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Otroci v {olah in vrtcih po vsej
Sloveniji ‘e jedo kruh, ki je
narejen iz najbolj kakovostne

vode. Iz vode, ki je taka, kot bi jo nato-
~ili pri ~istem izviru. Zmesen je z vodo,
ki jo o‘ivi in o~isti naprava Hydronic.
Zanjo je celjski izumitelj Vili Poznik
leta 2000 v ZDA s svojo raziskovalno
skupino dobil prvo nagrado za najbolj-
{i ekolo{ki izum leta. Otrokom kruh,
narejen iz o‘ivljenje vode, pe~ejo v pe-
karni Deveta vas iz Podvina pri Polzeli;
jedo ga v dvain{estdesetih {olah in
vrtcih po vsej Sloveniji.

Ves kruh spe~ejo iz ekolo{ke moke.
Pri tem je pomembno, da moko kupujejo
pri slovenskih ‘itarjih. In da je ta polno-
zrnata, kar je dobro za prebavo. »Iz pol-
nozrnate moke spe~en kruh vsebuje
sestavljene ogljikove hidrate, ki se po-
~asneje presnavljajo, kar olaj{a delo pre-
bavi, hkrati pa vpliva
na uravnove{eno po-
~utje,« nagla{a Matja‘
Magajna, direktor pod-
vinske pekarne.

UMIRJENI
OTROCI

»Po mojem mnenju
so otroci po takem ob-
roku veliko bolj u~in-
koviti, samo da se tega
niti ne zavedajo. Kajti
pojesti tak kruh, pri
katerem je presnova
veliko po~asnej{a, po-
meni, da se sladkor v
krvi ne dvigne,« pravi
Magajna. »Predvide-
vamo lahko torej, da so
otroci po takem kruhu
bolj umirjeni, sive celi-

ce pa jim delujejo bolje. Veliko vrednost
k temu doda {e ‘iva voda, s katero mesi-
mo.«

V pekarni napravo Hydronic upo-
rabljajo ‘e ve~ kot tri leta, kruh, narejen
z vitalizirano vodo, pa otroci v {olah in
vrtcih jedo dobro leto, enkrat do {tirikrat
na mesec. Najve~ takega kruha pojedo
otroci iz okolice pekarne, to je iz celjske
kotline, iz Polzele, Vranskega, Celja,
Trbovelj, vozijo pa ga tudi v Ljubljano,
Kranj, Medvode, Grosuplje … Tudi
izbira je pestra, pe~ejo ve~ vrst kruha,
narejenega iz ekolo{ke polnozrnate mo-

ke: p{eni~nega, pirinega, koruznega,
ovsenega, kamutovega. Slednji je {e
posebno ~islan, saj ima tudi kot polno-
zrnati bel videz. V kratkem bodo {olam
ponudili tudi konopljinega.

»Odziv v {olah in vrtcih je odli~en.
Vodje prehrane v {olah in vrtcih veseli
to, da otroci kruha ne zavra~ajo, ampak
ga pojedo. Otroci v glavnem mislijo, da
je kruh pa~ bel. ^e jim ponudi{ kruh iz
polnovredne moke, ki je naravno izjem-
no temen, ga navadno zavrnejo. Pojedo
ga le, ~e je nanj kaj namazano, denimo
kisla smetana, maslo, skuta … da se ga
ne vidi,« pravi sogovornik, ki meni, da
so polnozrnati kruhi najbolj slastni, ~e
jih pojemo brez salame ali namaza.

Kruh, narejen iz »hidroni~no« o‘iv-
ljenje vode, je tudi bolj rahel, ni zbit, kot
je obi~ajno kruh iz polnozrnate moke.
»[e ena stvar je zelo pomembna za ka-

kovost kruha. Drobec
moke lahko vsrka ve-
liko ve~ ‘ive kot na-
vadne vode, zato je
sve‘ina na{ega kruha
precej podalj{ana, ne-
katerih kruhov tudi
do teden dni, to je pi-
rinega in koruznega.
In najpomembnej{e:
ob~utljivi ljudje, ki u‘i-
vajo ‘ive kruhe, nima-
jo te‘av s prebavo,« {e
pravi Magajna.

