ekstra deviškega oljčnega olja in malo soli ter počasi kuhamo približno 1 uro. Pazimo, da ves čas le
narahlo vre. Ribjo osnovo dobro pretlačimo (lahko tudi s paličnim mešalnikom) in precedimo. Tako
pripravljeno ribjo osnovo lahko uporabimo takoj ali pa jo razdelimo v primerno velike posodice in jo
zamrznemo za kasnejšo uporabo.

Hranila
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Količina hranil na
100 g kuhanega
brancina
521 (124)
23,6
2,6
0,7
0,6
1,0
1,0
0
0
0
64,0
0,8
0,3
0,09
13,0
53,0
248,0
400,0
46,8

100 g kuhanega
brancina pokrije deleže
celodnevnih človekovih
potreb, izraženo v %
6
47
4
3
2
6
83
0
0
0
8
1
12
4
2
14
35
3
85

KLAPAVICE

Užitna klapavica (pidoč, pedoč ali hrvaško dagnja) je najbolj razširjena školjka na Jadranu. Meso klapavice
je okusno in hranljivo. So odlična sestavina buzar, omak, solat, juh, pic in drugih jedi. Školjke klapavice
niso samo izjemno okusne, pač pa imajo zaradi vsebnosti številnih hranil tudi pozitivne učinke na naše
zdravje in vitalnost. So bogat vir nekaterih mineralnih snovi, omega-3 maščobnih kislin, folne kisline in
vitaminov (vitamina A, vitamina B12).
NA PARI KUHANE KLAPAVICE
Za prehrano so uporabne le žive školjke, ki so zaprte in se med kuhanjem odprejo. V lonec (najbolje
čim širši in ne previsok) damo le toliko vode, da je pokrito dno. Ko voda zavre, do polovice posode
natresemo pod mrzlo vodo sprane Piranske klapavice. Posodo pokrijemo s pokrovko in školjke
kuhamo na pari približno pet do največ deset minut oziroma dokler niso vse školjke odprte. Med
kuhanjem školjke pomešamo ali lonec rahlo pretresamo.
Počakamo, da se školjke nekoliko ohladijo, in meso ločimo od lupine. To najlažje storimo z žličko, s
školjčno lupino ali pa kar s prsti, tako da palca potisnemo med lupini in meso enostavno izluščimo.
Ne pozabimo odstraniti tudi pritrjevalnih niti, ki pa med kuhanjem lahko že same odpadejo. Školjke,
ki so po kuhanju ostale zaprte, zavržemo.
Za jedi, za katere potrebujemo očiščeno, na pari kuhano školjčno meso, lahko le-tega vnaprej pripravimo in ga do končne uporabe očiščenega hranimo nekaj dni v hladilniku ali dlje v zamrzovalniku.
Če nameravamo pripravljene školjke zamrzniti, jih razporedimo v primerno velike posodice (npr. steklene
kozarce), jih zalijemo z vodo, ki se je iz njih sprostila med kuhanjem, in jih zaprte postavimo v zamrzovalnik.

Hranila
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Količina hranil na
100 g kuhanih klapavic
722 (172)
23,8
4,5
0,9
1,0
1,2
0,9
7,4
0
0
91,0
0,6
24,0
0,4
33,0
37,0
285,0
6700,0
89,6

100 g kuhanih klapavic
pokrije deleže
celodnevnih človekovih
potreb, izraženo v %
9
48
7
4
4
8
82
2
0
0
6
5
400
15
4
340
41
37
128

NAMAZ IZ DIMLJENEGA BRANCINA Z BUČNIMI SEMENI
hladna predjed, ribji zajtrk

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

1 dimljen brancin Fonda brez kosti (100 g)

Vse sestavine zmešamo v mešalniku ali
pretlačimo z vilico.

3 zvrhane žlice nepasirane posnete skute (90 g)
1 čajna žlička sesekljanega svežega
drobnjaka (5 g)
1 velika žlica sesekljanih bučnih semen (10 g)
1 velika žlica sira maskarpone (20 g)

Postrežemo na krožniku, okrašenem s sesekljanimi bučnimi semeni in drobnjakom, ali
na kosu dobrega kruha.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
694 (166)
19,6
8,9
4,0
2,7
1,7
0,5
2,0
0,1
0,4
81,3
0,1
0,4
0,6
46,3
59,5
257,5
760,0
27,9

Na porcijo
100 g
694 (166)
19,6
8,9
4,0
2,7
1,7
0,5
2,0
0,1
0,4
81,3
0,1
0,4
0,6
46,3
59,5
257,5
760,0
27,9

BUČNA SEMENA
So zelo bogata z vitamini, še posebej z vitaminom B in E. Vsebujejo tudi veliko mineralov, med
katerimi še posebej izstopajo železo, magnezij in fosfor. V njih najdemo tudi fenolne spojine.
Le-te so znane po svojem protibakterijskem (zavirajo rast bakterij) in protivirusnem (zavirajo
rast virusov) delovanju. Prav tako raziskave kažejo na pozitiven vpliv fenolnih spojin na ožilje.
Fenolne spojine preprečujejo oksidacijo holesterola LDL in tako preprečujejo poapnenje žil.
Poleg vseh zdravju koristnih fitohranil in antioksidantov bučna semena vsebujejo veliko beljakovin. Poleg tega vsebujejo tudi veliko cinka, ki je pomemben za krepitev imunskega sistema in
pomaga preprečevati osteoporozo. Nekatere raziskave kažejo tudi na prispevek uživanja bučnih
semen pri zmanjševanju tveganja za nastanek rakavih obolenj.

