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Spoznajmo alojo arborescens 

Bolj poznana je njena “sestra” aloja vera. Vendar po 

izkušnjah patra Romana Zaga in mnogih, ki so z njeno 

pomočjo premagali raka, je aloja arborescens bolj 

učinkovita kot aloja vera, in sicer predvsem na področju 

premagovanja različnih vrst raka, tumorjev in v zadnjem 

času celo bolezni, kot je AIDS. 

Območja z alojo 

V naravi aloja arborescens izvira z juga afriške celine. 

Kasneje se je razširila tudi v Brazilijo in praktično v vse 

dežele s toplejšim podnebjem. Brazilijo sem omenil zato, 

ker je danes tam v naravi najbolj razširjena. 

Z novimi spoznavanji o lastnostih rastline se le-ta vzgaja 

tudi drugod po svetu. Tako lahko že tudi pri nas najdete 

vrtnarije, ki vam ponujajo alojo za uživanje. Vendar so 

takšne vrtnarije zelo redke, zato se predhodno 

pozanimajte o njihovi verodostojnosti. Če želite alojo 

uživati, morate biti pozorni na uporabo gnojil in drugih 

pesticidov. Verjamem, da takšnih zadev ne želite vnašati 

v vaše telo. Zato bodite pozorni, kako so alojo vzgajali v 

vrtnariji, preden jo vi pričnete uživati. 

Čeprav so pogoji za rast v naravnem okolju povsem 

drugačni kot pri nas, lahko alojo vzgajate tudi sami 

doma. O tem boste še precej izvedeli v nadaljevanju. 
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Imena aloje arborescens 

Rastlino poznamo pod različnimi imeni, kar priča o 

dolgoletni prisotnosti med nami. Pogosto ji namreč 

pravimo kar “zdravilna aloja” zaradi številnih zdravilnih 

lastnosti, ki jih ima. Isti razlog je verjetno botroval tudi 

nastanku imen “čudežna rastlina” in “rastlina 

življenja“. 

Zaradi podobnosti se je je prijelo tudi ime “krokodilov 

jezik“. Prav tako se pogosto uporablja tudi ime 

“drevesasta aloja“. Razlog je v tem, da aloja 

arborescens dejansko raste z deblom in ima strukturo 

drevesa, od koder izvira tudi to ime. 

Najpogosteje se uporablja že omenjeno latinsko ime 

“Aloe arborescens“. Pod tem imenom jo boste  

najpogosteje našli v strokovni literaturi. Jaz sem se 

nekako navadil na »poslovenjeno« verzijo latinskega 

izraza, torej jo imenujem »aloja arborescens« oziroma 

aloja. 

Aloja vera ni aloja arborescens 

Tudi vi niste povsem prepričani, o kateri aloji teče 

beseda? Ker opažam, da še vedno veliko ljudi ne loči 

aloje vere in aloje arborescens, sem v nadaljevanju 

predstavil pomembnejše razlike. Zavedati se moramo, da 
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aloja arborescens NI aloja vera. Gre za dve povsem 

različni rastlini.  

Razlikujeta se po videzu, a imata tudi precej drugih 

razlik, ki jih je dobro poznati. Na ta način bomo lahko 

izbrali pravo rastlino za morebitne težave, ki jih imamo. 

V nadaljevanju boste lahko izvedeli, kakšna je aloja vera 

in  kako je videti aloja arborescens. Predstavil bom tudi 

druge razlike med rastlinama, ki jih je dobro poznati. 

Najpomembnejša razlika med rastlinama 

Rastlini je raziskoval italijanski botanik in zeliščar dr. 

Aldo Facetti. Aloja vera vsebuje 40 % poglavitne 

učinkovine proti raku, aloja arborescens pa kar 70 % le-

te. V primeru težjih obolenj, kot je rak ali katera druga 

težje ozdravljiva bolezen, se torej poskušajmo držati teh 

znanstvenih dognanj in za boljše rezultate uporabljajmo 

raje alojo arborescens. 

