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Slika 01

odne avstrijske Štajerske
V regiji jugovzhodne oz. vzh
lni vrelci ter izvrstne pitne
izvirajo vroči, zdravilni terma
in mineralne vode.
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1. Vode v naši regiji
V regiji vzhodne oz. jugovzhodne avstrijske Štajerske izvirajo vroči, zdravilni
termalni vrelci kot tudi izvrstne pitne vode.

Terme:
ZDRAVILIŠČE RADENCI
TERME MARIBOR
TERME PTUJ
BIOTERME MALA NEDELJA
TERME BANOVCI
TERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE
TERME LENDAVA

Zdravilne- in mineralne vode:
 ADENSKA
R
Radenci

Od leta 1993 obeležujemo vsako leto 22. marca Svetovni dan vode. Vsako
leto je posvečen drugi temi. Svetovni dan vode je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru.

Svetovni dan vode?
Si vedel, da obstaja
!
Vsako leto 22. marca
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1.1 Preglednica Terme & zdravilne- in mineralne vode

Skrinjica
znanja

TERME
DRŽAVA
Thermenland
SLOVENIJA
Slowenien

AVSTRIJA

ÖSTERREICH

Terme 3000
Moravske Toplice
Zdravilisce Radenci
Radenci
Zdravilišče
Radenska

E59

A5
Terme Maribor

Terme
Bandovci
Banovci
Bioterme
Mala Nedelja

Terme Lendava

209

M70

E59
Terme Ptuj

HRVAŠKA
KROATIEN

Termalni izviri
Zdravilne- in mineralne vode
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2. Voda splošno
Voda je sestavni del karte pijač in je vsestransko uporabna – od aperitiva do digestiva. Voda je čisti užitek, nas odžeja in se ujema z vinom, žganimi pijačami,
kavami in jo uporabljamo ob kuhanju kave in čaja. Je sestavina koktejlov ter
optimalna spremljevalka k jedem,je športna pijača, „Brain drink“, z vidika
prehranjevanja je za osebe z alergijo na mleko ali pa kakšnimi drugimi neprebavljivostmi dobavitelj mineralov.
Naše regionalne mineralne vode se odlikujejo po naravnosti in viVoda je življenjskega
sokimi standardi kakovosti, primerne so za vse skupine gostov in so
pomena in pomembna
zaradi mineralizacije oz. okusa zaradi ustreznega terroirja in zgodobrina!
dovine nastanka raznolike in edinstvene. Transparentnost na etiketah steklenic, regionalnost in enostavna uporabnost prispevajo
k ustvarjanju podobe. V „Avstrijskem rokovniku živil“, so v Kodeks poglavju B
17 „Polnjene vode“ navedeni vsi zakonski pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
prodajo polnjenih vod. Človek je sestavljen iz 50 do 80 odstotkov vode, ki je pa
ne more shraniti. Zato moramo vedno znova piti svežo vodo – najboljše dnevno dva do tri litre. Mineralne vode lahko pozitivno prispevajo k uravnoteženi
prehrani.

2.1 Stanje voda
Voda se na eni strani zapravlja in je hkrati nepravično porazdeljena. Po skupnem poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in UNICEFa več kot
800 milijonov ljudi širom po svetu nima dostopa do čiste vode. Medtem ko eni
bežijo pred polavami, se drugi borijo za nekaj kapljic vode

Slika 02:
Luksuzna dobrina voda -

Že s pet minutnim tuširanjem porabimo več vode,
kot jo večina ljudi ima za cel dan na razpolago!

brez vode ni kmetijstva, ne
industrije, ni življenja!

Zaloge vode so tudi tam ogrožene, kjer je sedaj še v izobilju. Brez vode ni kmetijstva, ne industrije, ni življenja. Človek lahko preživi samo štiri dni brez vode.
Nekoč je bila voda luksuzna dobrina, sedaj je pri nas samoumevna, vsakodnevna
pijača za žejo. Naraven in neizkrivljen užitek sta danes velikega pomena. Mednarodno velja količina 20 litrov vode na dan, kot zadostna količina za človeka.
Povprečna poraba v Evropi in ZDA je pa od 200 do 400 litrov na dan na enega
človeka. Torej preveliko izkoriščanje vodnih virov, naraščanje števila prebivalstva, globalno ogrevanje in onesnaževanje vod. Posledica so bolezni in lakote.
Strokovnjaki predvidevajo, da bo voda zaradi nedoločenih pravic koriščenja, vse
bolj konfliktna dobrina.
6
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Številke, naveden v milijonih
Razpoložljiva pitna voda: 3,6 km3
Morska voda: 1.348,5 km3
Sladke vode (led, ledeniki): 27,8 km3

POVRŠINA ZEMLJE JE IZ

/3 VODE

2

0,3 %
Razpoložljiva
pitna voda

Slika 03:
Površina zemlje je iz 2/3 vode.

97,5 %
morska
voda

Skoraj vse od tega je morska
voda morij in oceanov. Samo
približno 0,3% je sladka voda
za izkoriščanje.

2,2 %

Sladke vode (zmrznjene
ali podzemne)
Vir: www.virtuelles-wasser.de/was-ist-virtuelles-wasser

Voda na zemlji
Samo 3,6 od 1.379,9 milijonov kubičnih metrov je razpoložljiva pitna voda,
katera je delno zelo strogo varovana. Torej je samo 0,3 % svetovne vode za
nas na razpolago. Sicer povezava med Evropo in svetovnimi vodnimi krizami
ni očitna, a kljub temu obstaja. Države kot Avstrija, Nemčija, Francija in Velika Britanija ali pa Nizozemska niso samo v visoki meri odvisne od globalnih
vodnih rezerv, z uvozom izdelkov, ki potrebujejo veliko vode, kot kava, čaj in
kakav, še dodatno vzpodbujajo stisko z vodo v že tako sušnih regijah sveta. To
se da dobro ponazoriti s konceptom „virtualna voda“.