POLNJENA JAJČKA Z RIBJIM NAMAZOM
ribji zajtrk

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

kuhano meso brancina Fonda
(lahko iz juhe) (150 g)

Ohlajena trdo kuhana jajca olupimo in
prerežemo po dolgem na pol. Rumenjake
pretlačimo z vilicami, prav tako ribje meso
brancina, ki je ostalo od ribje juhe. Dodamo kuhan grah, polovico listov mlade
špinače, sirni namaz, začinimo s poprom ter
s paličnim mešalnikom zmeljemo v gladko
kremo. Nadevamo polovice beljakov.

sirni namaz (20 g)
2 jajci (120 g)
1 pest mlade špinače (100 g)
1 skodelica mladega graha (50 g)
1 velika žlica ekstra deviškega
oljčnega olja (10 g)
1 velika žlica vinskega kisa (10 g)
½ čajne žličke soli (2 g)
sveže mlet poper

Ostanek špinače narežemo na rezance in jih
postavimo na krožnik ter začinimo s soljo,
poprom, oljčnim oljem in vinskim kisom.
Na liste položimo polnjena jajčka.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (μg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
457 (109)
12,6
6,7
2,2
2,1
0,7
0,4
2,6
1,0
1,1
265,5
1,3
0,6
0,3
40,9
37,6
158,8
1387,0
18,3

Na porcijo
230 g
1050 (251)
29,0
15,3
5,1
4,8
1,6
0,8
6,0
2,2
2,6
610,5
3,0
1,4
0,6
94,1
86,5
365,2
3190,0
42,2

MLAD GRAH
Mlad grah je odličen vir vitaminov A in K ter vitamina B6 in C. Vsebuje folat, bogat pa je tudi
s prehranskimi vlakninami, z vitaminom B1 (tiamin), z vitaminom B3 (niacin) ter beljakovinami. V njem najdemo tudi precej železa, magnezija, bakra, mangana, kalija in cinka. Grah,
kot je značilno tudi za ostale stročnice, pomaga uravnavati raven holesterola v krvi. Odličen je
tudi za prebavo in presnovo. V grahu najdemo tudi karotenoide, ki so uspešni v boju s prostimi radikali in tako varujejo telesne celice pred staranjem.

NAMAZ IZ KLAPAVIC NA POLENTI
hladna predjed, malice in prigrizki

Sestavine za 2 osebi:
sveže Piranske klapavice (500 g) / iz 500 g
svežih klapavic dobimo 100 g mesa školjk
2 zvrhani žlici nepasirane skute (100 g)
1 čajna žlička sesekljanega svežega drobnjaka (5 g)
1 čajna žlička peteršilja (5 g)
½ stroka sesekljanega česna (5 g)
2 veliki žlici ekstra deviškega oljčnega olja (20 g)
1 skodelica surove polente (100 g)
1 velika žlica parmezana (10 g)
½ čajne žličke soli (2 g)
poper

Postopek priprave in postrežbe:
Klapavice skuhamo na pari. Ko se ohladijo,
meso školjk izluščimo in sesekljamo. Dodamo skuto, začimbe in oljčno olje ter vse
sestavine dobro premešamo z žlico.
Polento skuhamo v trikratni količini vode.
Vodo najprej zavremo, nato solimo, dodamo
oljčno olje. Nato med stalnim mešanjem
dodajamo polento. Ko zmes zavre in se zgosti,
kuhamo še približno 20 minut na zmernem
ognju in stalno mešamo. Na koncu dodamo
parmezan. Polento zlijemo v plitek pekač in
počakamo, da se popolnoma ohladi. Nato
jo razrežemo na kocke, nanjo damo žličko
namaza.
Okrasimo s svežim drobnjakom in mleto papriko.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
907 (217)
11,3
6,8
1,01
3,8
0,6
0,1
27,0
1,0
2,1
38,1
1,8
3,8
0, 2
43,0
12,0
104
2,21
15,8

Na porcijo
250 g
1815 (434)
22,5
13,7
2,02
7,7
1,2
0,3
54,0
1,9
4,3
76,2
2,3
7,6
0,3
86,0
24,2
209,7
4,4
31,7

ČESEN
Česen je koristen za srce, ker snovi v njem znižujejo krvni tlak, preprečujejo nastajanje holesterola v jetrih, znižujejo raven škodljivega holesterola in dvigujejo raven holesterola HDL.
Česen znižuje povišan krvni tlak, saj kot diuretik spodbuja izločanje urina in širi krvne žile.
Že polovica česnovega stroka na dan lahko zniža holesterol za 9 %. V česnu so poleg alicina
še druge spojine z žveplom, zaslužne za česnov značilen vonj in okus ter dobre antioksidativne lastnosti – le-te preprečujejo prehlad, zmanjšujejo tveganje za nastanek srčno-žilnih
bolezni, delujejo preventivno proti nekaterim vrstam raka, krepijo imunski sistem idr. Česen
ima v primerjavi z ostalimi rastlinami tudi visoko vsebnost selena. Da naj bi česen pomagal
proti gripi in prehladu, je poznano že iz ljudskega zdravilstva. Česen pripomore k ravnotežju
črevesne mikroflore.

BUČKINE LADJICE Z BRANCINOM IN KISLO SMETANO
malice in prigrizki

Sestavine za 2 osebi:
file brancina Fonda (200 g)
2 bučki (500 g)
½ lončka kisle smetane (100 g)
1 jajce (60 g)
česen (20 g)
1 čajna žlička ekstra deviškega oljčnega olja (5 g)
5 češnjevih paradižnikov (50 g)
ščepec kajenskega popra
½ čajne žličke soli (2 g)

Postopek priprave in postrežbe:
Očiščene fileje brancina na obeh straneh
solimo. Stroke česna na drobno sesekljamo.
Fileje natremo s česnom in oljčnim oljem
ter dušimo na šibkem ognju 10 – 15 minut.
Bučke prerežemo na polovico in plitko
izdolbemo semenski del. V skledo ubijemo
jajce in ga zmešamo s kislo smetano v gladko
zmes, ki ji dodamo ščepec soli in kajenskega
popra.
Na polovice bučk položimo file brancina in
ga polijemo s pripravljeno zmesjo iz kisle
smetane in jajca. Pečemo 20 minut v pečici,
predhodno segreti na 200 stopinj.
Postrežemo na krožnik in okrasimo s
češnjevim paradižnikom.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (μg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
311 (74)
8,1
3,8
1,6
0,6
0,4
0,3
2,0
1,7
0,7
54,7
0,6
0,4
0,2
37,5
26,7
100,3
1,0
13,2

Na porcijo
234 g
728 (174)
19,1
8,8
3,7
1,3
0,9
0,7
4,6
3,9
1,6
127,9
1,4
0,5
0,5
87,8
62,5
234,7
2,3
30,8

BUČKE
Bučke so zaradi svojega okusnega mesa in lahkotnosti pogosta sestavina jedilnikov. Imajo
nizko energijsko vrednost, vsebujejo pa veliko vitaminov in mineralov. Vsebujejo vitamine
skupine B, vitamin C in E ter minerale, kot so kalij, fosfor, kalcij. V lupini najdemo veliko magnezija, kar je izvrstno za pospeševanje presnove v celičnem jedru. So zelo primerne za ljudi z
občutljivo prebavo, saj so lahko prebavljive. Raziskave kažejo, da znižujejo raven holesterola v
krvi in preprečujejo bolezni srca in ožilja.