To je aloja vera 

V primerjavi z alojo arborescens aloja vera raste hitreje, 

ima večje in bolj mesnate liste ter raste brez stebla. Za 

lajšanje različnih težav uporabljamo samo gel iz 

notranjosti listov. Pri vzgoji je za odtenek bolj zahtevna 

kot aloja arborescens, zahteva tudi več pozornosti pri 

razmnoževanju s poganjki.  Zalivamo jo še za odtenek 

manj kot alojo arborescens. 
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Pogosta uporaba gela iz listov: pri urezninah, 

poškodbah in ranah na koži, saj rane izredno hitro celi, 

pri suhi koži, opeklinah, pikih žuželk … Primerna je torej 

predvsem za zunanjo uporabo. Več o uporabi aloje vera 

si preberite TUKAJ. 

Uporaba aloje vere na drugih področjih: kozmetika, v 

prehrani, pijači, kot prehranski dodatek, kreme, čistila … 

Čeprav je aloja vera manj učinkovita in ima manj 

zdravilnih lastnosti kot aloja arborescens, je aloja vera 

bolj poznana. Zahvala za to gre predvsem njeni hitrejši 

rasti in bolj mesnatim listom, saj to multinacionalkam 

omogoča ustvarjanje večjega zaslužka. Rastlina NI 

primerna za izdelavo pripravka po receptu Romana 

Zaga.  

http://aloearborescens.si/rastlina-aloe-vera-oz-aloe-barbadensis/
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Nikakor aloje vere ne smemo zanemariti, saj je odlična 

pri odpravljanju različnih težav na koži. Mnogokrat 

zadostuje že nanašanje gela iz lista na obolelo mesto in 

rezultat je tu. 

Opis aloje arborescens 

Po zadnjih podatkih je poznanih kar 558 različnih vrst 

aloj. Vse so danes uvrščene v skupino aloaceae. Po 

izgledu je aloja arborescens podobna kaktusu in smo jo 

še ne dolgo nazaj uvrščali v družino lilijevk.  

V naravi zraste v visoko drevo, ki doseže višino med 5-

10 metrov. “Deblo” oziroma steblo aloje doseže premer 

okoli 10 centimetrov. Vendar ne skrbite, to velja le za 

aloje v naravi. Če boste imeli alojo doma, ne bo dosegla 

takšne višine niti ne deblo takšnega obsega. Aloje 

običajno zrastejo do višine enega metra. Če so pogoji 

odlični in če imate zadosti veliko posodo, se lahko 

povzpnejo malce višje. 

Med znanimi alojami ima največ zdravilnih substanc 

ravno aloja arborescens (vsaj po do sedaj znanih podatkih 

in izkušnjah). 
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Listi aloje 

Listi so svetlo zelene barve z modrim odtenkom. Več let 

stare rastline razvijejo liste do širine 5 centimetrov in 

dolžine okoli 60 centimetrov. Na otip in po videzu so listi 

mesnati, po okusu pa zelo grenki. S tem vas ne želim 

odvrniti od tega, da bi liste aloje poskusili. Kljub 

grenkemu okusu vam svetujem, da alojo poskusite tudi 

na takšen način. Sam si večkrat odrežem košček lista, ko 

me recimo peče zgaga, in ga enostavno pojem. Ne boste 

verjeli, ampak zgaga me preneha peči takoj, ko zaužijem  

košček lista aloje. 

Mlajše rastline imajo seveda temu primerne manjše liste. 

Na robovih lahko opazite manjše bodice. Ne skrbite, 

bodice po do zdaj znanih informacijah niso strupene, kot 

mogoče mislijo nekateri. Tudi mene so bodice že večkrat 

opraskale po rokah, vendar do danes še nisem opazil 

nobene reakcije na to. 
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Cvet 

Pri nas aloja arborescens cveti enkrat letno, če so pogoji 

ugodni, in sicer februarja. Ob cvetenju razvije čudovit 

podolgovat cvet z malimi oranžno-rdečimi cvetovi. Cvet 

je takrat, kadar ima rastlina veliko sončne svetlobe, bolj 

rdeče barve. Kadar rastlino hranimo v stanovanju in je  

svetlobe nekoliko manj, je barva nekoliko svetlejša, cvet 

je obarvan rumeno. 

Prav tako se lahko zgodi, da rastlina doma cveti prej, kot 

je to običajno. Vzrok za to so nekoliko višje temperature, 

kot so za rastlino primerne in jih imamo običajno v 

stanovanju. 

