
 
 

POROČILO s srečanja in kuharske delavnice na temo »Kako 
pripraviti dober in zdrav obrok pri KVČB?« 
M.Jamšek 

Tokrat je srečanje potekalo nekoliko drugače, kakor smo jih sicer vajeni. Zbrali smo se v prostorih BHS Hišni 
aparati d.o.o., Litostrojska 48 v Ljubljani dne 05.03.2014 ob 16.30 uri. V uvodu nas je pozdravila predsednica 
Društva za KVČB in Vodja sekcije LGN ga. Mateja Saje in nam predstavila zanimivo predavateljico gospo Marijo 
Merljak, univ.dipl.ing.živ.teh. 

Gospa Merljakova je vodila strokovno predavanje z naslovom »Hrana kot pomoč pri popravilu celic črevesne 
sluznice in hrana kot pomoč pri obvladovanju KVČB«. Začela je seveda s celico. Predavanje je bilo zelo izčrpno in 
izredno zanimivo, tako smo udeleženci hiteli zapisovati povedano. Ga. Merljakova je vse podkrepila s 
praktičnimi in zabavnimi primeri iz vsakdanjega življenja. Z nami je delila tudi svoje izkušnje s področja 
pridelave hrane, kakovosti živil, kje nabaviti dobro živilo in pa, da velikokrat ni vse tisto, kar je tako zelo 
opevano in priporočljivo tudi zelo dobro za nas. Predlagala je tudi, da zelenjavo oz. začimbe poskusimo (če 
seveda imamo to možnost) pridelati doma oz. jih nabavimo pri lokalnemu kmetu, saj bo ta zato veliko bolj 
sveža in tako bolj zdrava. Vsak od nas ima lahko na okenski polici lonček v katerem rastejo zdravilna zelišča, 
začimbnice, jagode… 

Medtem pa je prijazna uslužbenka skuhala kavo za udeležence, ki so to želeli in s tem tudi predstavila aparat, ki 
ga imajo v salonu. Ustrežljive uslužbenke so nam bile v pomoč, ko smo začeli kuhati, saj vseh aparatov v salonu 
nismo poznali. Prav tako pa tudi z navodili, kje so posode, noži, deske… 

Razdelili smo se v skupine in akcija se je začela. Bilo je kakor v mravljišču. Vsak po svoje je hitel  iskati sestavine, 
pribor, gledal, kje bo našel prostor, da bo naredil svoj del naloge in to kar se da hitro in učinkovito. Pomagali 
smo si seveda z recepti, ki jih je priskrbela ga. Merljakova, da smo jih lahko vzeli s seboj, takrat po so nam služili 
bolj kot »plonklistki«. Pripravili smo 7 jedi, katere smo tudi servirali na mizo, pa tudi z veseljem poskusili! 
Pogled je bil izredno barvit in zanimiv, pa tudi okusen!  Dokaz za to so fotografije, za katere je poskrbel g. Saje. 
Hvala. 

Na koncu je ga. Merljakova je predstavila tudi svoji dve knjigi: »Zdravje je naša odločitev« in »Knjiga za zdravo 
življenje«, ki jih je napisala v sodelovanju z g. Mojco Koman, kateri smo lahko tudi kupili.  

Podjetje BHS Hišni aparati d.o.o. nam je vsem podarilo praktično darilo, za kar se jim ob tej priložnosti 
zahvaljujem, prav tako za prostor, kjer smo imeli delavnico. Zahvalila bi se tudi ge. Merljakovi, da se je odzvala 
na vabilo in svoje znanje in izkušnje delila z nami. Nazadnje pa bi se rada zahvalila ge. Mateji Saje za 
organizacijo, za vedno nove in sveže ideje in delo, ki ga vlaga v to, da smo bolniki s KVČB lahko še bolj 
ozaveščeni in seznanjeni z dobrim za nas! 

Preživeli smo čudovito popoldne in veliko smo se novega naučili! Zaključili smo ob 20. uri. 