BRANCIN S TOPLO ČIČERIKO IN MLADO ŠPINAČO
samostojna jed

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (200 g)

1 pest mlade špinače (60 g)

File brancina na hitro popečemo na žlički
oljčnega olja. Solato in mlado špinačo operemo in stresemo v skledo. Dodamo kuhano
in odcejeno čičeriko ter kapre, vse skupaj
začinimo z oljčnim oljem, kisom in soljo.
Na krožnik razporedimo solato, na vrh pa
položimo popečeno in na koščke narezano
ribje meso.

1 pest mlade solate (60 g)

Serviramo kot predjed ali samostojno jed.

1 velika žlica kaper (10 g)
1 skodelica kuhane čičerike (200 g)
2 veliki žlici ekstra deviškega
oljčnega olja (20 g)

1 velika žlica kisa (10 g)
½ čajne žličke zeliščne soli (2 g)

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
1036 (247)
19,2
8,7
1,5
4,5
1,9
0,5
23,5
0,3
6,9
141,0
1,6
2,2
0,1
49,7
60,5
219,0
2,5
25,4

Na porcijo
250 g
1415 (618)
48,0
21,8
3,8
11,2
4,8
1,2
58,8
0,8
17,3
352,5
4,0
5,5
0,3
124,3
151,3
547,5
6,3
63,5

ČIČERIKA
Ta stročnica je bogata z beljakovinami in esencialnima aminokislinama lizin in treonin.
Bogata je tudi z vitamini in minerali. Porcija čičerike bo vaše telo obogatila z vitamini A, B1,
B2, B3, C, D, E ter z železom, fosforjem, cinkom, manganom, kalijem, kalcijem in magnezijem.
Zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin ugodno deluje na prebavo. Uživanje čičerike naj bi
bilo koristno tudi pri preprečevanju razvoja bolezni srca in ožilja. Z rednim uživanjem lahko
znižamo raven holesterola LDL v telesu. Zaradi bogate vsebnosti beljakovin je odličen nadomestek mesa.

TESTENINE Z BRANCINOM, BUČKAMI IN METO
samostojna jed

Sestavine za 2 osebi:
file brancina Fonda brez kože (200 g)
polnozrnate testenine (160 g)
1 manjša bučka (55 g)
1 čajna žlička limonine lupine (4 g)
kozarec suhega belega vina (1 dl)
6 lističev mete
1 strok česna
½ čajne žličke soli (2 g)
poper in timijan
1 ½ velike žlice ekstra deviškega oljčnega
olja (15 g)
ribji fond

Postopek priprave in postrežbe:
Na kuhalnik pristavimo lonec z večjo
količino ribjega fonda za kuhanje testenin.
Ko zavre, stresemo vanjo testenine in jih kuhamo po navodilih. Medtem ko se testenine
kuhajo, v ponev nalijemo oljčno olje, na katerem najprej prepražimo sesekljan česen in
na tanjše palčke narezano bučko. Solimo in
dodamo začimbe ter zalijemo z belim vinom.
Nazadnje v pripravljeno omako dodamo še
brancina (file naj bo zrezan na kocke velikosti 1 – 2 cm) in dušimo še 2 minuti.
Ko so testenine kuhane al dente, jih odcedimo
in polijemo z omako, potresemo jih s sesekljano meto in naribano limonino lupino.
Jed postrežemo toplo v globokem krožniku.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
766 (177)
10,7
3,9
0,7
2,3
0,7
0,4
20,9
0,6
1,0
23,5
0,6
0,1
0,1
15,3
39,9
129,7
373,1
18,1

Na porcijo
360 g
1992 (460)
27,8
10,2
1,78
5,9
1,8
1,0
54,3
1,6
2,6
61,0
1,5
0,2
0,5
39,7
103,8
337,2
970,0
47,1

META
Meta je ena najbolj poznanih in priljubljenih dišavnih zelišč. Vsebuje veliko aminokislin,
mineralov in vitaminov. Od vitaminov največ vitamina A in C, od mineralov pa kalcij, magnezij in kalij. Zaradi izrazite arome se meto veliko uporablja v kuhinji za pripravo jedi, brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter sladkarij. Čeprav je meta farmakološko slabo raziskana, so
pozitivni učinki na presnovo dobro poznani. Uživanje poprove mete ali njenega eteričnega
olja mentola ureja prebavo, težave z vetrovi, izboljšuje tek, pospešuje nastanek in izločanje
prebavnih sokov.

KARPAČO BRANCINA S SOLATO IZ KOROMAČA IN AGRUMOV
solata

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (400 g)

Sadje in zelenjavo operemo. Limonino lupino
naribamo. Polovico pomaranče in grenivke
olupimo in narežemo na večje koščke. Koščke
sadja mariniramo v posodici z naribano limonino
lupino, ki ji dodamo še janeževa semena in ščepec
soli. Sok druge polovice pomaranče in grenivke
precedimo in zmešamo z ekstra deviškim oljčnim
oljem in soljo, da dobimo emulzijo. Koromač
najprej narežemo po dolžini na pol, nato pa ga s
pomočjo rezalnika na tanko narežemo pravokotno
na smer prvotnega reza. Narezan koromač bo ostal
hrustljav, če ga bomo hranili v hladilniku v posodi
z ledeno mrzlo vodo.
Na krožnik postavimo dobro odcejen koromač ter
ga zabelimo z emulzijo olja, soka in soli. Nanj postavimo brancinov karpačo ter ga zabelimo z
oljčnim oljem, solnim cvetom in belim poprom.
Okrasimo z mariniranim sadjem in janeževimi
semeni.

koromač (60 g)
1 pomaranča (120 g)
1 grenivka (120 g)
1 neškropljena limona
janeževa semena (8 g)
1 ½ velike žlice ekstra deviškega oljčnega
olja (15 g)
½ čajne žličke soli (2 g)
beli poper
solni cvet

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (μg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
336 (80)
9,5
3,0
0,3
0,02
0,005
0,003
32,0
0,7
1,2
30,7
1,0
0,2
0,2
27,0
26,0
106,0
500,0
18,0

Na porcijo
328 g
1070 (255)
31,0
9,7
1,7
0,05
0,02
0,01
10,7
2,5
4,0
100,8
3,1
0,6
0,7
88,6
85,6
347,7
160,0
59,0

AGRUMI
Agrumi so bogati z vitaminom C, minerali, antioksidanti, vlakninami in vodo. Imajo veliko
pozitivnih učinkov na zdravje, predvsem v zimskem času, ko smo izpostavljeni prehladom in
gripam. Vitamin C deluje v našem organizmu antioksidativno in protivnetno. Zaradi visokih
koncentracij tega vitamina agrumom pripisujemo veliko zdravilnih učinkov: okrepitev imunskega sistema, znižanje slabega holesterola LDL in zvišanje ravni dobrega holesterola HDL in s
tem povezano izboljšanje srčno-žilnih bolezni. Agrumi pozitivno učinkujejo tudi pri ledvičnih
kamnih in kolikah.