...?
A veš, da
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2.2 Virtualna voda
Pod pojmom virtualna voda razumemo celotno količino vode, ki jo porabimo,
onesnažimo, ali pa izhlapi med procesom proizvodnje nekega izdelka, živila,
ali pa storitve. Pri obračunavanju količine virtualne vode nekega izdelka se
upošteva vsak posamezni korak proizvodnje.
QR-Code:
http://www.virtuelleswasser.de/was-istvirtuelles-wasser/

Voda, ki je ne vidimo, a jo kljub temu porabimo:
1 KG SIRA

1 MAJICA S
KRATKIMI ROKAVI

1 HAMBURGER

1 SKODELICA
KAVE

5.300

4.100

2.400

140

QR-Code:
https://reset.org/act/
dein-taeglicher-wasserverbrauch-der-wasserfussabdruck

LITROV

LITROV

LITROV

LITROV

Vir: http://www.gesundes-haus.ch/wasser/virtuelles-wasser.html

Slika 04:
Pod pojmom virtualna
voda razumemo
količino čiste sveže vode,
ki jo ob proizvodnji nekega
določenega izdelka porabimo, izhlapi, ali se onesnaži.

Za enim kilogramom govejega mesa se na primer skriva 15.500 litrov virtualne
vode. Ta seštevek dobimo tako: Praviloma traja nekje tri leta, dokler je govedo
ustrezno za zakol in daje približno 200 kilogramov mesa brez kosti. V tem
časovnem obdobju je vsaka žival pojedla skoraj 1.300 kilogramov žita in 7.200
kilogramov suhe krme kot so seno ali pa silaža. K temu pride še približno 24
m³ pitne vode in nadaljnjih 7 m³ vode za čiščenje hleva in drugo. Preračunano
to pomeni, da je v vsakem kilogramu govejega mesa 6,5 kilogramov žita, 36
kilogramov suhe krme in 155 litrov vode. Samo za proizvodnjo teh količin
krme je potrebno že 15.300 litrov vode.

ZA EN KILOGRAM GOVEJEGA MESA JE POTREBNO

15.500 LITROV
VIRTUALNE VODE

Vir: http://www.gesundes-haus.ch/wasser/virtuelles-wasser.html
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2.3 Vodni odtis – direktna in indirektna poraba vode
Virtualna voda je razdeljena v tri komponente: v ZELENO, MODRO in RJAVO
vodo. Nadaljnji pojem za virtualno vodo je „vodni odtis“.

ZELENA
VODA

MODRA

RJAVA

v obliki deževnice
Akumulira se v tleh in
rastline jo vsrkajo.

v obliki tekočih vod,
jezer, podtalnice, ki
jo izkoristimo za
proizvodnjo
dobrin.

v obliki
onesnažene vode
(npr. s škropivi
ali z gnojili).

VODA

VODA

Primer vodnega odtisa:
Katero „vodo“ porabimo za 1 kg paradižnika?
S pomočjo tega primera dobimo občutek, koliko virtualne vode potrebujemo
za en kilogram doma vzgojenega paradižnika.

22 L/KG

22 L

ZELENA VODA
(deževnica)

5L

8L

+

5 L/KG

35 LITROV

(voda za zalivanje)

1 KG PARADIŽNIKA

MODRA VODA

+

VIRTUALNE VODE ZA

8 L/KG

RJAVA VODA
(onesnažena voda)

Vir: www.virtuelles-wasser.de/was-ist-virtuelles-wasser
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3. Vrste vod
V kozarcu izgledajo skoraj vse vode enako. A so kljub temu različne. Tako naravna mineralna voda ni enaka zdravilni vodi, in izvirska voda ni enaka namizni vodi. Vse mineralne vode imajo zaradi svojega nastanka, oz. proizvodnje posebne lastnosti in izpolnjujejo različne kriterije.

Razlikujemo med sledečimi pitnimi vodami:
1. Izvirska voda
2. Pitna voda
3. Namizna voda
4. Zdravilna voda
5. Naravna mineralna voda

1. Izvirska voda

Slika 05: Čista izvirska voda

Izvirska voda izvira iz podzemnih vodnih nahajališč, iz enega ali več naravnih ali umetnih izvirov z izvorno čistostjo. Polnjena mora biti neposredno na
izviru in v bližini kraja izvira polnjena v posode (steklenice) za končnega uporabnika. Izvirska voda se mora ravnati po predpisih Odredbe za mineralnein namizne vode, ni pa potrebno uradnega postopka priznanja z obsežnimi
preverjanji.

2. Pitna voda

Slika 06: Voda iz pipe

„Voda iz pipe“ izvira iz podtalnih in površinskih vod, pri pripravi za pitno vodo
so dovoljeni številni postopki obdelave. Pitna voda je vsa voda, ki je namenjena za pitje, kuhanje, za pripravo jedi in pijač (…) ter vse vode, ki se uporabljajo v živilski industriji. Mora biti brez patogenih bolezenskih povzročiteljev,
primerna za uživanje in čista. Kakovost vode mora ustrezati Odredbi za pitno
vodo. (Kodeks kapitel B1)

3. Namizna voda
To žlahtno zveneče ime stoji za umetni izdelek, ki se industrijsko proizvede iz
vode iz pipe, ki ji dodamo raztopino soli in vode ter ogljikov dioksid (CO2). Pri
spodnjih vrednostih ni omejitev, pri zgornjih je pa meja pri 2 g/l.