Ni pa nič neobičajnega, če rastlina v stanovanju sploh ne 

cveti. Pogoji v stanovanju običajno niso ravno najbolj 
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primerni za uspešno rast. Temperatura okoli 20 stopinj ni 

ravno najugodnejša za uspevanje rastline. So pa takšni 

pogoji zadovoljivi, da aloja uspešno prezimi. Seveda 

mora imeti tudi dovolj svetlobe, ki je za njeno rast 

najpomembnejša. 

Koreninski sistem 

Zahvaljujoč svojim koreninam lahko aloja precej časa 

preživi brez zalivanja. Običajno razvije močan koreninski 

sistem, ki ji omogoča preživetje v vročem in sušnem 

podnebju Južne Afrike ali Brazilije. Čeprav jo doma 

zalivate, bo aloja razvila močne korenine, ki bodo 

nemalokrat prilezle celo iz lončka, v katerem raste. To je 

lahko tudi znak, da je potrebno posodo zamenjati z večjo. 

Je aloja arborescens strupena? 

Pogosto se ljudje name obračajo z vprašanji, če je aloja 

arborescens strupena in ali je lahko večja količina aloje 

nevarna za naše zdravje. Čeprav sem o tem že nekajkrat 

predaval, nisem tega še nikoli zapisal. Tako sem se zdaj 

odločil, da je čas, da razrešimo tudi to neznanko ter tako 

enkrat za vselej razjasnimo to “skrivnost”. 

Sam že nekaj let redno uživam alojo arborescens in v tem 

obdobju ne beležim nobenih težav, ki bi jih uživanje 

aloje lahko povzročilo. Moram priznati, da občasno 

zaužijem tudi večje količine aloje, in sicer tako v obliki 
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surovih listov ali kot napitek, včasih pa tako liste in 

napitek skupaj. Ker užijem veliko aloje, je logično, da so 

me trditve, da naj bi bila aloja strupena, pošteno 

prestrašile. 

 
Foto: Franc Šivic 

O tem sem prvič slišal pred leti, ko sem se z alojo pričel 

resneje ukvarjati. Zato sem želel priti zadevi do dna. 

Nisem namreč želel v nevarnost spravljati svojega 

zdravja v prepričanju, da delam v lastno dobro. 

Pater Romano Zago je že v svoji prvi knjigi omenjal, da 

v Mehiki in Venezueli alojo arborescens uživajo kot 

prilogo obroku (podobno kot mi solato). Skledo aloje le 

začinijo z medom, da omilijo grenak okus. Na ta način 

mnogi tako užijejo dnevno precej več aloje kot večina pri 

nas v vsem življenju. 

http://dnevnik.aloearborescens.si/files/2014/04/aloe-arborescens-izrael.jpg
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Romano je zapisal tudi zanimivo primerjavo z vodo. 

Pravi, da je aloja škodljiva, če jo bomo zaužili kakšno 

tono. Ampak enako velja tudi za vodo. S tem je Romano 

Zago želel le poudariti, da je aloja nevarna v res 

ekstremno velikih količinah. Vendar se moramo hkrati 

zavedati, da je nevarno praktično vsako pretiravanje, ne 

glede na to, za kakšno hrano ali pijačo gre. 

V sodobni literaturi, ki sem jo predelal v zadnjem času, 

ni več »duha ne sluha« o strupenosti aloje. Kot kaže, je 

znanost ovrgla trditve, ki so v preteklosti veljale oz. so se 

širile od ust do ust. Izmed vseh vrst aloj, ki jih danes 

poznamo, naj bi obstajala ena vrsta aloje, ki prihaja iz 

Rusije. Ta aloja naj bi bila res strupena in nevarna za 

naše zdravje. Sam se sicer s to alojo še nisem srečal. 

Vendar je povsem možno, da se je zaradi te vrste aloje 

razširilo zmotno prepričanje, da so aloje strupene. Če 

aloje ne poznamo, vemo pa, da je ena od njih strupena, je 

mogoče res bolje, da je ne uživamo. 