STROČJI FIŽOL Z DIMLJENIM BRANCINOM IN KOZJIM SIROM
solata

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

1 dimljen brancin Fonda (200 g)

Dimljenega brancina očistimo kosti in kože
ter meso razrežemo na želene kose. Nato
skuhamo stročji fižol, ga odcedimo in ohladimo v ledu. Ohlajenega postavimo na krožnik
ali v skledo. Kozji sir in hruško narežemo po
želji na rezine ali na kocke. Na stročji fižol
položimo kose dimljenega brancina, nato
dodamo kozji sir in hruško. Čez prelijemo
vinski kis in bučno olje, po želji dodamo
solni cvet in poper.

2 skodelici kuhanega stročjega fižola (300 g)
1 hruška (120 g)
3 rezine poltrdega kozjega sira (60g)
2 čajni žlički vinskega kisa (10 g)
2 čajni žlički bučnega olja (10 g)
solni cvet
sveže mlet poper

Postrežemo na krožniku kot solato.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
545 (130)
9,4
5,7
2,3
1,1
0,4
0,03
11,0
2,7
3,7
51,0
0,1
0,9
0,6
58,8
10,0
98,0
0,8
4,3

Na porcijo
350 g
1693 (405)
33,0
20,0
8,0
3,7
1,4
0,1
38,5
9,5
13,0
178,5
0,4
3,2
2,1
205,8
36,0
343,0
2,9
15,0

BUČNO OLJE
Spada med hranilno najbogatejša olja, vsebuje kalij, fosfor in železo ter vitamine A, B, C in E.
Ima številne zdravilne učinke, med drugim je dober vir esencialnih maščobnih kislin, ki jih
naše telo potrebuje za normalno delovanje.
STROČJI FIŽOL
Deluje pozitivno na naše telo zaradi velike vsebnosti beljakovin, vlaknin, vitaminov A, C, K
in B ter vsebuje veliko folne kisline, kalcija, železa in niacina. Pomaga pri odpravljanju utrujenosti, pri preskrbi celic s kisikom, pospešuje presnovo in krepi živčni sistem.

JEŠPRENJ S KLAPAVICAMI
enolončnica ali hladna predjed

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

sveže Piranske klapavice (500 g) / iz 500 g

Klapavice skuhamo na pari. Kuhane školjke
očistimo, polovico školjčnega mesa sesekljamo, drugo polovico pustimo celo. Vodo, ki se
je sprostila iz školjk, precedimo in shranimo.

svežih klapavic dobimo 100 g mesa školjk
2 skodelici kuhanega ješprenja (150 g)
2 pesti narezane stebelne zelene (100 g)
2 pesti narezanega korenja (100 g oranžnega
in 100 g rumenega)
1 ščep peteršilja (6 g)
2 veliki žlici limoninega soka (20 g)
2 zvrhani žlici sesekljane čebule (60 g)
1 velika žlica ekstra deviškega
oljčnega olja (10 g)
ribji fond (0,5 dl)
½ čajne žličke soli (2 g)

Na olju prepražimo sesekljano čebulo. Ko
postekleni, dodamo na kocke narezano
korenje (oranžno in rumeno) in stebelno
zeleno ter pustimo, da se malo popraži. Nato
dodamo vodo, ki se je sprostila pri kuhanju
klapavic (če je zelo slana, je dodamo malo),
in limonin sok ter vse skupaj dušimo.
Vmešamo že predhodno kuhan ješprenj in
kuhane klapavice ter dodamo ribji fond. Če
želimo pripraviti enolončnico, dodamo večjo
količino ribjega fonda, če želimo pripraviti
jed kot solato, pa jo dobro ohladimo ter ponudimo kot hladno predjed.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
433 (103)
5,4
2,8
0,4
1,4
0,5
0,2
13,9
2,5
3,0
526,3
0,6
3,4
0,2
30,9
22,0
93,3
1853,3
18,8

Na porcijo
300 g
1294 (308)
16,3
8,3
1,3
4,1
1,4
0,5
41,7
7,6
9,0
1579,0
1,7
10,2
0,7
92,6
66,0
280,0
5560,0
56,5

JEČMEN
Vsebuje veliko beljakovin, prehranskih vlaknin ter vitamina C. Vsebuje tudi večje količine
železa, kalija, fosforja in magnezija, bogat pa je tudi z antioksidanti. Ječmen vsebuje tudi
betakaroten, folno kislino, kalcij in vitamine iz skupine B. Ječmen dobrodejno vpliva pri
artritisu, astmi, težavah s kožo in deluje proti zaprtju.

NABODALCA S KLAPAVICAMI IN POLETNO ZELENJAVO
jed za zabavo

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

sveže Piranske klapavice (500 g) / iz 500 g

Bučko in papriko operemo in narežemo na
koščke. Klapavice skuhamo na pari.

svežih klapavic dobimo 100 g mesa školjk
6 češnjevih paradižnikov (60 g)
½ narezane bučke (100 g)
1 rumena paprika (100 g)
1 velika žlica ekstra deviškega oljčnega olja (10 g)
½ čajne žličke soli (2 g)

Koščke bučke in paprike popečemo na žlici
olja in malo posolimo. Paradižnik narežemo.
Nato na palčke za nabodalca izmenično natikamo zelenjavo in školjke.
Postrežemo kot toplo predjed ali samostojno
jed.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
535 (128)
6,8
9,4
1,3
4,5
2,2
0,3
4,6
1,8
0,8
75,5
1,9
6,0
0,5
17,6
18,1
87,0
2,1
22,9

Na porcijo
200 g
1071 (256)
13,6
18,7
2,6
8,9
4,3
0,6
9,2
3,7
1,5
151,0
4,0
12,0
1,0
35,2
36,2
174,0
4,3
45,8

PAPRIKA
Bogata je z vitaminom C in vlakninami. Ena manjša rdeča, rumena ali oranžna paprika
vsebuje približno 3-kratno količino priporočenega dnevnega vnosa vitamina C, to je več kot
ga vsebujejo citrusi. Vse paprike, ne glede na barvo, vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, ki
izboljšujejo prebavo s povečevanjem volumna blata in uravnavajo vsebnost holesterola v krvi.
Močno obarvani rastlinski pigmenti karotenoidi so učinkoviti antioksidanti, ki spodbujajo
delovanje imunskega sistema. Paprike vsebujejo tudi betakaroten, katerega telo pretvori v
vitamin A, ki je pomemben za ohranitev vida. V oranžni papriki je mogoče najti tudi pigment
zeaksantin, ki lahko oči zaščiti pred sivo mreno.