Slika 07: Namizna voda ali
sodavica
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maksimalno 2 g/l trdnih snovi
od 4 g/l CO2 sodavice
rizvodnja in polnjenje je vsepovsod možno
točenje iz kontejnerja možno
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4. Zdravilna voda
Prav tako kot mineralna voda, izvira zdravilna voda iz podzemnih in pred
onesnaževanji zavarovanih vodnih nahajališčih in mora biti polnjena na kraju izvora. Zdravilna voda vsebuje posebno kombinacijo mineralov, ki imajo
signifikantni, dokazljiv medicinski učinek. Mora biti uradno priznana in registrirana kot zdravilo, zato veljajo med vsemi vrstami vod najstrožja zakonska
določila.

Slika 08: Zdravilna voda

5. Naravna mineralna voda
V Avstriji obstaja približno 30 vrst mineralnih vod. Naravna mineralna voda je
naravni izdelek, za katero veljajo strogi higijenski pogoji (zakonsko natančno
opredeljeno v Odredbi za mineralne in namizne vode) in se polni neposredno
na izvoru. Naravna mineralna voda se mora v neposredni bližini kraja izvira
polniti v posode (steklenice) za končnega uporabnika. Polnitev v velike posode je prepovedana. Prvotna kakovost
vode mora ostati ohranjena, ne sme se
je predelovati in obdelovati. Z razliko
od navadne pitne vode mora mineralna voda vedno izvirati iz podzemnih,
pred onesnaževanjem zaščitenih izvirov. Le vsebnosti kot žveplo, mangan in železo (obarva vodo ob stiku s
kisikom na rjavo)se smejo odstraniti
ter ogljikov dioksid odvzeti ali dodati.
Sicer pa je ogljikov dioksid (CO2) naravno vsebovan v veliko
mineralnih vodah.

Slika 09:
Naravna mineralna voda je
popolnoma naraven izdelek.

S tem je edino s strani Ministrstva
za zdravje uradno priznano živilo z
uporabnim dovoljenjem. Postopek priznavanja obsega več kot 200 geoloških,
kemičnih in mikrobioloških preiskav. Odredba o mineralnih in namiznih vodah (MTVO) natančno določa, kaj so naravne mineralne vode, kako morajo
biti označene in pakirane. Razen tega ga uradi, neodvisni inštituti ter obrati
mineralnih vod strogo in stalno kontrolirajo. To zagotavlja visoko stopnjo naravne kakovosti in varnost od izvira pa do mize.

g/L.
znaša med 1 do 6,5
Vsebnost mineralov
ehranskopr
d tem je potrebno
na
i
al
d
po
i
st
no
ed
Če so vr
mnenje.
fiziološko izvedensko
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3.1 Biorazpoložljivost/osmolariteta
Inštitut za Medicinsko fiziologijo Univerze na Dunaju je atestiral mineralno
vodo kot idealnega dobavitelja mineralov za kalcij (84 %) in magnezij (92 %).
Ti dve mineralni snovi človeško telo potrebuje za pomembne procese.

Biorazpoložljivost nam pove, koliko mineralov človeškemu telesu po
prebavnem procesu ostane na razpolago.
Blago mineralizirana mineralna voda se boljše odreže kot marsikatera trdna hrana. Mineralna voda odlično odžeja, ker je osmolariteta voda zelo podobna tisti znoja. Mineralna voda dodatno nadomesti dragocene mineralne snovi in mikroelemente. Raztopine
s podobnim osmotskim pritiskom kot npr. kri so IZOTONIČNE, z nizko vrednostjo pa HIPOTONIČNE kot npr. znoj ali mineralna voda, z višjo vrednostjo
HIPERTONIČNE kot npr. sadni sokovi in limonade.

Ne samo količina tekočine,
tudi kakovost je
velikega pomena.

4. Zdravilna termalna voda iz naše regije
Termalna in vulkanska dežela avstrijska Štajerska je najstarejša in najbolj
znana termalna regija Avstrije. Ob vrtanju za črnim zlatom so odkrili v 70-tih
letih prejšnjega stoletja namesto tega vroč in tekoč zaklad – termalno vodo. Do
tega odkritja so spadale občine vzhodne- in jugovzhodne avstrijske Štajerske
med strukturno najšibkejše regije dežele. Termalna voda ni le izvor blaginje,
ampak za goste predvsem izvor zdravja, miru in dobrega počutja. Tako edinstvena,kot sta učinek in zdravilna moč termalne vode, je tudi regija, kjer izvirajo
izviri.

Slika 10:
V 70-tih letih prejšnjega stoletja
so po naključju odkrili termalno
vodo,ko so po II. svetovni vojni
vrtali za nafto.
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Splošni podatki o termalni vodi
Zdravilna voda izpolnjuje zahteve skladno z avstrijsko štajerskim zakonom o
zdravilnih nahajališčih in zdraviliščih. Glavne sestavine so kalcij, magnezij,
natrij in hidrogenkarbonat. Do 110 °C stopinj vroča termalna voda izvira iz
globin do 3.000 metrov, in je bila odkrita po drugi svetovni vojni ob vrtanjih
za nafto. Takrat še nihče ni vedel, kako pomebna bo ta voda za nas. Znanstveniki so šele v poznih 80-tih letih odkrili zdravilno moč vode. Voda v prvi vrsti
pomaga pri obolenjih kot npr. vnetju ledvic, ob pojavu kamnov, želodčnih
obolenjih in preveč kisline, tudi pri obolenju jeter in visokem krvnem pritisku.

4.1 Podatki & dejstva o avstrijsko štajerski termalni vodi
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4.2 Avstrijsko štajerska termalna voda in turizem
Termalna voda dokazno vpliva na zmanjšanje stresa in ugodno vpliva na zdravje!
Delovanje avstrijsko štajerske termalne vode je bilo s strani Medicinske univerze v Grazu znanstveno dokazano. Znanstvena študija potrjuje, da kombinacija med zmernim gibanjem in sproščanjem v termalni vodi znižuje vsebnost kortizola v slini in s tem raven stresa.

