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Ideal
je tam, kjer se 
dobro počutiš

Osebna trenerka Hana verdev ne mara 
čudežnih receptov, ki obljubljajo raven trebuh 

v petih tednih. verjame pa, da je prav vse 
mogoče doseči. Postopoma in počasi. »Če 

bomo vse skupaj zastavili ekstremno, v želji 
po zelo hitro vidni spremembi, na dolgi rok ne 

bo trajalo,« pravi Hana, ki v Lidlovi vitalnici 
od letošnje pomladi deli svoje znanje in 

izkušnje ter nas vse skupaj motivira k bolj 
zdravemu življenjskemu slogu.

Tekst: TINA cIpOT
Fotografije: KLeMeN rAZINGer
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 Če ste navajeni jesti sadne jogurte, vam bo 
navaden brez okusa in dolgočasen. Zato za 

začetek zmešajte pol sadnega in pol navadnega, 
čez nekaj časa v navadnega zamešajte sveže 

sadje. Zase boste naredili nekaj dobrega, 
obenem pa počasi zmanjšali vnos sladkorja.

Certificirana trenerka fitnesa, 
učiteljica smučanja, nordijske 
hoje, teka ter inštruktorica 
pilatesa je zaljubljena 
v gibanje. Odraščala je 

v družini, kjer so bili hoja v hribe, 
kolesarjenje, smučanje in drugi športi 
del vsakdana. »Mami sem kot najstnica 
ukradla kolo in šla na več kot 100 
kilometrov dolg izlet. Doma sem iz 
Šmartnega ob Paki, s kolesom pa sem 
se odpravila vse do Vranskega, po 
Tuhinjski dolini v Kamnik, pa k sorodnici 
v Medvode na kosilo. Nato v Ljubljano 
na vlak, z vlakom do Celja in s kolesom 
nazaj domov do Šmartnega. Zabavno je 
bilo. No, malo manj za starše, ker jih je 
skrbelo, mene pa je naslednji dan vse 
bolelo.«

kaj je ideal?
Ob omembi idealne postave se zasmeji. 
»Ideal je tam, kjer se dobro počutiš. 
Lahko si bolj fit tako, da denimo hitreje 
prideš na bližnji hrib, da hitreje odtečeš 
tisti svoj krog in da namesto enega 
potem počasi zmoreš dva, morda, da ti 
hlače bolje pristajajo …«

Primerjanje z drugimi po njenem nima 
nobenega smisla. »Marsikdo se v fitnes 
odpravi s cmokom v grlu, češ, zdaj me 
bodo pa vsi gledali, kakšen sem. Velika 
večina ljudi je v fitnesu zato, ker se želi 
posvečati sebi, svojemu zdravju, ne zato, 
da ocenjuje druge.«

Zato je edina prava pot – primerjanje 
s samim seboj. »Biti moraš pošten do 
samega sebe. Da si rečeš, zdaj sem 
tukaj, čez tri mesece sem lahko boljši. 
V smislu: prehodil bom lahko daljšo 
razdaljo, se bolje počutil v svojem telesu, 
delno bom spremenil svojo prehrano … 

Da si daš oporne točke, predvsem pa se 
ne obtožuješ za nazaj.«

Že tekma s tehtnico ji ni všeč. »Nič ni 
narobe,  če vsake toliko preveriš, kako ti 
gre. Ampak bistveno je preverjanje svo-
jega napredka tako, da poslušaš sebe, 
kako se počutiš v svojem telesu.«

Gremo migat!
Prvi Hanin nasvet je – spravite se ven, v 
naravo, gibat! Stran od televizije, raču-
nalnika. Vzemite s sabo svojega par-
tnerja, otroke, psa … Samo premaknite 
se! »Vem, da je težko začeti, najlažje je 
biti v coni udobja. Ko enkrat začnemo, 
se naša glava najprej na vse načine bori 
proti temu. Najti moramo motivacijo, 
ki deluje, predvsem pa aktivnost, ki nas 
veseli. Nima se smisla siliti v aktivnosti 
samo zato, ker pač to počnejo vse naše 
prijateljice. Toliko možnosti in priložno-
sti, kot jih imamo danes na področju 
rekreacije, ni bilo še nikoli. Vsak lahko 
najde nekaj zase.«