HYDRONIC
ZA @IVO

VODO
Uspe{no zgodbo vi-

talizatorja vode Hydro-
nic v na{i reviji sprem-
ljamo ‘e od leta 2000.

Drobec moke lahko vsrka
veliko ve~ ‘ive kot

navadne vode, zato tak
kruh dlje ostane sve‘.

ZDRAVA HRANA, HYDRONIC

@ivovodni kruh jedo otroci v dvain{estdesetih slovenskih vrtcih in {olah

Prihaja tudi konopljin kruh

Matja‘ Magajna
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Tedaj je raziskovalna skupina Hydronic
dobila posebno nagrado za najbolj{i
izum na podro~ju ekologije, na najve~-
jem ameri{kem sejmu izumov v Pitts-
burghu. Raziskovalno skupino Hydro-
nic so sestavljali celjski izumitelj Vili
Poznik, raziskovalec vode Vili Tur{i~ in
urednik Misterijev Jo‘e Vetrovec, pri
zasnovi in izdelavi nagrajenega izdelka
pa sta sodelovala {e zdravnik Vlado
Magajna in elektronik Franc Resnik.

In kaj Hydronic pravzaprav naredi
z vodo? Iz nje filtrira do 80 mikronov
velike delce, kot so mivka, pesek, glina,
kovinski ostru‘ki, ter jih izpira. Iz vode
odstrani tudi ne‘elene informacije in jo
o‘ivi s pozitivnimi informacijami, ne da
bi vanjo posegali s kemijo. Mrtvo oziro-
ma utrujeno vodo, ki prite~e do pip po
nenaravnih ravnih poteh, spremeni v
‘ivo, ki daje vsemu ‘ivemu {e ve~ ‘ivlje-
nja. Hydronic pospe{i tudi izlo~anje
klora, koli~ina nitratov v vodi se zmanj-
{a, negativen vpliv ostankov farmacevt-
skih spojin, ki se nabirajo v vodi, pa je v
prestrukturirani vodi manj{i do 70 od-
stotkov, torej je ‘iva voda za toliko manj
genotoksi~na.

Vrh tega vodni kamen oziroma kal-
cijev karbonat v vodi, ki ste~e skozi
Hydronic, spremeni kristalno strukturo.
Iz tr{e kalcitne oblike se 60- do 80-od-
stotno spremeni v mehkej{o, kredasto
mazljivo aragonitno obliko, ki se manj
nabira na grelnih telesih, na stenah cevi,
na pipah in na ventilih in drugje.

Voda, ki prihaja iz Hydronica, je tudi
bolj omo~ljiva, mehkej{a, bolj prijetna za
pitje, ima svilnat okus in bolj{i vonj. In
{e to. Testo, ki ga zamesijo s prestruktu-
rirano vodo, se dviguje po~asneje, kruh
in pecivo imata druga~no strukturo,
tudi okus. @iva voda zavira rast bakterij
in glivic, zato hrana v stiku z njo manj
plesni in se kvari po~asneje.

Tatjana Svete

Matja` Magajna s kruhi iz Pekarne Deveta vas

Kru{ne dobrote iz pekarne Deveta
vas lahko preizkusite tudi vi. Se-
znam prodajnih mest njihovega
kruha po vsej Sloveniji je dosegljiv
na www.devetavas.si, informacije
pa dobite tudi na
041/626 204 (Matja‘ Magajna).

Testo,
zameseno s

prestrukturirano
vodo iz Hydronica,
se dviguje po~asneje,
kruh pa je bolj rahel in

okusen in dlje traja.
(Hydronic lahko naro~ite

na www.misteriji.si)
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PRIHAJA TUDI KONOPLJIN KRUH

Hydronic je naprava, ki spremeni strukturo vode;
pri tem »sodelujejo« informacije, shranjene v
silicijevem pesku v posebni posodi (beli tulec), svoje
doda po naravi povzeto vrtin~enje vode (skozi posebno spiralo) in {e magnet, ki vodo
omagneti. Namesti se ga za vodovodno uro in tako je v vsej hi{i najbolj{a mogo~a voda.