Zdravilni turizem je osrednja težnja termalne in vulkanske dežele avstrijske
Štajerske!
Na termalni vodi temljujoča zdravstvena ponudba vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske sega od preventive do regeneracije, do treninga, ali
pa je namenjena samo uživanju in ugodju. Izvor uspeha ni samo v zdravilni
in sproščujoči termalni vodi, kajti termalno- vulkanska dežela avstrijske Št
jerske je že zelo zgodaj spoznala, kakšen potencial za preprečevanje stresa in
vzpodbujanju zdravja je v kombinaciji različnih ponudb. S tem je regiji uspelo
ohraniti vodilno vlogo v zdravstvenem turizmu. To kažejo tudi efekti ustvarjanja vrednosti v regiji.

Najvišja kakovost in individualne ponudbe čez celo leto v eni regiji!
Med tedni „Echt-gsund-ThermalWasser-Wochen“ se v vseh krajih s termami,
termalna voda na individualen način predstavi. Premium kakovost vode, higijene, servis, arhitekture in ponudbe so odlika regije. Razen tega je kopanje v
termalni vodi celoletni užitek. Številne rekreacijske ponudbe v naravi in zdrava prehrana z regionalnimi izdelki še dopolnjujejo ponudbe v vseh termah.
Gost se lahko ob hoji, pohodništvu, kolesarjenju, igranju golfa, sproščanju v
termalni vodi ter uživanju v regionalni kulinariki v mirnem podeželskem in
privlačnem okolju čez celo leto optimalno spočije in nabira novih moči.

4.3 Razlika med termalno vodo in toplo vodo v zabavnih in wellnes
bazenih

Slika. 11: Termalna voda ugodno
vpliva na zdravje.
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V nasprotju s toplo vodo v zabavnih in wellness bazenih izpolnjuje termalna voda predpostavke skladno z avstrijsko štajerskim zakonom o zdravilnih
nahajališčih in zdraviliščih. Temperatura in posebna sestava mineralov v
termalni vodi ugodno vplivata na zdravje in podaljšujeta življenje. Termalna
voda ima pozitivne učinke na krvni obtok in lajša obolenja kot so luskavica ali
pa revma.
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4.4 Raziskovanje stresa v termalno- vulkanski deželi avstrijske
Štajerske
V mednarodno priznani študiji so v letu 2010 prvič dokazali, da termalna
voda dokazno znižuje stresni indikator kortizol v slini.
Študija je dala jasne rezultate:

Vsebnost kortizola v slini se znatno zniža že po 25 minutnem
kopanju v termalni vodi!

Domače
zdravilo

Učinkovit oddih za ljudi z veliko stresa v avstrijsko štajerski termalni vodi
Študija o termalni vodi, ki jo je opravila Medicinska Univerza Graz, je dala pomembna spoznanja. Za ljudi z veliko stresa je učinek oddiha v avstrijsko štajerski termalni vodi največji. Razen tega se zniža sistolični krvni tlak ob zmernem gibanju in sproščanju v termalni vodi. Že po 20 minutah so se testiranci
počutili veliko boljše in sproščeno.

Slika. 12:
Kdor je pod stresom, si naj
privošči bivanje v štajerskih
termalnih vodah.

4.5 Trajnost v termalno-vulkanski deželi avstrijske Štajerske
Trajnostno ravnanje z okoljem, energijskimi viri in zakladi narave, h katerim
spada tudi termalna voda, je tesno povezana z življenjem regije. V obliki geotermalne energije se toplota geotermalne vode v nekaterih krajih s termalnimi kopališči kot so Bad Waltersdorf, Bad Blumau, Bad Radkersburg in Loipersdorf uporablja za ogrevanje in za oskrbo z električno energijo lastnih term in
drugih obratov. Terme Bad Waltersdorf so prve brezemisijske terme Evrope.
Zdraviliške kaskade omogočajo, da se z uporabo pretočne vode privarčuje CO2
in se s tem celotna naprava brezemisijsko ogreva.
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5. Eliksir zdravja mineralne vode iz naše regije
Mineralna voda ima v termalno-vulkanski deželi avstrijske Štajerske dolgoletno tradicijo, kajti v vzhodni in jugovzhodni avstrijski Štajerski ne izvirajo le
vroči termalni vrelci, ampak tudi izvrstne pitne vode. Že stari Rimljani so vedeli o lastnostih mineralne vode, ki spada med najstarejša naravŽe Johann Wolfgang
na zdravila.Celo pesnik Johann Wolfgang von Goethe je cenil miGoethe je cenil
neralno vodo za telesno in duševno dobro počutje. Prve omembe
mineralno vodo
mineralne vode v vzhodni in jugovzhodni avstrijski Štajerski so bile
zaradi ugodnega učinka
že okoli leta 1600 v regiji Bad Gleichenberg. Postopoma so urejali
na telo in dušo.
številne izvire s pitno mineralno vodo. Zdravo vodo še danes koristijo in pet regionalnih proizvajalcev mineralne vode jo prodaja.
Mineralna voda v termalno- vulkanski deželi (v avstrijski Štajerski) je bogata
z minerali in mikroelementi, s katerimi se obogati na svoji poti skozi globoke
kamnine. Voda v vzhodni in jugovzhodni avstrijski Štajerski je najboljše kakovosti, ker izvira iz podzemnih, pred onesnaževanjem zaščitenih izvirov. Tudi v
sosednjih regijah (npr. v Sloveniji) so podobne ponudbe. Voda v vzhodni in jugovzhodni avstrijski Štajerski vsebuje veliko zdravih mineralov, ki prispevajo
k ozdravitvi pri različnih težavah. K najpomembnejšim sestavinam spadajo
kalcij, magnezij in hidrogenkarbonat. Najpomembnejša oblika uporabe je pitna kura.