OPITI BRANCIN
jed za zabavo

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (300 g)

Ribje fileje pokapljamo z limoninim sokom,
jih posolimo, popopramo in začinimo.
Iz moke, dveh rumenjakov in piva naredimo
testo. Testo naj počiva okoli 20 minut. Tik
pred cvrenjem dodamo v testo še sneg iz dveh
beljakov.

1 kozarec piva (1 dl)
2 jajci (120 g)
½ skodelice pšenične ali koruzne moke (80 g)
½ limone (50 g)
½ čajne žličke soli (2 g)
sveže mlet poper
1 skodelica olja za cvrtje (200 g)

Ribe ocvremo in sicer tako, da jih takoj, ko jih
pomočimo v testo, spustimo v vroče olje. Ko
je testo rumene barve, poberemo ribe iz olja
in jih odložimo na papirnato brisačko, da se
odvečno olje odcedi.
Postrežemo na krožniku in zraven po želji
serviramo na koščke narezan paradižnik.
Pokapljamo ga z oljčnim oljem in začinimo s
svežimi dišavnicami.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
526 (219)
12,9
13,4
2,1
2,4
6,9
0,5
10,8
0,2
1,5
84,2
7,0
0,5
0,2
13,0
31,2
176,3
800,0
22,4

Na porcijo
300 g
1577 (657)
38,7
40,1
6,2
7,1
20,9
1,3
32,4
0,6
4,6
252,6
21,0
1,6
0,6
39,0
93,6
529,0
2400,0
67,2

JAJCE
Jajca imajo veliko prehransko vrednost in so biološko polnovredna hrana. Jajca vsebujejo
življenjsko pomembne aminokisline, encime s protivnetnim delovanjem, v maščobah topne
vitamine A, D in E ter vitamine skupine B, ki so pomembni za nastajanje rdečih krvničk in
vzdrževanje živčnih ovojnic.
Vsebujejo še vitamine in minerale, kot so fosfor, kalcij, žveplo, jod, selen, cink in železo.
Poleg tega vsebujejo fosfolipid lecitin, pomemben vir holina v našem telesu, ki sodeluje
pri prenašanju holesterola po krvi in pri presnovi maščob; je pa tudi pomembna sestavina
celičnih ovojnic in živčnih tkiv.

RIBJE KROGLICE Z BRANCINOM V POROVI IN ŽAFRANOVI OMAKI
jedi za zabavo

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (400 g)

Operemo por, odstranimo zunanje trde plasti
in zelene dele. Narežemo ga na kolobarčke
in pražimo na oljčnem olju. Kruh nadrobimo
v ribjo osnovo in pustimo, da se namoči.
File brancina zrežemo na manjše koščke,
ga združimo z namočenim kruhom, jajcem,
timijanom, soljo in poprom. Sestavine dobro
premešamo, dokler ne dobimo homogene
zmesi, iz katere oblikujemo kroglice. Medtem v drugem lončku segrejemo že pripravljeno ribjo osnovo in ji dodamo žafran.
V ponev s prepraženim porom dodajamo
pripravljene kroglice ter jih zalivamo z vinom
in ribjo osnovo z dodanim žafranom. Jed
pokrito dušimo na zmernem ognju 10 – 15
minut.

½ rezine kruha (25 g)
2 veliki žlici ekstra deviškega oljčnega olja (20 g)
½ čajne žličke žafrana (2 g)
1 jajce (60g)
½ pora (50g)
kozarec suhega belega vina (1 dl)
lonček že pripravljene ribje osnove (1 dl)
½ čajne žličke soli (2 g)
poper
timijan

Jed lahko serviramo s kruhom ali rižem.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (μg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
622 (148)
13,4
7,2
1,4
3,5
1,0
0,4
7,2
0,7
1,2
75,5
1,7
0,4
0,3
38,9
41,4
162,2
22,3
23,9

Na porcijo
230 g
1407 (335)
30,2
16,3
3,3
8,0
2,2
1,0
16,2
1,5
2,8
166,3
3,9
0,9
0,4
88,2
93,3
367,1
4,0
54,2

ŽAFRAN
Žafran je cenjena in draga začimba, ki ji pripisujemo veliko zdravilnih učinkovin. Že izjemno
majhne količine žafrana imajo pozitivne učinke na zdravje. Bogat je z minerali, in sicer kalcijem, fosforjem, natrijem, kalijem, železom in magnezijem. Vsebuje tudi vitamin A, B1, B2 in C,
veliko karotenoidov, od teh največ likopena in zeaksantina, ki delujeta antioksidativno. Kljub
vsem pozitivnim lastnostim žafrana moramo biti pri uživanju te začimbe previdni. Pri uporabi
ne smemo pretiravati (več kot 5 g), ker v previsokih odmerkih deluje kot narkotik in ima lahko
neželjene učinke.

ROLICE Z BRANCINOM IN OREHOVO OMAKO
jedi za zabavo

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (130 g)

Kumaro operemo in narežemo na dolge
tanke lističe (kumara naj ima užitno lupino).
Surovemu fileju brancina odstranimo kožo
in ribje meso narežemo na trakce. Na vsak
listič položimo košček melone in košček
fileja brancina. Vse skupaj zavijemo v rolico.
Rolico pomočimo z ene strani v koper.

