
 

Jedilnik za vsak dan



 Jedilnik
1600 kalorij

Jedilnik je prilagojen osebi, ki za doseganje cilja 
potrebuje dnevno zaužiti 1600 kalorij (recimo, da ta 
oseba dnevno porabi 2100 kalorij in želi hujšati, zato 
ji dnevni vnos zmanjšam za 500 kalorij). 

Upoštevaj, da je poraba dnevnih kalorij odvisna od 
več faktorjev, se razlikuje od osebe do osebe in, da 
je za doseganje cilja potrebno sprotno prilagajanje 
prehrane, doslednost in vztrajnost. 

Za natančen izračun svojih dnevnih potreb ali 
kakšno drugo prehransko vprašanje mi piši na: 
janja.pozun@icloud.com.

Janja
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 Dnevni načrt 
prehrane

ZAJTRK Grški jogurt s kosmiči 
Kalorije: 434 
Beljakovine: 21 
Maščobe: 10 
Ogljikovi hidrati: 65 

KOSILO Mehiško kosilo 
Kalorije: 436 
Beljakovine: 36 
Maščobe: 20 
Ogljikovi hidrati: 28 

MALICA Čoko-bananine sanje 
Kalorije: 321 
Beljakovine: 25 
Maščobe: 9 
Ogljikovi hidrati: 35 

VEČERJA Jajčka Lorraine 
Kalorije: 421 
Beljakovine: 31 
Maščobe: 25 
Ogljikovi hidrati: 18 

DNEVNI VNOS Kalorije: 1.612 
Beljakovine: 113 g 
Maščobe: 64 g 
Ogljikovi hidrati: 146 g 



 

150 g predhodno dušenega mešanega mletega mesa, 150 
g stročjega fižola, 150 g rdeče in/ali rumene paprike, 100 

g rjavega fižola, sol, poper in čili v prahu

Arcu in ultricies, eros sed urna lacinia vivamus 
dictum egestas, sagittis quam justo sed, metus 

dictum felis, nibh a placerat risus. Est lorem urna 
eu magna. Orem ipsum dolor sit amet, vivamus 

aliquam orci ligula.
Fižol skuhaj v osoljeni vodi, da se zmehča. Medtem nareži 
papriko in v ponev odmeri 150 g dušenega mesa. Mesu 
dodaj papriko, kuhan stročji in rjav fižol in ponovno segrej 
vse skupaj ter dobro premešaj. Dodaj začimbe po svojem 
okusu. 

Jedi se zelo prileže čili v prahu, ki ji doda mehiški pridih.

Sestavine:

Mehiško kosiloGrški jogurt s kosmiči
Sestavine:

250 g grškega jogurta z manj maščobe, 40 g kosmičev z 
manj sladkorja, 1 banana, 1 pest jagodičevja

Vse sestavine naloži na grški jogurt.  
Jagodičevje lahko po želji tudi segreješ in ga posladkaš z 
eritritolom ali stevio ter ga nato preliješ po jogurtu. 

* Bodi pozorna pri branju deklaracij. V trgovinah je vse večja ponudba 
kosmičev, ki nimajo dodanega sladkorja ali ga imajo občutno manj in 
so boljša izbira od klasičnih kosmičev zato izbiraj takšne z manj 
sladkorja.



 

Hiter nasvet
Dušeno mešano mleto meso si pripravi v večji 

količini in ga uporabi pri več jedeh

1 čebula, 2 stroka česna, 1 korenček, olivno olje, 500 g 
mešanega mletega mesa, 200 g pelatov, do 150 ml goveje 

jušne osnove in začimbe (2 lovorjeva lista, sol, poper, 
origano, timijan, bazilika, majaron, mleta rdeča paprika)

1

Čebulo olupi in na drobno nasekljaj. Korenček očisti in nareži na 
drobne koščke. Medtem v ponvi segrej olje in dodaj čebulo in 
korenček. Ko se malo zmehčata, dodaj meso in ga praži toliko 
časa, da se obarva rjavo.  
Medtem, ko se meso praži, ga začini z začimbami po svojem 
okusu. Dodaj pelate in dobro premešaj. Nato meso zalij z govejo 
jušno osnovo, ki je daj toliko, da bo meso prekrito s tekočino.  
Posodo pokrij s pokrovko in kuhaj minimalno 45 minut, lahko pa 
kuhaš tudi dlje. Na koncu lahko tudi odkriješ pokrovko, da dobiš 
še malo bolj gosto omako. 

