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Kamenodobna hrana
besedilo Eva Senčar
fotografije Tadej Regent

Z

dravnik Max Gerson (1881–1959)
je bil po besedah Alberta Schweitzerja eden največjih genijev v
zgodovini medicine – nobelovec
je namreč svojo ozdravitev od diabetesa
pripisoval prav njegovi dieti. Gersonova
dieta sicer ni potrjena s študijami uradne
medicine in je na primer v ZDA ni dovoljeno predstavljati kot učinkovit sistem
zdravljenja. V knjigi pa so navedeni številni primeri ozdravitve raka in drugih
kroničnih bolezni. Toda kot opozarja tudi
sama knjiga, je vsak človek bitje zase, skupaj z boleznijo in njenim potekom, zato
se avtor odreka odgovornosti za posameznikove odločitve glede zdravljenja.
Zakonca Kristina in Jakob Murat ter
sin Boštjan in hčerka Barbara z družino
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V družini Murat s Ptujske Gore že več kot leto in pol uživajo le izbrano
ekološko pridelano presno ali kuhano zelenjavo in sadje in se držijo
posebnega načina prehranjevanja, diete, ki jo je razvil ameriški zdravnik Max Gerson. Razlog je bila bolezen – rak. Gersonova terapija je
sistem zdravljenja, pa tudi način življenja, ki temelji na vegetarijanski
hrani, sokovih in nekaterih prehranskih dodatkih. V slovenščini je izšla
knjiga, ki terapijo popisuje na več kot štiristo straneh.

živijo na Ptujski Gori. Njihovo vodilo v
kuhinji je »kamenodobna prehrana«:
jedo le živila, ki jim ni bilo nič odvzeto
in nič dodano in ki bi se pokvarila, če jih
ne bi takoj zaužili. Oskrbujejo se sami,
z lastnega vrtička, in na tržnicah ali v
trgovinah, ki zagotavljajo neoporečno
ekološko pridelavo.
Vse nesoljeno. Trinajstkrat na dan
sokovi. Niti maščob niti živalskih beljakovin, sem pa tja malo skute ali jogurta. Kuhanje hrane: v lastnem soku,
dušenje prav počasi na nizki temperaturi. Sestavine ekološko in biološko
neoporečne, ničesar konzerviranega
ali vloženega! Voda? Dovoljena je ta, ki
priteče iz domačega destilirnega aparata; pitje vode sicer ni priporočljivo,

uporablja se za kuhanje, redčenje in
redno klistiranje.
Gostiteljica iz kuhinje, kjer je že od
zgodnjega jutra, stopi le toliko, da pozdravi. Hrana mora s štedilnika naravnost na mizo, dan prej posvari v telefonskem pogovoru, kar pomeni, nikar
priti po dogovorjeni opoldanski uri! Toliko različne zelenjave pripravlja – grah,
korenje, rdeče zelje, krompir, cvetačo,
brokoli, čebulo, dušeno na lanenem olju
– zato je težko nadzorovati, da se ta ne
bi mehčala dlje, kot je treba. Miza je nared. Vina seveda ne bo, alkohol je brez
izjeme prepovedan. Prav tako ni na mizi
košarice s kruhom. Dovoljen je kruh iz
ekološko pridelane ržene moke, le dve
tanki rezini na dan kot tolažba, kadar
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Kristina Murat je jedilnike sestavila tako, da so ob kuhanem
ali pečenem krompirju in rižu vsaj še tri vrste dušene zelenjave.

želodček zahteva več. Namesto vode bo
v kozarcih sveže stisnjen sok.
Močne začimbe, ki bi z aromatskimi
kislinami lahko dražeče vplivale na prebavila, niso priporočljive. Okus jedi je
mogoče izboljšati z manjšimi količinami pimenta, janeža, lovora, koriandra,
koprca, komarčka, muškatnega oreščka,
majarona, rožmarina, žafrana, žajblja,
kislice, šetraja, pehtrana in timijana, v
večjih količinah pa so priporočljivi drobnjak, česen, čebula in peteršilj. Terapija
ne vključuje pitja vode za žejo, saj naj bi
ta redčila vsebnost sadnih in zelenjavnih sokov, s katerimi – s predpisanimi
trinajstimi kozarci na dan – telo dobi dovolj tekočine, potrebnih snovi in se razstruplja. Sokovi so bistveni del terapije,

za zdravljenje so predpisane le štiri vrste: jabolčno-korenjev, korenjev, zeleni
in pomarančni; diabetiki naj pomarančo
nadomestijo z grenivko, ljudje z drugimi
obolenji pa naj se izogibajo agrumom.
Za uvod solata, konča se s sadjem
Ob Hipokratovi juhi v barvi paradižnika potreba po pitju izgine. Juha s
filozofskim imenom in poslanstvom
razstrupljanja ledvic je na jedilniku
stalnica, pravzaprav obveza. Soli očitno
ne pogreša nihče od navzočih. Preden
Kristina prinese glavno jed, že segamo v
sklede s solatami, začinjenimi z jabolčnim kisom, lanenim oljem in česnom.
Tipičen Gersonov obrok se začne z velikansko skledo solate, konča pa s pre-

»Karkoli sem skušal spremeniti glede diete in dodati kaj svojega, pa četudi po
splošnih načelih zdravega prehranjevanja, se mi je zdravje poslabšalo. Zdaj sem
zdrav in občutim zmagoslavje, premagal sem dve vrsti raka. Imam veliko energije in moči za delo in telesno vadbo. Prvi dve leti sem upošteval pravila celotne
terapije, danes, ko je od bolezni minilo že več let, pa se še vedno hranim po Gersonu,« pripoveduje moški za omizjem, ki želi ostati neimenovan. Iz hvaležnosti
si je prizadeval za prevod knjige Gersonova terapija, s podnaslovom Pozdravite si
raka in druge kronične bolezni z naravno metodo dr. Gersona.

