
Montignacova GI dieta 
Študijski oddelek 613.24 MONTIGNAC 
 
Montignacova metoda v teoriji in praksi 
Študijski oddelek 613.24 MONTIGNAC 
 
Zdrava prehrana je prava odločitev  
Študijski oddelek 613.2 MERLJAK 
 
Zdravje je naša odločitev 
Študijski oddelek 613.2 MERLJAK 
 
Ozaveščeno prehranjevanje 
Študijski oddelek 613.2 SGHERLA 
 
Kako uspešno shujšati brez stradanja 
Študijski oddelek 613.24 TEMPLAR 
 
Pravila, kako normalno jesti  
Študijski oddelek 613.2 KOENIG 
 
Vodič športne prehrane  
Študijski oddelek 613.2 DERVIŠEVIĆ 
 
Čudežne jedi za zdravo raven sladkorja v krvi 
Študijski oddelek 613.2 BARNETT 
 
Prerojeni s postom 
Študijski oddelek 613.24 LÜTZNER 
 
5 na dan za otroke 
Študijski oddelek 641.5 GRAIMES 
 
Oljno-proteinska kuharica 
Študijski oddelek 641.5 BUDWIG 
 
Celovito razstrupljanje 
Študijski oddelek 615.85 YABSLEY 
 
Dieta brez diete: spremenite svoje navade 
Študijski oddelek 613.24 FLETCHER 
 
 

Zakaj shujševalne diete redijo? 
Študijski oddelek 613.24 SAINSBURY-SALIS 
 
Diete za hujšanje,  
zmanjšanje holesterola in krvnega tlaka 
Študijski oddelek 613.24 DIETE 
 
Diete za krvne skupine 
Študijski oddelek 613.24 HESSMANN 
 
Zbogom kilogrami, dober dan zdravje!  
Študijski oddelek 613.24 DAČIČ 
 
Kako v formo po porodu? 
Študijski oddelek 613.2 FADOUL 
 
Vitaminska dieta 
Študijski oddelek 613.24 ILIES 
 
Laneno olje 
Študijski oddelek 615 BUDWIG 
 
Malo holesterola, malo maščob 
Študijski oddelek 641.5 DÖPP 
 
15 minut za zdravje 
Študijski oddelek 613 PETNAJST 
 
Hrana, čudežno zdravilo 
Študijski oddelek 613.24 CARPER 
 
Zdravilna moč sadja in zelenjave 
Študijski oddelek 613.2 OBERBEIL 
 
Kombiniranje hrane za zdravo življenje 
Študijski oddelek 613.24 OBERBEIL 
 
Hrana in zdravje 
Študijski oddelek 613.2 HRANA 
 
Napitki za moč in energijo 
Študijski oddelek 613.2 HUNKING 
 

Najhrana za najzdravje 
Študijski oddelek 613.2 PRATT 
 
Proč s sladkorjem! 
Študijski oddelek 613.2 PROČ 
 
Korak za korakom 
Študijski oddelek 613.24 HASTINGS 
 
Vitamini in minerali 
Študijski oddelek 613.2 URSELL 
 
Diete pri artritisu, putiki in osteoporozi 
Študijski oddelek 616.4/.7 DIETE 
 
Prehrana zdravega in bolnega otroka 
Študijski oddelek 613.2 PREHRANA 
 
Diete za ledvične bolnike 
Študijski oddelek 616.4/.7 DIETE 
 
Prehrana pri boleznih prebavil 
Študijski oddelek 616.3 PRELEC 
 
Premagajmo prebavne težave 
Študijski oddelek 616.3 PREMAGAJMO 
 
Hrana, čudežno zdravilo. Del 4 
Študijski oddelek 613.24 CARPER 
 
Naša prehrana, odsev nas samih 
Študijski oddelek 613.2 PAPUGA 
 
Funkcionalne motnje prebavil:  
kako si pomagam? 
Študijski oddelek 616.3 VELIKONJA 
 
Prehrana zdravega in bolnega otroka: diete za 
obolenja prebavil, ob alergiji in vročini 
Študijski oddelek 613.2 PREHRANA 
 
Prehrana pri boleznih prebavil 
Študijski oddelek 616.3 PRELEC 



 
 
 
 

Splošne internetne strani: 
 
www.ezdravstvo.si 
www.ezdravje.com 
www.krka.si 
www.fidimed.si 
www.goriskalekarna.si 
www.nasa-lekarna.si 
www.bolezen.si 
www.cindi-slovenija.net 
 
 
Internetne strani o dietah  
in zdravi prehrani: 
 
www.hujsanje.org 
www.hujsanje.net 
www.shujsevalnediete.si 
www.aktivni.si/prehrana/diete 
www.zdrava-prehrana.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svetovni dan zdravja = 7. april 
 

Hrana ima velik vpliv na človekovo počutje in 
njegovo stopnjo energije. Bolj zdravo 

prehranjevanje nam lahko izboljša 
razpoloženje in nam da moč, da se lažje 

soočimo z dnevnim stresom. 
 
 
1. Pijte dovolj tekočine, vsaj liter in pol na 

dan. 
2. Ne pretiravajte s sadnimi sokovi, saj 

vsebujejo veliko sladkorja. 
3. Zagotovite telesu dovolj vlaknin, soli in 

maščob. 
4. Med hrano izberite tisto, ki vsebuje 

veliko vitamina A in vitamina C. 
5. Poskrbite za svoje zdravje z rednim 

umivanjem rok, čistočo ter ustrezno 
pripravo in primerno shranjevanje jedi. 

6. Ne pozabite, da se bakterije najhitreje 
razmnožujejo v jedeh, ki jih hranite pri 
sobni temperaturi, zato temeljito 
skuhajte meso in operite sadje in 
zelenjavo. 

7. Namesto sladoleda si privoščite sorbet, 
ki ne vsebuje toliko mlečnih maščob. 

8. Hrano uživajte v več manjših obrokih na 
dan.  

9. Kupujte sveže in kakovostno sadje in 
zelenjavo, pri ostalih izdelkih pa bodite 
pozorni na rok trajanja. 

10. Jejte predvsem, ko ste res lačni, in pijte 
dovolj tekočine cel dan, tudi če niste 
žejni. 

 

 

 

 

www.nm.sik.si          knjiznicanm@nm.sik.si 

 
 

DIETE,  
ZDRAVA PREHRANA 

in  
TEŽAVE s PREBAVILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študijski oddelek 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
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