Tako pripravljeno dušeno mleto meso ti bo brez skrbi počakalo 
nekaj dni v hladilniku. Lahko ga uporabiš za mehiško kosilo, za 
testenine z omako ali za tortiljo z mletim mesom.

Sestavine:



 

130 g grškega jogurta z manj maščobe, 1 manjša banana, 
20 g beljakovin v prahu (okus po želji), 5 g grenkega 

kakava, 5 g nasekljanih oreškov po izbiri, kokosova moka 
za posip

1

Sestavine:

Z električnim mešalnikom dobro zmiksaj jogurt, banano, 
beljakovine v prahu in grenki kakav, da dobiš kremasto 
teksturo.  
Povrhu za dekoracijo dodaj nasekljane oreščke, 
kokosovo moko in koščke banane.  

* Zelo zrele banane lahko narežeš na kolobarje in jih zamrzneš ter jih 
ob priliki porabiš za čoko-bananine sanje. Še posebej se bo takšna 
malica prilegla v vročih poletnih dneh, saj spominja na sladoled. 

Čoko-bananine sanje

Program prehranskega svetovanja je odličen zate, če imaš dovolj 
hitrih diet, ki se jih je nemogoče dlje časa držati in želiš poizkusiti 
drugačen pristop.  

Ponujam ti celosten pristop k izgubljanju telesne teže, ki bo 
izboljšal tvoje zdravje, splošno počutje in izgled, jedilniki in recepti 
pa bodo prilagojeni tebi in tvojemu dnevnemu ritmu ter živilom, ki 
jih imaš rada.  



 

Jajčka Lorraine
Sestavine:

25 g kuhanega pršuta, 2 jajci, 40 g sira z manj maščobe, 
50 g kisle smetane, 40 g kruha, sol, poper in drobnjak

Pečico segrej na 180 °C. Posodo za pečico namaži z 
maslom ali uporabi olje v spreju. Vanjo položi rezine 
kuhanega pršuta, nanj dodaj sir in povrhu jajci.  

Če imaš ventilacijsko pečico, vklopi ventilacijo in peci 10 
minut, nato pa povrhu dodaj še kupčke kisle smetane. 
Peci še približno 5 minut oz. dokler niso jajca pečena po 
tvojem okusu.  

Dodaj začimbe po želji (sol, poper, drobnjak). 

Stranke se najpogosteje odločijo za enega od naslednjih paketov: 
- 3 mesečno prehransko svetovanje (osebno ali ONLINE),  
- 3 mesečni popolni coaching (preh. svetovanje + osebni treningi)  

V treh mesecih povprečno izgubijo od 6 do 11 kilogramov. Vsi 
izgubijo telesno maščobo, izboljšajo starost presnove (največ tudi za 
21 let) in povišajo odstotek vode v telesu. 

Več neverjetnih rezultatov, ki smo jih skupaj dosegli, si lahko ogledaš 
na www.janjapozun.si. 

Moji programi so zastavljeni na način, da bo tvoja pot do 
zdravega in uravnoteženega prehranjevanja ter fitnes postave, 
zabavna, poučna in pisana tebi na kožo. 
S pomočjo individualno pripravljenega prehranskega načrta, ki je 
prilagojen tvojemu življenjskemu slogu, obširne baze knjižic z 
odličnimi recepti in podporne skupine na FB strani, ti bom 
pomagala vzpostaviti zdrav odnos s hrano in skupaj bova naredili 
prve korake na poti k doseganju tvojih ciljev.  
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 Skozi obdobje treh mesecev ti 100% stojim ob strani in sem ti 
na voljo za vsa vprašanja. Ti pa skozi to obdobje vadiš vztrajnost 
pri svoji odločitvi, ki je najbolj pomembna lastnost za doseganje 
ciljev. Je ravno dovolj dolgo obdobje, da se tvoje telo začne 
spreminjati, da sama opaziš pozitivne učinke zdravega, 
uravnoteženega prehranjevanja in vadbe, kar ti da zadostno 
motivacijo, da tudi po zaključku programa sama nadaljuješ na 
tej poti, sprejemaš zdrave odločitve in vzdržuješ telesno težo. 

Če misliš, da si prava kandidatka za moj program, rezerviraj 
svoj termin za brezplačni uvodni posvet (www.janjapozun.si), kjer 
bova skupaj ugotovili ali lahko sodelujeva. 