snim sadjem. Gerson je zapisal, da se
hrana ne prebavi dobro, če pacient uživa
zgolj presna živila. Kuhana omogočijo
zaužitje večjih količin, mehka gmota kuhane hrane v želodcu deluje kot pivnik,
ki izboljša izkoristek popitih sokov in
spodbuja prebavo presne hrane, navaja.
Gerson je razvil tudi sistem jemanja naravnih prehranskih dodatkov, nujnih za
dobro delovanje telesa – so pogoj, meni,
da se v telesu sprožijo samoozdravitveni
procesi. Med drugim so to kalijeva spojina (tudi dieta je bogata predvsem s kalijem), nikotinska kislina (niacin) ali vitamin B3, pankreatin … Gersonova terapija
je izredno zahtevna; za uspeh ne sme biti
odstopanj, trdi Jakob Murat. Prinese tudi
svoje izvide pred operacijo in po njej, pri
čemer natančno razloži pomen vsakega
parametra posebej. Ti kažejo, da je zdrav,
vendar pa je leto pred operacijo že živel
po načelih terapije, ki se jih je naučil
na Gersonovi kliniki na Madžarskem.
V podporo Jakobu se je prilagodila vsa
družina. Kristina med drugim nenehno
skrbi, da mož užije presni sok vsako uro.
Po slovesu premišljujem, da se zaradi bolezni v družini med člani lahko razvijejo
novo sožitje in pristnejši odnosi.
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Posebna ali Hipokratova juha
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Za 4 porcije
1 gomolj zelene (ali 3 do 4 vejice zelene)
1 peteršiljev koren
2 majhna ali 1 velik por
2 čebuli
česen po okusu
malo peteršilja
680 g paradižnika (lahko tudi več)
450 g krompirja

Priprava
(1) Očiščeno zelenjavo narežite na rezine
ali kocke. Stresite jo v večji lonec in
prilijte toliko vode, da bo prekrita.
(2) Ko zavre, kuhajte na majhnem ognju
uro in pol do dve. Mehko zelenjavo
prepasirajte.
(3) Če boste juho jedli še naslednji dan, jo
najprej ohladite, nato čez noč shranite
v hladilniku.
Pomembno: Zelenjave ne lupite, ker so
najdragocenejša hranila tik pod lupino.
Za pasiranje ne uporabljajte električnih
mešalnikov, niti paličnega, temveč
ročnega, na katerem ostanejo težje
prebavljive vlaknine, ki bi bremenile
bolnikova prebavila.

Gersonov pečen krompir

Rdeče zelje z rozinami

Mešana solata

☐ 1 velik krompir na osebo

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ zelena solata, naribano korenje, narezana paprika, paradižnik, rdeče zelje,
čebula, rukola, nastrgana presna
pesa, strt ali narezan česen (količine
so poljubne)
■ dva preliva za 2 osebi
☐ žlica lanenega olja, žlica jabolčnega
kisa, strok česna, rjavi sladkor
☐ žlica jabolčnega kisa, žlica vode,
žlička medu, strt strok česna, jogurt,
koprc

Priprava
(1) Neolupljen krompir prerežite na
pol, če je zelo velik, pa na četrtine.
Z nožem večkrat zarežite obe ploski
površini.
(2) Položite v ognjevarno posodo (če ne
gre drugače, dodajte le toliko vode,
da pokrije dno). Posodo pokrijte in v
pečici, segreti na 210 °C, pecite eno
uro. Pred koncem odkrijte, da površina nekoliko porjavi.

Za 2 do 3 osebe
1/2 glave rdečega zelja
3 žličke jabolčnega kisa
3 velike čebule
2 lovorova lista
malo jušne osnove (Hipokratove juhe)
3 jabolka
žlička rjavega sladkorja
ščepec ali dva rozin (po okusu)

Priprava
(1) Zelje narežite na trakove, čebulo sesekljate, jabolka olupite in nastrgate.
(2) V posodo stresite zelje, čebulo,
rozine, dodajte lovor, kis in jušno
osnovo.
(3) Na majhnem ognju kuhajte pol ure,
nato dodajte jabolka in sladkor ter
kuhajte še pol ure.
Pomembno: Voda za dušenje ni
potrebna. Če se bojite, da bi se jed
prismodila, na dno posode položite
sesekljano čebulo ali paradižnik. Za
slajenje so dovoljeni med, javorov sirup,
nežveplana melasa ali sukanat (rapadura), surov rjavi sladkor je po knjigi
dovoljen, toda na kliniki na Madžarskem
ga ne uporabljajo.
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Pomembno: V Gersonovi kuhinji se od
maščob in za zabelo solat uporablja le
laneno olje. Vsebuje esencialni maščobni
kislini – linolno in linolensko iz skupine
omega 3. Terapevtski učinki lanenega
olja: pritegne kisik v celično opno, s
čimer se ta prenaša v celico; nevtralizira toksine, topne v maščobi, pomaga
razgraditi in odstraniti obloge; prenaša
vitamin A, ki je pomemben za delovanje
imunskega sistema; odstranjuje odvečni
holesterol. Pacient sme prvi mesec
zdravljenja zaužiti dve žlici lanenega
olja na dan, do konca terapije pa le eno
žlico.