1 kumara (200 g)
2 rezini melone (100 g)
1 zvrhana žlica kisle smetane (50 g)
1 zvrhana žlica jogurta (50 g)
1 velika žlica mletih orehov (10 g)
1 velika žlica medu (50 g)
korenina ingverja (2 g)
ščepec kopra

Omako pripravimo tako, da zmešamo kislo
smetano in jogurt, dodamo mlete orehe,
med ter naribamo korenino ingverja. Na
krožnik postavimo tri rolice in potegnemo
črtico z omako ali pa serviramo v posodici,
tako da se rolice namakajo v omako.
Jed se postreže kot prigrizek, zraven lahko
serviramo koktejl ali vino.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
573 (137)
10,0
6,5
2,2
0,5
0,4
0,5
9,7
7,6
0,8
84,3
0,5
0,2
0,05
71,1
33,1
127,9
1,0
16,3

Na porcijo
170 g
974 (233)
17,0
11,1
3,8
0,7
0,7
0,9
16,4
12,9
1,4
1,4
0,8
0,4
0,09
120,8
56,3
217,4
1,8
27,7

MED
Med je naravna mešanica več vrst sladkorjev, največji del predstavljata sadni in grozdni sladkor
(fruktoza in glukoza), ki telo na hitro oskrbita z energijo. Poleg sladkorjev so v njem prisotne še
beljakovine – najpomembnejši aminokislini v medu sta prolin in fenilalanin – ter aromatične
snovi in minerali (železo, kalcij, fosfor, magnezij, silicij, natrij, kalij). Med vsebuje tudi vitamine
in druge snovi (organske kisline, eterična olja). Med ima tudi protibakterijsko delovanje.

KANAPEJI Z OREHOVIM NAMAZOM, FILEJEM BRANCINA IN KUMARO
jedi za zabavo

Sestavine za 2 osebi (6 kanapejev):

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (100 g)

Orehe sesekljamo z električnim sekljalnikom
in dodamo oljčno olje. Vse skupaj zmešamo,
da dobimo gladek namaz. File brancina
solimo in popečemo na oljčnem olju. Kose
kruha najprej prerežemo na polovičke, nato
nanje namažemo orehov namaz, dodamo
file brancina in rezine kumare. Posujemo s
solnim cvetom.

1 kumara (200 g)
2 veliki žlici ekstra deviškega
oljčnega olja za namaz (20 g)
1 čajna žlička ekstra deviškega
oljčnega olja za pečenje (5 g)
orehi (80g)
4 kosi pirinega polnozrnatega kruha (120g)
½ čajne žličke soli (2 g)
½ čajne žličke solnega cveta (2 g)

Kanapeje serviramo na krožniku.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
934 (222)
8,5
15,4
0,9
3,1
7,5
1,2
12,8
0,8
1,6
36,6
0,9
0,1
0,4
21,7
20,3
90,6
580,8
16,5

Na porcijo
260 g
2428 (578)
22,2
40,0
2,3
8,1
19,5
3,1
33,2
2,2
4,2
95,1
2,3
0,15
1,1
56,4
52,8
235,5
1510,0
42,9

OREHI
Orehi vsebujejo okoli 60 % maščob, predvsem večkrat nenasičene maščobne kisline, od tega
pretežno linolno in alfa-linolensko kislino. Poleg maščob vsebujejo orehova jedrca tudi precej
vlaknin, rastlinskih sterolov, polifenolnih spojin, ki imajo antioksidativne lastnosti, visoka
pa je tudi vsebnost aminokislin, in sicer aminokisline arginin ter glutaminske in aspartamske kisline. Redno uživanje orehov v manjših količinah pomaga pri znižanju maščob in holesterola v krvi, zavira nastanek srčno-žilnih bolezni in deluje protivnetno, obenem pa orehi
pomagajo pri presnovi ter krepijo pljuča. So tudi odlični za krepitev spomina. Vedno bolj je
cenjeno orehovo olje, ki je blagega okusa in ima prijetno aromo.

SOLATA S KLAPAVICAMI, AJDO IN HRUŠKO
jedi za zabavo

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

sveže Piranske klapavice (500 g)

1 korenček (100 g)

Klapavice skuhamo na pari. Vodo, ki se je
iz njih sprostila pri kuhanju, precedimo in
v njej skuhamo ajdovo kašo. Če je preslana,
je uporabimo malo in ji dodamo navadno
vodo. Ajdovo kašo skuhamo po navodilih
proizvajalca in jo odcedimo. Operemo
zelenjavo in sadje; korenček naribamo,
hruško pa narežemo na tanke rezine.
Špinačo in peteršilj na drobno sesekljamo. V
skledi zmešamo vso zelenjavo in klapavice.
Začinimo s soljo in kisom ter dodamo oljčno
olje. Vse skupaj premešamo in postavimo na
krožnik.

½ čajne žličke soli (2 g)

Postrežemo kot samostojno jed, solato.

1 skodelica kuhane ajde (140 g)
1 pest mlade špinače (40 g)
½ hruške (80 g)
1 velika žlica ekstra deviškega
oljčnega olja (10 g)
1 velika žlica kisa (10 g)
1 čajna žlička svežega peteršilja (5 g)

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
602 (144)
7,5
6,3
0,9
3,9
0,8
0,3
13,7
2,9
1,7
351,0
1,4
6,0
0,1
29,3
33,7
116,9
2,5
23,3

Na porcijo
200 g
1205 (288)
15,0
12,6
1,9
7,9
1,6
0,5
27,5
5,9
3,6
702,0
2,8
12,0
0,2
58,6
67,4
233,8
5,1
46,6

AJDA
Ajdo lahko zaradi njenih koristnih sestavin uvrstimo med funkcionalna živila. Zrna vsebujejo veliko beljakovin z visoko biološko vrednostjo. Največji delež aminokislin predstavljajo
levcin, izolevcin, treonin, lizin, fenilalanin, valin, arginin, alanin in serin. Proteini ajde imajo
visoko biološko vrednost zaradi uravnotežene aminokislinske sestave kljub relativno nizki
prebavljivosti. Ekstrakti proteinov ajde naj bi imeli koristen učinek na nekatere kronične
bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, hipertenzija, hiperholesterolemija ter bolezni srca
in ožilja. Zaradi nizke vsebnosti prolamina (sestavine glutena) je ajdova moka primerna tudi
za ljudi s celiakijo. Škrob predstavlja večinski delež ogljikovih hidratov. Ajda je tudi izredno
bogata z vitamini, kjer prevladujejo tiamin, riboflavin, niacin in vitamin B6, vsebuje pa tudi
večjo količino mineralnih snovi in flavonoidov, med njimi rutin, ki je zelo močan antioksidant.
Flavonoidi so znani predvsem po zniževanju nivoja holesterola v krvi, ohranjanju močnih in
fleksibilnih kapilar in arterij, zmanjševanju krvnega pritiska in tveganja za arteriosklerozo.
Mineralne snovi, ki jih vsebuje ajda, so cink, magnezij, fosfor in kalij.

KOKTEJL S PIRANSKEGA MORJA
jedi za zabavo

Sestavine za 2 osebi:

Postopek priprave in postrežbe:

file brancina Fonda (80g)

Najprej pripravimo omako, tako da z
mešalnikom zmešamo jagode, majonezo in
sok pomaranče.

