
Ljubezen do hrane je bila Maji Pet-
rović dobesedno zapisana v zvez-
dah, ko se je 7. julija 1977 rodila 

v Beogradu z Venero v Biku. In Maja 
še vedno uživa v kuhanju za poseb-
ne priložnosti, z naravnimi sestavina-
mi in množico začimb. Radi ji verjame-
mo, da je hrana, ki jo kuhamo zase in za 
ljudi, ki jih imamo radi, dobre kakovo-
sti, temelj zdravega in srečnega življe-
nja. O tem bi mogli veliko povedati, ne 
le bralci njene knjige Gurmanske veze, 
ki smo jo v slovenščini naslovili Huda 
hrana ljubimcev, temveč tudi številni 
sledilci in dopisovalci njenega spletne-
ga bloga o zdravi prehrani in kakovo-
sti živil »Vitki gurman«, ki ga piše že 
pet let.

ZANESLJIV VODNIK PO 
SVETU AFRODIZIAKOV
Majino odprto razpravljanje s števil-

nim bralnim občinstvom pa še zdaleč ne 
zajema zgolj sodobnega pre-
hranjevanja, ampak se z ena-
ko zavzetostjo posveča subtil-
nim vezem, ki obstajajo med 
hrano, zdravjem, dobrim vi-
dezom, živahnim spolnim 
nagonom ter od tega odvis-
nim ljubezenskim življenjem; 
izkaže se kot razumevajoča 
svetovalka.

»To so vezi,« je zapisala 
v svoji knjigi, »ki so se neka-
ko izgubile iz življenja urba-
nega človeka, ki ima zase vse 
manj časa … Ko sem sprep-
letla zgodbe o afrodiziakih z 
lekcijami o zdravi prehrani, 
združila priljubljene recepte z 

legendami iz minulih časov, ki še danes 
morejo navdihovati, je nastal ta praktičen 
priročnik, ki bo pripomogel, da se bos-
te počutili bolj polni energije, spolno pri-
vlačnejši in bolj motivirani.«

Posrečilo se ji je pokazati, da tako 
imenovana »afrodizična živila« niso del 
folklore, kot menijo nekateri, ampak da 
so to prav tista živila, ki jih danes, zaradi 
njihovega nutritivnega sestava, prišteva-
mo med vrhunska. Predvsem pa niso po-
sebna kulinarična sredstva za zapeljeva-
nje, ampak še kako okusne dragocenosti 

narave, s katerimi moremo vsakodnevno 
kakovostno živeti.

SPREMEMBA 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Svetovalka Maja bralca prepriča, kako 
zgrešeno se je dan za dnem prehranjeva-
ti z industrijskimi predelavami, ker nam 
zategadelj primanjkuje vitaminov in mi-
neralov; ne uživamo kakovostnih protei-
nov in se ne ukvarjamo s spodbujevalni-
mi začimbami, po vsem tem pa pričakuje-
mo zavidljivi libido in telo, polno energi-
je za ljubezenske podvige, ali pa kakršne 
koli zmage … Nujna je torej sprememba 
življenjskih navad in razvad.

Tu pa Majina knjiga zadene v središ-
če motivacije, saj odgovarja na vpraša-
nje, kako lahko hrana izboljša »romantič-
ne trenutke«, seznanja z živili, ki pripo-
morejo k dobremu videzu, boljši energiji 
in vzdržljivosti. Številni recepti v vseh po-
glavjih navdihujejo vse, ki želijo zapelje-

vati ali se ponovno zbližati s 
staro ljubeznijo in razplamteti 
še vedno tlečo žerjavico. Pred-
vsem pa nagovarjajo bralca, 
naj to prehransko bogato in 
hkrati povsem naravno hrano 
uživa ne le ob posebnih veče-
rih v dvoje – ampak vsak dan. 
Po zgledu nutricionistke Ani-
te Šupe, blogerke in avtorice 
odmevnih knjig (pri nas vam 
je na voljo njena knjiga Resni-
ce in laži o hrani), se zavzema 
za prehransko metodo LCHF, 
ki svetuje prehranjevanje z 
malo ogljikovih hidratov in 
se v zadnjih letih vse bolj uve-
ljavlja tudi pri nas.

Provokativni priročnik o zdravi prehrani in zdravem življenjskem slogu
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HRANA IN SPOLNOST

Afrodizična živila niso 
del folklore, ampak so 

to prav tista živila, ki jih 
danes, zaradi njihovega 

nutritivnega sestava, 
prištevamo med vrhunska.

Recepte v knjigi je avtorica združila z legendami o afrodiziakih iz mi-
nulih časov.
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VEZI MED 
LJUBEZNIJO  
IN HRANO

Večina kultur po vsem sve-
tu že od nekdaj ugotavlja tes-
no povezavo med ljubeznijo 
in hrano. Verjetno od tod zna-
ni rek »Ljubezen gre skozi že-
lodec«. V prehransko zmede-
nem dvajsetem stoletju pa je 
najbolj nutritivno bogata hra-
na vzbujala strah, zato tudi ni 
mogla biti afrodiziak. Mno-
go tistega, kar so spoznali naši 
predniki kot dobro, je šlo v po-
zabo; zbledel je sijaj starih le-
gend, razpredenih okoli po-
sameznih živil. Nekdanji ku-
harski izvedenci so kot stari 
alkimisti mešali sestavine in 
ustvarjali patentne recepte za 
ustvarjanje dobrot, ki so prina-
šale zadovoljstvo in srečo. Nji-
hova zapuščina bi nam morala 
biti vodilo pri naših današnjih 

stremljenjih v kulturi prehra-
njevanja.