Zakaj 3 mesece?
Trije meseci so se pri meni v praksi pokazali kot najbolj učinkovito 
časovno obdobje za doseganje ciljev, saj je področje prehrane zelo 
široko in potrebujeva določen čas, da postopno pridobiš v praksi 
uporabno znanje iz tega področja.  
V tem času ugotoviva, kako tvoje telo sploh deluje, saj se vsako 
telo malo razlikuje in na podlagi tega sproti nadgrajujeva in 
prilagajava tvoj prehranski načrt.  
Hkrati se skozi to obdobje učiš, kako pravilno sestavljati obroke, 
pametno izbirati živila, brati deklaracije, se dobro znajti v 
nepredvidenih situacijah in na raznoraznih praznovanjih, službenih 
kosilih itd.
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2 riževa vaflja, 20 g arašidovega 
masla, pol banane in cimet

250 ml kokosovega ali mandljevega 
mleka brez dodanega sladkorja, 30 g 

beljakovin v prahu (okus jagoda), 
140 g jagod (svežih ali zamrznjenih)

50 g kruha ali toasta, 50 g sirnega 
namaza z manj maščobe, 4 češnjevi 
paradižniki, sol, poper, čili v prahu, 
bazilika, par kapljic olivnega olja

Riževa vaflja namaži z arašidovim 
maslom in povrhu nareži banano ter 
posuj cimet.  

Kalorije: 229 
Beljakovine: 6 
Maščobe: 10 
Ogljikovi hidrati: 17 

Jagodni smoothie
Sestavine: Sestavine: Sestavine:

Grška malicaVaflji z banano

Poleg brezplačnega jedilnika ti podarjam še tri recepte za odlične malice, ki jih imam osebno zelo 
rada. Sporoči mi, če so všeč tudi tebi (janja.pozun@icloud.com) 😉  GRATIS

V blenderju zmiksaj vse sestavine 
skupaj. Pri beljakovinah v prahu lahko 
eksperimentiraš tudi z drugimi okusi. 

Kalorije: 181 
Beljakovine: 21 
Maščobe: 2 
Ogljikovi hidrati: 4 

Toast ali kruh popeci v toasterju in nanj 
namaž i sirček ter povrhu dodaj 
paradižnik. Ne pozabi na začimbe in 
par kapljic olivnega olja. 

Kalorije: 204 
Beljakovine: 5 
Maščobe: 2 
Ogljikovi hidrati: 23 
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Več informacij najdeš na: 

www.janjapozun.si 

  
        

“Moja preobrazba se je iztekla, dobila sem odlično iztočnico za nadaljevanje. 
Ohranila sem plan prehranjevanja, ne rečem, da se vmes kdaj ni zgodilo “življenje” 
vendar sem znala iti naprej brez slabe vesti. Danes treniram sama doma. Nabavila 
sem si nekaj uteži pa tudi medvratni drog za dvigovanje telesa. V septembru sem 

tudi prvič v življenju odtekla 5 km na tekmovanju. Do konca leta me čakata še dve 
takšni preizkušnji, pa tudi za spomladi imam dve že rezervirani. Mogoče pa grem 

drugo leto že na 10 km, nikoli ne reci nikoli.” 
Sergeja, 30 let

“Mirno, preudarno, natančno se loti tudi mojih dilem. V človeka se poglobi, skuša te 
spoznati, te razoroži, ker želi vedeti vse o mojih dosedanjih neuspehih, o mojih ciljih. A 
prvič se razbremenim bremena, ko ji vse to zaupam. Občutek imam, da mi bo zdaj šlo 

lažje.” 
Tjaša, 34 let

“Seveda se da še ogromno nadgraditi, ampak kar sem dosegla v teh treh mesecih se mi 
zdi res neverjetno. Po treningih sem se res dobro počutila. Da o prehrani sploh ne 
govorim. Tako dobro kot zdaj jem, mislim da še nikoli nisem, haha. Še domači so 

navdušeni nad recepti in hitro pripravo obrokov. Noro se mi je zdelo, ker porcije sploh 
niso tako skromne, kot sem mislila da je potrebno za izgubo teže. Jem dobro in še vedno 

stremim k cilju.” 
Nina, 21 let

“Janja mi je sestavila jedilnik, ki je prilagojen meni, mojim prehranjevalnim navadam 
in veseli me, da vsebuje jedi, ki jih imam rada. S pravo prehrano in še zahtevnejšimi 

treningi so se že v roku enega meseca začeli kazati rezultati, za kar sem Janji 
izjemno hvaležna.” 

Manca, 41 let
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