Slika 13:
Priljubljena oblika koriščenja
avstrijsko štajerske mineralne
vode za okrevanje
telesa, duha in duše je
pitna kura.

ski štajerski termalni
Si vedel, da v avstrij
mo termalni vrelci,
deželi ne izvirajo sa
de?
ampak tudi pitne vo
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5.1 Podatki & dejstva k mineralni vodi iz termalno-vulkanske dežele
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5.2 Osrednje sporočilo o mineralni vodi
Mineralna voda iz regije je vrhunske kakovosti in ima zdravilni učinek!

Slika. 14: Mineralna voda

Mineralna voda iz vzhodne in jugovzhodne avstrijske Štajerske ima zdravilni
in poživljajoči učinek, razstruplja telo in vzpodbuja presnovo. Kalcij v vodi
podpira izgradnjo kosti in zob ter merodajno prispeva k stabilizaciji srčnega
utripa in aktivaciji encimov ter hormonov. Vsebovani magnezij povzroča
učinkovitejšo izrabo energije v mišicah ter hkrati varčuje prihranke sladkorja v jetrih. To prispeva k boljši vzdržljivosti ob telesnih naporih in znižuje
možnost mišičnih krčev.

poživlja in razstruplja telo.

Mineralna voda – izdelke iz regije!
Termalna- in vulkanska dežela avstrijske Štajerske si je zastavila za cilj, da
okrepi zavest domačinov za nakup regionalnih izdelkov. Nakupovanje regionalnih izdelkov v vzhodni in jugovzhodni avstrijski Štajerski je enostavno.
Posebej glede mineralne vode, kjer imamo bogato domačo ponudbo. Kdor nakupuje regionalno, ne dobi samo vrhunske izdelke, ampak s tem podpira tudi
domače obrate in s tem prispeva k dvigu celotne regije.
Slika 15: Mineralna voda..

Regionalna mineralna voda združuje zdravje, užitek in kulinariko!
Naša mineralna voda ni samo zdrava, ampak je tudi kulinarični užitek – saj sta
v vzhodni in jugovzhodni avstrijski Štajerski užitek in kulinarika pomembna
dejavnika. Pogosto se pozablja, da ima voda pomembno vlogo v hrani. Regionalna mineralna voda se je npr. pokazala kot rafinirana spremljevalka k vinu,
kajti izravnava izgubo tekočine zaradi alkohola ter posebno dobro poudarja
karakter vina.

Slika 16:
Mineralna voda
je idealna spremljevalka
vinu, kajti izravnava
izgubo tekočine.
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5.3 Razlika med regionalnimi mineralnimi vodami in običajnimi
mineralnimi vodami?
Regionalni izvor mineralnih vod vpliva na mineralizacijo in s tem na vsebnost
mikroelementov in CO2. Mineralna voda iz vzhodne in jugovzhodne avstrijske
Štajerske se od drugih običajnih mineralnih vod razlikuje po svoji naravni
sestavi.Razen tega je pod nadzorom avstrijsko štajerskega zakona o zdravilnih
nahajališčih in zdraviliščih in zato velja kot zdravilna voda.

Delovanje se z „ Veliko analizo zdravilnih vod“ znanstveno dokaže in
v nadaljevanju potrdi z uradnim dovoljenjem.

5.4 Zdravilni učinek mineralnih vod
Mineralne vode oskrbijo telo z življenjsko pomembnimi mineralnimi snovmi
in mikroelementi. Hkrati nas oskrbijo s tekočino in mineralnimi snovmi. Mineralne vode preprečijo dehidracijo (izsušitev), imajo ugoden vpliv na presnovo in regulirajo delovanje organov. Ali so to želodec in črevesje, žolč in trebušna slinavka, ledvice in sečevodi – mineralne vode učinkujejo preventivno,
blagodejno in zdravilno ter prispevajo k podpori in optimizaciji delovanju organov. Razen tega delujejo mineralne vode preventivno zoper pomanjkanje
določenih mineralov, kot sta kalcij ali magnezij.

Domače
zdravilo

ko
bujejo telo z življenjs
Mineralne vode oskr
enti.
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m
i
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5.5 Kaj je pitna kura in kako učinkuje?
Pitne kure imajo pozitivne učinke ob kroničnih
ledvičnih obolenjih,
obolenjih sečnih poti
ter težavah z mehurjem.

Pitna kura je najpomembnejše področje delovanja naše mineralne
vode. Pitne kure lahko pomagajo pri vzpostavitvi ravnovesja v telesu.
Znastveno je dokazan pozitivni učinek ob kroničnem ledvičnem obolenju, obolenju sečevodov in težavah z mehurjem. Tudi pri ledvičnih
kamnih so dobri rezultati. Pitne kure z našimi mineralnimi vodami
so primerne tudi za diabetike.

Bistvo pitne kure:
➜ Pitna kura se priporoča dva do tri krat letno.
➜ Pri pitni kuri oseba dnevno popije en do dva litra mineralne vode v
časovnem obdobju od štirih do šest tednov.
➜ Ne pije se kar tako in hitro, ampak zavestno in medtem ko se telo počasi
sprehaja.

Domače
zdravilo

➜ Voda naj ne bi bila pre hladna – takrat nam prija. Da bi telo lahko vse
vsebovane minerale in mikroelemente dobro resorbiralo, naj oseba
spije čez dan razporejeno – npr. vsako uro – manjše količine. Za četrt
litra vode bi si naj vzeli deset do 15 minut časa. Voda lahko nadomesti
druge pijače in jo ni potrebno dodatno zraven spiti.
➜ Ker vsakodnevni tempo življenja težko omogoča takšen način pitja, je
priporočljivo bivanje v termah, kot ga ponujamo mi v termalno-vulkanski deželi avstrijske Štajerske.

Slika 17:
Pitne kure bi naj
prakticirali
dva- do tri krat
letno.
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5.7 Polnitev vod
Tu izveš več o proizvodnji – od vodnega vira do napolnjenih steklenic
mineralne vode!
Izpolni pravilne številke v zato predvidena polja.