4 jagode (40g)
1 velika žlica majoneze (20g)
½ pomaranče (80g)
1 velika žlica ekstra deviškega
oljčnega olja (10g)
1 steblo zelene (10g)
1 korenček (10g)
¼ manjšega paradižnika (10g)
1 rezina melone (10g)
1 rezina kumare (10g)
½ čajne žličke soli (2g)

Na palčke narežemo steblo zelene, korenje,
kumaro, paradižnik in melono. Zelenjavo postavimo v kozarček, nanjo pa položimo na
kocke narezan file brancina (kuhan v ribji osnovi). Polijemo z omako, solimo in popramo.

Povprečne energijske in hranilne vrednosti
Energijska vrednost kJ (kcal)
Beljakovine (g)
Maščobe (g)

od teh nasičene maščobne kisline (g)
od teh enkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh večkrat nenasičene maščobne kisline (g)
od teh skupne omega-3 maščobne kisline (g)

Ogljikovi hidrati (g)
od teh sladkorji (g)

Prehranske vlaknine (g)
Vitamin A (µg)
Vitamin E (mg)
Vitamin B12 (µg)
Natrij (g)
Kalcij (mg)
Magnezij (mg)
Fosfor (mg)
Železo (µg)
Selen (µg)

Na
100 g
139 (586)
7,9
10,5
0,8
2,8
6,6
0,3
3,6
2,7
0,8
75,2
0,9
0,1
0,4
18,5
23,1
90,2
352,3
14,9

Na porcijo
105 g
142 (596)
8,1
11,0
0,8
2,9
6,9
0,3
3,8
2,8
0,9
79,0
0,9
0,1
0,4
19,4
24,3
94,7
370,0
15,7

EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE
Ekstra deviško oljčno olje ima številne blagodejne učinke na telo. Zaradi visoke vsebnosti
biofenolov in visokega deleža enkratnenasičenih maščobnih kislin blagodejno vpliva na srce
in ožilje, preprečuje oksidacijske procese, pospešuje izločanje želodčnih sokov in omogoča
boljšo absorbcijo vitaminov, zlasti vitamina E. Oljčno olje je primerno za prehrano diabetikov.

CELODNEVNE ENERGIJSKE IN HRANILNE POTREBE

V spodnji tabeli so predstavljene celodnevne energijske in hranilne potrebe, ki veljajo za
povprečnega potrošnika.

Hranila
Energija
Beljakovine

Maščobe
od teh nasičene maščobne
kisline
od teh enkrat nenasičene
maščobne kisline
od teh večkrat nenasičene
maščobne kisline
od teh skupne omega-3
maščobne kisline

Ogljikovi hidrati

Prehranske vlaknine

Vitamin A

Orientacijske
vrednosti

8400 kJ/dan
(2000 kcal/dan)

Učinki

Človeški organizem jo potrebuje za osnovne
življenjske procese, delo, rast in razvoj.
Oskrbujejo organizem z aminokislinami
50 g/dan (vsaj 0,8 g na
in drugimi spojinami, ki so potrebne za
kg telesne mase na dan). izdelavo telesu lastnih beljakovin in drugih
presnovno aktivnih snovi.
70 g/dan
So pomemben vir energije in nosilec vita(30 % celotnega vnosa minov, ki so topni v maščobah
energije)
(A, D, E, K).
20 g/dan
Običajno je teh v naši prehrani preveč.
(7 % celotnega vnosa
energije)
23 g/dan
Varujejo srce in ožilje, zmanjšujejo tveganje
(10 % celotnega vnosa
za nastanek raka, zmanjšujejo tveganje za
energije)
nastanek sladkorne bolezni.
16 g/dan
Med njimi so esencialne hranilne snovi, ki
(7 % celotnega vnosa
jih človeški organizem sam ne more sinteenergije)
tizirati.
Pri pomanjkanju omega-3 maščobnih kislin
1,1 g/dan
lahko pride do motenj vida, mišične osla(0,5 % celotnega vnosa
belosti, tremorja in motenj površinske in
energije)
globinske občutljivosti.
Predstavljajo glavni vir energije za človeški
270 g/dan
organizem. Priporočljivo je uživanje
(nad 50 % celotnega
ogljikovih hidratov, ki vsebujejo škrob in
vnosa energije)
prehranske vlaknine ter tudi esencialne
hranilne snovi in različne zaščitne snovi.
Prehranske vlaknine naj bi zavirale na10 g/4200 kJ za moške
stanek presnovnih bolezni in funkcijskih
10 g/1000 kcal
motenj, med njimi: zaprtost, divertikuloza
debelega črevesa, rak na debelem čre12,5 g/4200 kJ za ženske vesu, žolčni kamni, prekomerna telesna
12,5 g/1000 kcal
masa, povišan holesterol v krvi, sladkorna
bolezen in arterioskleroza.
Vitamin A ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, zagotavljanju
800 µg/dan
dobrega vida ter razvoju celic in različnih
tkiv. Ima tudi vlogo pri presnovi železa in
pri ohranjanju zdravih sluznic in kože.

Vitamin E

12 mg/dan

Vitamin B12

2,5 µg/dan

Natrij
(Sol)

2,4 g/dan
(6 g/dan)

Kalcij

800 mg/dan

Magnezij

375 mg/dan

Fosfor

700 mg/dan

Železo

14000 µg/dan

Selen

55 µg/dan

Njegova glavna naloga je zaščita pred oksidacijo.
Zavira nastajanje oksidiranega holesterola LDL v
plazmi, ki je pomemben faktor tveganja za razvoj
arterioskleroze. Krepi imunski sistem. Odgovoren
naj bi bil tudi za ohranjanje plodnosti.
Pomemben je za nemoten potek mnogih presnovnih
reakcij v našem telesu, prispeva k delovanju živčnega
sistema, ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk,
prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti,
ključen pa je tudi v obdobju nosečnosti in dojenja.
Natrij je glavni kation v krvi in zunajcelični tekočini.
Ima pomembno vlogo pri ravnotežju kislin in baz
v telesu ter v prebavnih sokovih. Sodeluje tudi pri
transportu številnih hranil in produktov presnove.
Kalcijevi ioni so nepogrešljivi za življenjsko sposobnost vsake celice. Opravlja pomembno vlogo v
živčnem sistemu, krčenju mišic, prispeva k normalnem delovanju prebavnih encimov in pri strjevanju
krvi. Pomemben je tudi pri ohranjanju zdravih kosti
in zob.
Pomemben je za presnovo, mineralizacijo kosti,
krčenje mišic. Prispeva k delovanju živčnega sistema,
ima vlogo pri sintezi beljakovin ter tudi pri delitvi
celic.
Najdemo ga v skeletu, zobovju, krvi. Ima pomembno
vlogo pri delovanju celičnih membran ter prispeva k
ohranjanju zdravih kosti in zob.
Železo je pomemben kofaktor pri prenosu kisika po
krvi. Pomemben je za telesno zmogljivost, termoregulacijo, ima vlogo pri delovanju imunskega sistema
in pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina.
Potrebujemo ga za normalno delovanje nekaterih
encimov, sodeluje v presnovi ščitničnih hormonov,
celice pa ščiti tudi pred oksidativnim stresom.