Postopnost in vztrajnost
Po bližnjici ne pridemo do uspeha, je 
prepričana. Na hitro izgubljeni kilogrami 
se vrnejo, pa še kakšen dodaten zraven. 
»Vem, da bi si v današnjem času vse 
želeli na hitro, ampak če hočeš skuhati 
dobro juho, jo moraš narediti iz pravih 
sestavin in jo kuhati z ljubeznijo.«

Spreminjanja življenjskega sloga se 
po Haninem mnenju ne smemo lotiti 
po načelu »vse ali nič«. Za uspeh so po 
njenem ključni postopnost, ne preveč 
agresiven režim, visoko postavljeni, a 
vseeno realni cilji.

»Hkrati pa ne smemo preveč pritiskati 
nase. Denimo pri teku, ki je zdaj izredno 
priljubljen – vsi takoj začnejo teči. Nihče 

si ni pripravljen vzeti tri ali štiri tedne, 
da bi samo hitro hodil. Kaj je narobe 
s hojo? Nič, prav super je. Zakaj ne bi 
šli postopoma in najprej ob hitri, lahko 
tudi nordijski hoji, zmanjšali vnos kalorij, 
recimo na račun sladkorja? Tako bomo 
še vedno napredovali, a ne bomo obre-
menjevali telesa do ekstrema ali si celo 
pridelali poškodbe ... Te agresivnosti do 
samega sebe ne moremo dolgo zdržati. 
Nato prideta neuspeh in razočaranje 
nad samim sabo. Nihče tega ne mara.«

Če pa postopoma uvajamo majhne 
spremembe, se prilagajamo svojemu 
bioritmu in vsakodnevnim obveznostim. 
Pomembna je še domišljija, poudarja 
Hana. »Vse skupaj ne sme biti preveč 
enolično in omejujoče. Ljudje potrebuje-
jo ideje! Ravno tako nam lahko zmanjka 
idej, kako iti na sprehod – lahko začneš 
počasi, nato pospešiš korak, da se 
zadihaš, in ponovno nadaljuješ v poča-
snejšem tempu in to večkrat ponoviš; 
lahko vmes tečeš, se zapodiš v klanec 
in spet umiriš tempo … S sabo vzameš 
starše ali prijatelje in greste namesto na 
kavo na sprehod. Vse moraš umestiti v 
svoj življenjski ritem, predvsem pa ti ne 
sme postati dolgčas.«

kaj pa, ko ti »pade cuker«?
Hana prisega, da zelo dobro deluje 
sistem – naredi sam! »Razumem, da 
marsikoga kdaj zagrabi močna želja po 
sladkem. Nič hudega! A če hočeš torto, 
si jo speci. Speci jo z ljubeznijo, pojej 
kos ali dva z ljubeznijo, preostalo pa z 
ljubeznijo razdeli. Tudi jaz kdaj pečem, 
seveda. Velikokrat me že proces pri-
pravljanja tako sprosti, da mi je potem 
skoraj vseeno, ali tisto tortico sploh 
pojem,« se nasmeje.
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SkUtNI NaPItek  
Z BOrOVNICamI  
IN BaNaNO
Za 1 osebo 

•  150 g skute    
(lahko pasirane ali nepasirane)

• 100 g borovnic  
(zamrznjenih ali svežih)

•  1 zrela banana
•  voda, jogurt ali mleko, po želji  

(okoli 1 dcl za bolj gost napitek  
in 2 dcl za bolj redkega)

1. Vse sestavine dajte v mešalnik.
2. Dobro jih premešajte (lahko 
uporabite tudi palični mešalnik).
3. Napitek takoj postrezite v kozarcu 
ali ga prelijte v za to primerno 
plastično posodo s pokrovom, ki 
dobro tesni. Uporabite lahko tudi 
steklen kozarec z navojem, ki ga 
lahko vzamete s seboj. 

Dočakali smo tople sončne dni, ko se lahkotnejša 
hrana še bolj prileže. Zakaj si ne bi privoščili 
sobotnega zajtrka v objemu sonca in dišeče, še 
tople granole? Ali za malico dimljenega lososa  
z avokadom na riževem vaflju? 