Skrinjica
znanja

1

PREVERI

2

SVOJE
ZNANJE

3

4

6
5

VODNJAKI

POLNILNICA

PRALNICA STEKLENIC
NA POTI DO POLNILNICE

PAKIRNICA
NALAGANJE
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5.6 Opis mineralne vode

Radenska
Uravnotežena visoka stopnja mineralizacije s srednjo
CO2-vsebnostjo, slana/sladko-bridka, kremne teksture
Kulinarična priporočila
Mineralna voda Radenska korespondira s krepkimi belimi vini z ostanki
sladkorja ter sladkimi vini, oz. je primerna za digestif. Odlična spremljevalka krepkim dušenim jedem štajerske kuhinje, h golažu, govejim
ruladam, k malicam z zaseko, k zrelim sirom intenzivnega okusa kot sta
„Steirerkäse in Bergkäse“.
Priporočila za zdravje
 isoka mineralizacija kalcija, magnezija, natrija, hidrogenkarbonata
V
in kremenčeve kisline pozitivno deluje pri obolenjih srca in krvnega
obtoka, revmatskih obolenjih, koži/laseh/nohtih, presnovnih obolenjih, pri preveč sečne kisline in telesne teže, blaži telesno in duševno
izčrpanost.

Slika 18
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Skrinjica
znanja

5.9 Regionalne vrste mineralne vode v pregledu

Sichelsdorfer

Steirerquell

Long Life

Rosenbergquelle

Radenska

Minaris

Johannisbrunnen

Peterquelle

Steklenica

Izvor

Uporaba
in sestavine

Zanimivosti

Deutsch
Goritz

En liter mineralne
vode
pokriva 20 %
dnevne potrebe
kalcija.

Obstaja samo blago
gazirana, ker voda
izviraže z naravnim
ogljikovim
dioksidomiz iz vora.

Hof bei
Straden

Mineralna voda se
odlikuje po posebej
visoki vsebnosti
natrija, kalcija in magnezija in
je posebej primerna za
pitne kure.

Vodnjak je bil
listinsko omenjen
prvič
v letu 1678.

Deutsch
Goritz

Naravna mineralna
voda z vsemi
informacijami
matere narave,
gazirana, blaga in
negazirana.

„Minor“ je bila latinska
osnova za znamko Minaris.
Minor pomeni
manjši delež sproščenih
mineralov in ogljikovega
dioksida v vodi.
Je blaga mineralna voda
in je primerna za
idealno nevtralno
spremljevalko.

Radenci
(Slovenija)

V mineralni vodi so sledeči
minerali in mikroelementi
še posebej pomembni:
kalcij, magnezij, natrij,
hidrogenkarbonat, fluorid,
cink in selen. 1 liter vsebuje
preko 3000 mg mineralov in
mikroelementov.

Prva steklenica
mineralne vode
je bila polnjena
leta 1869.
Danes jo pijejo
v več kot 30
državah sveta.

Mettersdorf
am Saßbach

Za podporno terapijo
ob vnetnih obolenjih ledvic,
odtočnih sečevodih,
kamnih, vnetnih obolenjih
želodca in obolenjih prekisanega želodca. Ustrezno
za visok krvni pritisk in
jetrne bolnike, prispeva
k pospeševanju izločanja
sečne kisline.

Dobavljivo samo
v steklenih
steklenicah.

Bad
Radkersburg

Naravni magnezij in
kalcij sta visokokoncentrirana in v idealnem
medsebojnem razmerju.
Magnezij deluje zoper
stres in povečuje
zmogljivost.

Zahvaljujoč edinstveni
vsebnosti magnezija,
velja ta mineralna voda
kot bogat vir moči in
povečuje zmogljivost
pri delu,
šoli in športu.

Deutsch
Goritz

Najčistejša izvirska
voda avstrijske Štajerske. Osredotočena na
bistvo, brez vsakršnih
dodatkov okusačista voda. Gazirana,
blaga in negazirana
(brez).

Uporaba:
v glavnem v
gastronomiji.

Priporočljivo pri:
zgagi, obolenjih dihalnih
poti, pomanjkanju joda,
želodčno-črevesnih
obolenjih, hiperacidnemu gastritisu, sečni
kislini oz. kamni v
sečilih.

Izvirska voda je
voda z
veliko ogljikovega
dioksida in se
priporoča za pitne
kure.

Sicheldorf
(Žetinci)
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6. Nakup in označevanje
Najvišji standardi kakovosti in varnosti potrošnikom omogočajo sigurnost.
Etiketa na steklenicah je vizitka vod. Predpisane informacije so:
Ime vrelca
Kraj, kjer je vrelec
Prometne oznake ev. z dekleracijo CO2
Izvleček analize s karakterističnimi vsebinami
Polnilno podjetje
Datum roka trajanja
Podatki za vsebnost mineralov v mineralni vodi so označene z nizka/srednja/
visoka.

„visoka vsebnost mineralov“ pomeni več kot 1500 mg/l
„nizka vsebnost mineralov“ pomeni maksimalno 500 mg/l
z zelo nizko vsebnostjo mineralov“ pomeni maksimalno 50 mg/l
Vsebnost mineralov pri mineralnih vodah se da „okusiti“, tudi vonj mineralnih vod ni vedno nevtralen.