• Vse informacije so povzete po Referenčih vrednostih za vnos hranil.
• Vse navedene vrednosti temeljijo na prehranskem vnosu 8,4 MJ (2000 kcal) dnevno. Potrebe po
energiji se na primer gibljejo med 6,3 in 8,4 MJ (1500 in 2000 kcal) na dan za otroke, med 9,2 in 11,3
MJ (2200 in 2700 kcal) na dan za moške in med 7,6 in 8,4 MJ (1800 in 2200 kcal) na dan za ženske.
• Vrednosti iz tabele predstavljajo orientacijske dnevne vrednosti, vzete iz dokumenta UREDBA (EU)
št. 1169/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011.

O PROJEKTU
“Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico FONDA”
Ribe so zdrava in kakovostna hrana. Kljub temu, da so ribe preprosta, lahko prebavljiva in okusna jed,
vsebuje ribje meso veliko zdravih sestavin. Ribe so bogate z beljakovinami, esencialnimi maščobnimi
kislinami (iz skupine omega-3), vitamini in mineralnimi snovmi. Prehrana z ribami tako ugodno
učinkuje na popoln razvoj človeškega organizma, predvsem možganov, višanje psihofizičnih sposobnosti odraslega in zaviranje procesa staranja, preprečuje pa tudi bolezni srca in ožilja. Kljub omenjenim dejstvom pa v Sloveniji relativno malo ljudi redno uživa ribje jedi in jih zna tudi pripraviti. Podjetje
Fonda.si, lastnik ribogojnice Fonda in blagovne znamke Piranski brancin Fonda, je iskalo rešitev, kako
posameznikom približati uživanje rib in ribjih izdelkov. Ključen del pri tem pa je vsekakor priprava
ribjih jedi in ribjih izdelkov, kar predstavlja za samega potrošnika velik problem. Prav zaradi tega smo
se v projektu osredotočili na iskanje rešitev, kako posameznikom približati različne postopke za pripravo ribjih jedi, ter jih predstavili tako, da bodo koristni za vsakogar. Izhajali smo iz že pozabljenih
kulinaričnih receptov Sredozemlja. Nekaj osnovnih postopkov predpriprave in priprave ribjih jedi smo
tudi posneli. Poleg tega smo pripravili nekaj kratkih posnetkov na temo, kako prepoznati svežo ribo,
kako očistiti ribo ter kako narediti karpačo. Nadalje smo za ribe in ribje jedi pripravili tudi izračune
hranilnih in energijskih vrednosti. Izračuni hranilnih in energijskih vrednosti, postopki priprave jedi
in recepture pa so predstavljeni v spletni brošuri in na družabnem omrežju Facebook – profil Fonda
Turistica. Med potekom projekta smo pripravili tudi kulinarično delavnico z namenom spoznavanja
priprave morskih jedi in preizkušanja nekaterih receptov. Kulinarično delavnico smo tudi posneli, njen
krajši videoposnetek je predstavljen na družabnem omrežju Facebook – profil Fonda Turistica.
Študentje so pri projektu pridobivali nova znanja in izkušnje ter razvijali svoje kompetence. Verjamemo, da bodo rezultati projekta vsakemu izmed nas olajšali in približali pripravo ribjih jedi.
Projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja« delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter
prednostne usmeritve 1.3. štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije Po kreativni poti do praktičnega znanja. Univerza na Primorskem v sodelovanju s podjetjem Fonda.si je uspešno kandidirala
na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga je objavil
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Cilj projekta je z uporabo inovativnega,
problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc,
pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se izvajajo
v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. V projekt so bili poleg študentov vključeni mentorji z Univerze na Primorskem (visokošolski učitelji in sodelavci) in delovni mentor
iz sodelujočega podjetja Fonda.si d.o.o. Pri razvoju in pripravi receptov je bil študentom v oporo kuharski mojster Tomaž Bevčič iz restavracije Rizi Bizi iz Portoroža.
Projekt so podprli tudi:

RIBOGOJNICA FONDA
Ribogojnica Fonda je edina slovenska morska ribogojnica, kjer predano, s strastjo in ljubeznijo
do morja skrbno in sonaravno vzrejamo ribe in školjke vrhunske kakovosti.
Skrb za kakovost naših rib se začne že pri izbiri vrhunskih ribjih mladic, ki jih nato gojimo v
prosto lebdečih mrežah v ribolovnem rezervatu sredi Piranskega zaliva. Take mreže našim
brancinom omogočajo pretok sveže morske vode in nenehno gibanje, saj imajo v mrežah zaradi
manjšega števila rib dovolj prostora. V ribogojnici Fonda ne uporabljamo kemikalij, ki bi preprečevale obraščanje mrež, temveč mreže čistimo ročno. Našim ribam damo za rast čas, zato je
njihovo meso čvrsto in dobro. Ker so ribe krmljene izključno ročno z izbrano najkakovostnejšo
krmo, v pristnem okusu Piranskih brancinov Fonda uživajo tudi najzahtevnejši sladokusci.
Naše ribe so vrhunske kakovosti tudi zato, ker vedno zagotavljamo, da so povsem sveže. Vsako
ribo takoj po izlovu označimo z značko, ki zagotavlja njeno poreklo. Ribe izlovimo sproti, samo
v količini, ki jo nato takoj odpremimo. Lega ribogojnice v Piranskem zalivu omogoča, da ribe in
školjke naravnost iz morja do katerega koli naslova v Sloveniji prispejo že v nekaj urah.
V školjšiščih ob naši ribogojnici so ugodne naravne razmere tudi za gojenje školjk, zato imamo
v ponudbi stalno sveže školjke klapavice.
Želite izvedeti več?
Pokličite nas na 051 605 605 ali nam pišite na info@fonda.si in se dogovorite za ogled
ribogojnice ali kulinarično delavnico.

Zdravje je stvar dobrega okusa!
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