Zdaj lahko ob pomoči Ma-
jine knjige za osebno zado-
voljstvo in zdravje povezuje-
mo dosežke sodobne nutri-
cistične znanosti s čarob-
nim nadihom minulih dob in 
ustvarjamo nove kombinacije 
kakovostnih kuharskih ume-
tnij, ki bodo zadovoljile še tako 
izbirčna čutila. Mnogi recepti 
ponujajo obede, o katerih pri-
povedujejo legende in pojejo 
pesmi.

SKRIVNOST 
STARIH LEGEND 

IN DANAŠNJA 
ZNANOST

V davnini, ko so se rojevale 
prve legende o afrodizičnem 
delovanju nekaterih živil, piše 
avtorica, so se ljudje trudili, da 
bi si zagotovili svoj obstoj s po-
tomstvom in hrano, vendar so, 
kot danes ugotavljamo, očitno 
znali tudi uživati.

Naj trdijo, kolikor hoče-
jo, da med hrano in spolnostjo 
obstajajo vezi, da sta odvis-
ni druga od druge in moreta 
druga drugi pomagati oziro-
ma nasprotovati; očitno je, da 
znanost teh zvez ni dovolj raz-
iskala.

Najsodobnejši znanstve-
ni dosežki o afrodizičnem de-
lovanju hrane so najpogosteje 
vzporedna posledica razisko-
vanja nekaterih drugih učin-
kov hranil. Vendar pa mnogi 
izvedenci s področja nutricio-
nizma, kakor tudi mnogi »sek-
sperti«, vidijo močno zvezo 
med tem, kar pojemo, in moč-
jo našega spolnega poželenja.

In kakšno je uradno mne-
nje?

Nobenega uradnega mne-
nja ni, je pa dejstvo, da večina 
profesionalcev bolj verjame v 
»modro tabletko« kot pa v af-
rodiziake. Tisto najbliže urad-
nemu mnenju se je zgodilo v 
Ameriki leta 1989, ko je FDA 
(Ameriška agencija za hrano 
in zdravila) trdila, da dozdev-
ni spolni učinki tako imenova-
ne afrodizične hrane temeljijo 
izključno na pripovedovanju 
in folklori, ne pa na dejstvih.

Vemo pa, da so jedi že same 
po sebi sijajno senzualno doži-
vetje, zato je hrana poželenje 
in spogledovanje, flirt; ta pa je 
splošna metoda za ustvarjanje 
dobrega razpoloženja, zlasti še 
v primerih, ko se kombinira 
z vznemirjenjem zaradi nove 
ljubezni ali pa z željo po raz-
plamtevanju starih ognjev.

MITOLOŠKI 
IN ZEMELJSKI 
AFRODIZIAKI

Naše predstave o afrodizi-
akih se brž prizemljijo, ko zve-
mo, da sledove prvih afrodi-
zičnih živil nahajamo že v le-
gendah in mitih starodavnih 
ljudstev, kakor tudi v življe-
njepisih vladarjev iz minu-
lih tisočletij, in da med ta živi-
la sodijo tudi nam dobro zna-
ni majaron, korenje, bazilika, 
žita, jabolka, mandlji in vino, 
torej povsem nedolžna živila, 
bi lahko rekli.

Sicer pa današnji častil-
ci boginje Afrodite vedo, da 
moč posameznih živil ni samo 
v praznoverju, pripovedova-
nju iz roda v rod in v prepros-

ti simboliki vizualnih asociacij. 
Danes vemo, da kofein stimu-
lira določene dele možganov 
in spodbuja erotične občut-
ke, ko smo v navzočnosti pra-
ve osebe. Vemo tudi, da hrana 
z lahko razgradljivim cinkom, 
kot so ostrige, škampi in bučna 
semena, izboljšuje krvni obtok 
v telesu, s čimer se povečuje te-
lesna in duševna pripravlje-
nost na ljubezenska doživetja.

Pekoča paprika ogre-
je kožo in pospeši srčni utrip; 
pekoči učinek pa utegne nape-
ti ustnice, da so še bolj privlač-
ne za poljubljanje. Selen in vi-
tamin E iz brazilskih orehov 
sta dobra za moške in ženske, 
ker uravnovesita spolne hor-
mone ter povečujeta spolno 
poželenje in vzdržljivost.

Med spoštovanja vredne 
spodbujevalce želje po ljubez-
ni sodijo med drugim tudi jaj-
ca, cenjena že od davnine; ze-
lena, ki spodbuja k ljubezni 
ženske; avokado (Azteki so 
imeli mlade ženske zaprte v 
hišah ves čas, ko so obirali plo-
dove); rukola, starodavni afro-
diziak, pravzaprav ljubezen-
ska droga; buče, ki družno s 
sivko delujejo na moške »pod 
pasom« (dr. Hirsch), in sivka, 
ki poleg tega, da varuje obleko 
pred molji, moške napeljuje k 
ljubezni, ženske pa sprošča, da 
se lažje predajo strastem.

Znanost res še ni dokaza-
la, da nekatera živila učinku-
jejo afrodizično in zato afrodi-
ziakov ne prizna, vendar prav 
ta nezadostna raziskanost kar 
kliče po knjigi, kot je Huda hra-
na ljubimcev Maje Petrović, ki 
je sama opravila številne razi-
skave. R. V. 

Knjiga »Huda hrana ljubim-
cev« je na voljo na 051/307 
777  in www.misteriji.si.