Vsebnost magnezija pomeni nad 50 mg/l magnezija
Vsebnost kalcija pomeni nad 150 mg/l kalcija
Vsebnost natrija pomeni nad 200 mg/l natrija
Za prehranjevanje z manj natrija ustrezajo vode s pod 20 mg/l natrija oz. v
kombinaciji z visokim deležem hidrogenkarbonata
Vsebnost bikarbonata/hidrogenkarbonata so vode z deležem nad 600
mg/l bikarbonata, hidrogenkarbonata
Vsebnost sulfata imajo vode z nad 200 mg/l sulfata.
Stranke in gostje pijejo mineralne vode iz različnih vzrokov: ker je prijetnega,
osvežujočega okusa, zaradi visoke kakovosti in varnosti, oz. naravnosti, in ker
se zanimajo za izvor, vsebnosti in učinkovine. Izbira embalaže je pa vedno se
ponavljajoča se diskusija – steklena ali PET steklenica (plastenka). So prednosti in slabosti pri obeh materialih.

Slika 19:
Pri nakupu mineralne vode
se moramo odločiti med
stekleno steklenico ali
plastenko. Obe embalaži
imata svoje prednosti in
slabosti.
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6.1. Prednosti in slabosti: steklene steklenice ali plastenke

STEKLENA
STEKLENICA

VS.
PLASTENKA
PREDNOSTI STEKLENA STEKLENICA:
➜ Steklene steklenice se dajo večkrat polniti in so nevtralnega okusa.
➜ Steklene steklenice so popolnoma tesne;
voda ne izgubi ogljikovega dioksida.
➜ Steklene steklenice so stabilnejše od
plastenk in imajo zato lahko višjo vsebnost ogljikovega dioksida. Plastenke
lahko ob previsokem notranjem pritisku
izgubijo obliko.
➜ Steklene steklenice se lahko stopijo in
se jih predela v nove steklenice enake
kakovosti.
➜ Steklene steklenice so odraz regionalnosti in varstva okolja, ker jih večina
obratov prodaja le na relativno majhnem območju okoli izvora.

SLABOSTI STEKLENE STEKLENICE:
➜ Proizvodnja stekla je povezana z intenzivno porabo energije.
➜ Steklo kot material je težje.

PREDNOSTI PLASTENK:
➜ PET plastenke so kot material lažje in ni
nevarnosti loma.
➜ PET plastenke – transport zaradi nižje
teže porabi manj energije.

SLABOSTI PLASTENKE:
➜ PET plastinke niso 100% plinotesne.
➜ PET plastenke so manj krat ponovno
uporabne kot steklo.
➜ PET plastenke imajo krajši rok trajanja.
➜ Ob daljši hrambi PET plastenke oddajajo acetaldehid v tekočino. Oddana
količina ni nevarna za zdravje, vpliva
pa na okus. Zato bi naj bili izdelki v PET
plastenkah hranjeni vedno na hladnem,
temnem in zaščitene pred mrazom.
➜ PET plastenke, ki so vsebovale limonado, niso več primerne za polnjenje z
vodo.

Mineralno vodo je potrebno zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki in jo
po odprtju steklenice zopet zapreti,da ogljikov dioksid ne bi uhajal!
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7. Recepti
PRLEŠKA GIBANICA
SESTAVINE

PRIPRAVA

Vlečeno testo:
50 dag pšenične moke
1 jedilna žlica rastlinskega olja
1 jedilna žlica jabolčnega kisa
1 jajce
Ščep soli
Mlačna voda po potrebi

Pekač pomastiti. Testo se razvalja in nato nekoliko razvleče,
položite ga v pekač ter ga večkrat prevlecite preko pomokane
krpe. Testo naj seže toliko preko pekača kolikor je ta širok in
se naj nekoliko minut suši. Testo, ki seže čez rob pekača se
razreže v 4 do 8 enako velikih delov, tako da je gibanica iz
5 do 9 plasti vlečenega testa. Prvo plast testa prelijte z
maščobo, na to pride druga plast testa. Testo, ki seže čez
rob pekača naj konča kot vrhnja plast testa. Na drugo plast
testa razporedite skutni nadev, ki ga prelijete s smetanovim
prelivom (jajca se pomešajo s kislo smetano) in poškropite z
maščobo. Preko pekača povlecite naslednjo plast testa, na to
skutin nadev in preliv s smetano in maščobo. Vse se ponavlja
do zadnje plasti testa. Obrežite višek testa na robu in
prelijte s smetanovim prelivom. Gibanico večkrat pre pikajte
s tanko iglo do dna pekača. Gibanico pečite 45 minut pri temperaturi 180 °C. Pečeno gibanico lahko posipate s sladkorjem
v prahu in razrežite v tri- ali štirikotnike.

Skutni nadev:
1 kg polnomastne skute
3 jedilne žlice kristalnega sladkorja
ščep soli
Smetanov preliv:
1 l kisle smetane
3 jajca
Preliv z maščobo:
18 dag masla ali rastlinskega olja

MANGO LASSI Z MINERALNO VODO ALI ZDRAVILNO VODO
PRIPRAVA

250 g jogurta
10 cl mineralne/zdravilne vode
150 g manga- izkoščičenega sadja
80 g rjavega sladkorja
sok pol limone
malo kardamom praška ali
kumine
1 brizgljaj rožnate vode
liste melise ali mete za okrasitev

Izkoščičeno sadje narežite na kocke in
ga sesekljajte ter pomešajte z jogurtom in mineralno/zdravilno vodo. Nato
začinite z limoninim sokom, rožnato vodo
in kardamomom in pasirajte skozi sito.
Če je zmes pregosta, dodajte nekoliko
mineralne/zdravilne vode. Postavite
na hladno. Okrasite z listom citronske
melise ali mete.
Slika 20

SESTAVINE
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MAGNEZIJEV KOLAČ PARKTHERME BAD RADKERSBURG
SESTAVINE

PRIPRAVA

5 jajc
25 dag sladkorja v prahu
⅛ l LONG LIFE mineralne vode
⅛ l olja
20 dag moke
1 jedilna žlica pecilnega praška
ščep soli
5 dag naribanih orehov

Ločite beljak in rumenjak, beljake stepite v sneg. Rumenjake, sladkor v prahu, LONG LIFE mineralno vodo ter olje
penasto umešajte. Moko pomešajte s pecilnim praškom ter
narahlo pomešajte s stepenim snegom.
Pečite 35 minut pri 150 °.

