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Katja Simić, dipl. dietetičarka: 

Kuhinja brez odpadkov 
V okviru Radovednih ponedeljkov nadaljujemo s predavanji iz sklopa Na krožniku. Tokrat bomo 

prisluhnili dipl. dietetičarki Katji Simić in predavanju Kuhinja brez odpadkov. 

Podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da je v letu 2015 povprečen prebivalec goriške 

statistične regije odvrgel 70 kg odpadne hrane. Dietetičarka Katja Simić bo spregovorila o tej 

problematiki in podala infomacije o kuhinji brez odpadkov, kako porabiti ostanke hrane, da 

zmanjšamo količino živil v odpadkih, kako pripraviti tedenski jedilnik, da bo ta predstavljal dobro 

osnovo za nakupovalni seznam, kako organizirati domači hladilnik, da se v njem ne bo več nič 

pozabilo, ter kako hrano iz trgovine prinesti domov s kar se da malo embalaže. Naj zero waste 

pristop ali pristop brez odpadkov osvoji tudi vašo kuhinjo. 

Kdo je dietetik in kaj priporoča? 

Katja Simić je diplomirana dietetičarka, ustanoviteljica podjetja Dietetik priporoča ( www.dietetik-

priporoca.si) in predavateljica o zdravi prehrani. Verjame, da zdrav človek lahko vse prehranske 

potrebe pridobi iz prave hrane in živi brez dragih dopolnil, ter da superživila lahko najdemo tudi v 

lastnem okolju. Kot prehranska strokovnjakinja v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija je 

pojma zdrave prehrane in dietetike pripeljala v vsak slovenski dom. Je tudi plesna učiteljica in 

vaditeljica športne rekreacije. Oblikovala je edinstven program domače plesne rekreacije in 

prehrane, zaključuje pa tudi podiplomski študij prehrane na Biotehniški fakulteti. 

(Vir besedila: Vasja Simić - Vasko, vodja projektov Dietetik priporoča) 

 

Predavanje si lahko ogledate na knjižničnem FB profilu: 
www.facebook.com/Goriska.Knjiznica 

Ogledati si ga bo mogoče v živo, na voljo pa bo tudi kasneje.  
Povezava na dogodek bo na voljo na dan predavanja. 

Prijazno vabljeni k ogledu. 
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