Recepti: HANA VERDEV
Priprava receptov: KATJA MRZEL

Fotografije: MATEJA JORDOVIĆ POTOČNIK
Styling: ŽANA KAPETANOVIĆ

borovnice lahko 
zamenjate tudi 

z malinami, 
jagodami ...
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Riževi vAFLji 
Z aVOkadOm IN  
dImLjeNIm LOSOSOm
Za 1 osebo

•  3 riževi vaflji
•  polovička zrelega, olupljenega  

in razkoščičenega avokada
•  3 rezine dimljenega lososa

1. Avokado narežite na tanke 
rezine.
2. Položite jih na riževe vaflje. 
3. Čez položite še rezino 
dimljenega lososa. 

ker je losos že 
slan, avokada ni 
treba dodatno 

soliti. Če ne marate 
riževih vafljev, jih 
lahko nadomestite 
s koščkom rženega 

kruha.
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1. Papriko operite, izdolbite  
jedro s semeni in jo narežite  
na tretjine.
2. Avokado v manjši skodelici  
na grobo pretlačite z vilicami.
3. Dodajte mu sol, poper, peteršilj 
in čebulo ter dobro premešajte.
4. S to mešanico nato napolnite 
papriko in postrezite. 

namesto 
avokadovega 

namaza lahko 
papriko napolnite 

tudi z rahlo 
posoljeno skuto.

Preprosto • • • vitalniPreprosto • • • vitalni

54

ČoLNiČKi iZ PAPRiKe
Z aVOkadOm
Za 1 osebo

•  1 rdeča paprika 
•  1 zrel, olupljen in razkoščičen 

avokado
•  ščepec soli in malo popra,  

po želji
•  polovica na drobno narezane 

čebule (lahko jo tudi izpustite, 
če je ne marate)

•  malo na drobno narezanega 
svežega peteršilja 

•  kalčki po želji
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1. Datlje za 15 minut namočite v 
vodo, da se zmehčajo. 
2. Vodo odlijte, datlje pa na grobo 
narežite in jih primešajte vsem 
preostalim sestavinam (kosmiči, 
oreščki, semena, med, olje, cimet). 
Izpustite le rozine, ki jih primešajte 
šele na koncu, ko je granola že 
končana. 
3. Maso razporedite po velikem 
pekaču (prej ga prekrijte s papirjem 
za peko) in v predhodno ogreti 

pečici (na 150 stopinj Celzija) pecite 
približno 20 minut. 
4. Nato temperaturo znižajte na  
100 stopinj Celzija in pecite še 
približno pol ure (lahko tudi malo 
dlje, dokler mešanica ne postane 
hrustljava in suha). Vmes jo večkrat 
premešajte s kuhalnico. 
5. Še toplo lahko postrežete z 
jogurtom, skuto ali kefirjem. 
6. Preostanek shranite v steklenem 
kozarcu ali plastični posodi.
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GraNOLa 
Z jOGUrtOm
Za 1 osebo

•  100 g ovsenih kosmičev
•  50 g na grobo narezanih indijskih 

oreščkov
•  50 g na grobo narezanih pekanov 

(ali »naših« orehov)

•  50 g rozin
•  50 g datljev
•  20 g bučnih semen
•  20 g sončničnih semen
•  skodelica navadnega jogurta
•  2 do 3 žlice medu
•  1 do 2 žlici oljčnega olja
•  malo cimeta



BRAZiLSKi oReŠČKi, 
OBLItI S temNO 
ČoKoLADo
Za 1 osebo 

•  brazilski oreščki 
•  ½ temne čokolade  

(vsaj 70-odstotne)

1. Čokolado počasi stopite nad paro.
2. Ko je primerno tekoča, vanjo 
pomočite brazilske oreščke (lahko 
cele, lahko le polovičke), nato jih 
odložite na krožnik. 
3. Tega prej prekrijte s papirjem za 
peko. Vse skupaj dajte v hladilnik,  
da se čokolada strdi.

Namesto 
brazilskih 

oreščkov lahko 
uporabite tudi 

mandlje ali 
pekane.
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