Slika 21
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8. PREVERI SVOJE ZNANJE

V 12 VPRAŠANJIH

DO STROKOVNJAKA

Preveri svoje znanje o vodi na podlagi sledečih 12 vprašanj. Rešitve najdeš na koncu strani.
Svoje znanje pa lahko preverjaš tudi preko naše aplikacije „App4LAP“! Z mobilnikom ali
računalnikom pojdi na APP trgovino, brezplačno naloži aplikacijo „App4LAP“ in gremo…!

1.	Gost si natančno ogleduje etiketo na steklenici mineralne vode. Kateri podatki morajo
stati na etiketi z naravno mineralno vodo?
a) Podatki o kemičnih analizah.
b) Prometne oznake ev. z dekleracijo CO2.
c) Kraj  in ime izvira.
d) Polnilno podjetje in rok trajanja.

4.	Zakaj mora biti mineralna voda polnjena v
kraju izvira?
a) Centralne polnilnice so predrage.
b) To predpisujejo higijenski predpisi.
c) Regija zahteva polnjenje v kraju izvira.
d) Polnjenje v kraju izvira prihrani čas in
nadaljnje korake.

2.	Katere so razlike med steklenimi steklenicami in plastenkami?
a) Steklene steklenice imajo za občutljiva
živala, kot npr. mineralna voda  prednosti.
b) Steklene steklenice oddajajo več ogljikovega dioksida kot plastenke.
c) Plastenke spustijo manj kisika v izdelek
mineralna voda kot pa steklene steklenice.
d) Proizvodnja steklenih steklenic ima to
prednost, da ni velik porabnik energije.

5. Kaj točno je mineralna voda?
a) Voda, ki jo smemo pred polnitvijo večkrat
obdelati.
b) Voda, ki  zaščitena pred onesnaženjem  teče
skozi več kamnitih plasti in s tem vsebuje
minerale iz posameznih kamnitih plasti.
c) Voda, ki jo na površju očistijo majhne ribice.
d) Voda, ki jo pridobivamo iz kristalov.

3.	Kako pride ogljikov dioksid (CO2) v mineralno vodo?
a) Naravni mineralni vodi dodajajo CO2, da
se peni kot šampanjec.
b) Ogljikov dioksid (CO2) je pogosto naravno
vsebovan v mineralnih vodah,  smemo ga
pa tudi dodajati.
c) Ogljikov dioksid nastane iz zračnih
mehurčkov, ki  pri polnjenju iz izvira pridejo v steklenice.
d) Ogljikov dioksid nastane, ko  izvirska voda
teče skozi rudnike oglja ali pa izvira iz
njega
28

6.	Kako kot potrošnik lahko najbolj optimalno ohraniš obstoječo kakovost mineralne
vode?
		
a) Mineralno vodo je potrebno pravilno
skladiščiti: zaščititi pred direktnimi
sončnimi žarki, po odprtju steklenico zapreti, da ogljikov dioksid ne bi uhajal.
b) Plastenke se lahko zaradi lastnosti embalaže hranijo povprečno 4 do 6 let.
c) Originalno zaprte naravne mineralne vode
v steklenih steklenicah imajo do 12 mesecev rok trajanja.
d) Mineralna voda je odporna proti vročini in
svetlobi, zato posebni ukrepi niso potrebni.
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7.	Kaj povzročajo mineralne snovi v mineralni
vodi?
a) Mineralne snovi so pomembne za zdravje,
ker jih telo potrebuje za številne pomembne
procese.
b) Telo samo  mineralne snovi iz mineralnih
vod  težko sprejema.
c) Mineralne snovi v mineralnih vodah so za
človeka odveč, ker jih telo lahko samo proizvaja.
d) Mineralne snovi dajejo vodi sladkast okus.
8.	Približno koliko vrst mineralnih vod je v
Avstriji?
a) 60
b) 30
c) 500
d) 10

11. Kaj je pitna voda?
a) Oznaka za vse pitne vrste vod: naravna mineralna voda, izvirska voda,
namizna voda, itd.
b) Vrsta vode, ki zajema tudi vodo iz pipe.
c) Vodo, ki jo lahko samo pijete in  se ne
sme uporabiti za nič drugega.
d) Voda, ki  jo  za trgovine polnijo v steklenice in največkrat vsebuje CO2.
12.	Koliko bi naj dnevno spili?
a) Ne preveč, da ne dobimo prevelikega
trebuha.
b) En kozarec vode ali pa vina ob obrokih
je dovolj.
c) 2-3 litra na dan.
d) ca. 5-6 litrov.

9.	Kako se lahko razlikujejo mineralne vode
med sabo?
a) Imajo različno vsebnost vitaminov.
b) Regionalni izvor vpliva na mineralizacijo in
s tem na vsebnost mikroelemntov in CO2.
c) Odvisno od tega, če jo pijemo na sobni temperaturi ali pa ledeno mrzlo.
d) Imajo različno vsebnost CO2.
10.	Kako se lahko spreminja naravna mineralna voda?
a) Železo in žveplo se lahko odstranita,
ogljikov dioksid se sme dodati ali pa
odvzeti.
b) Vitamini se smejo dodati.
c) Mineralne snovi in mikroelementi se smejo dodati.
d) Naravni mineralni vodi se ne sme ničesar
dodati in odvzeti.

R:
POZO vorov
dgo
Več o žnih!
mo

Rešitve: 1a/b/c/d, 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9b, 10a, 11b, 12c
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Za mineralne in zdravilne vode so različne zakonske zahteve.
Zaradi poenostavitve se v brošuri uporablja izraz mineralna voda.
Več informacij dobite direktno pri proizvajalcih.
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