Aloin v listih in trnju aloje arborescens 

V preteklosti se je veliko poudarjal tudi aloin. Ker naj bi 

bil strupen, ga je praktično ves razviti svet med letoma 

2000 in 2002 odmaknil iz vseh izdelkov in tudi iz zdravil 

(v preteklosti se je iz aloina izdelovalo najmočnejše 

naravno odvajalo – od leta 2002 ga tudi pri nas ni več 

moč kupiti). Vendar danes vse več raziskav potrjuje 

zmotno mišljenje tudi na tem področju. Aloin naj bi imel 
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po nekaterih informacijah celo mnogo zdravilnih 

učinkovin, ki pomagajo  tudi proti boleznim, kot so rak, 

tumorji in AIDS. 

O aloinu bomo prav gotovo v naslednjih letih deležni 

številnih novih informacij, saj je v teku kar nekaj 

raziskav in verjamem, da bo v prihodnje uporaba aloina 

nekaj vsakdanjega. 

Številne izkušnje in podatki ne kažejo nobene toksičnosti 

aloje in jo lahko brez skrbi uporabljamo tudi v prihodnje. 

Vzgoja rastline 

Aloja arborescens potrebuje za uspešno rast veliko 

svetlobe in zračen prostor. V toplejših dneh jo imamo na 

prostem (ne na direktnem soncu), v hladnejših mesecih 

pa jo prestavimo v notranjost, in sicer na stopnišče, v 

garažo, na okensko polico ... Preselimo jo na prostor, kjer 

ji lahko zagotovimo kar se da veliko svetlobe in prostor 

redno zračimo. 

Zaželeno je, da je rastlina zunaj čim več časa. A ko se 

temperature približujejo 4ºC, je potrebno rastlino preseliti 

v notranjost. Prav tako jo v prostoru zadržimo toliko 

časa, dokler ni več nevarnosti, da bi temperature padle 

pod 4ºC. 
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Zalivanje rastline 

Gre za puščavsko rastlino, ki za svojo rast ne potrebuje 

veliko vode. Vedno velja, da je bolje manj kot več. V 

poletnih dneh jo zalivamo približno 1x tedensko. V 

zimskem obdobju rastlina potrebuje precej manj vode, 

zato v jeseni postopoma zmanjšujemo zalivanje in v 

zimskih mesecih zalivamo 1x mesečno. 

Pri zalivanju je pomembna tudi lokacija. Aloje v kuhinji, 

kjer imamo 20-25 stopinj Celzija, potrebujejo pogostejše 

zalivanje tudi v zimskem obdobju, recimo 1x na 10 dni. 

Medtem ko aloje v garaži, kjer imamo 5-10 stopinj 

Celzija, zalivamo le 1x mesečno. 

Ker aloja vsrka prav vse, kar dodajamo v zemljo, se 

izogibajmo umetnim gnojilom in drugim umetnim 

dodatkom. Če je le možno, uporabimo ekološka 

gnojila. Lahko tudi sami pripravimo gnojilo iz kopriv 

ali gabeza, ki se je v preteklosti izkazalo kot zelo 

učinkovito in varno. 

Presajanje 

Rastline presajamo približno na dve leti, in sicer 

predvsem zato, da zemljo zamenjamo z novo, bolj 

rodovitno. Če menimo, da v posodi zmanjkuje prostora 

za korenine, lahko rastlino presadimo v nekoliko večji 

lonec. 
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Uporabimo lahko kar domačo zemljo z vrta, ki ji dodamo 

manjše kamenčke ali debelejši pesek. Aloje imajo 

namreč rade prodnato zemljo. Če kupimo zemljo v 

trgovini, bodimo pozorni, da je izdelana na šotni osnovi. 

Gnitje rastline 

Najpogostejši vzrok, ki pripelje do gnitja rastline, je v 

preveliki količini vode. Zato bodimo pri zalivanju 

previdni, saj gre za puščavsko rastlino, ki za uspešno rast 

potrebuje malo vode. 

Če smo opazili, da aloja pričenja gniti, jo čim prej 

presadimo. Vzamemo jo iz posode in od korenin 

odstranimo zemljo. Preverimo korenine in morebitne 

nagnite dele odrežemo s škarjami. Raje odrežimo preveč 

kot premalo. Rastlino pustimo ležati v senci nekaj dni, da 

se korenine malo osušijo, nato pa jo ponovno posadimo v 

svežo zemljo. Malo jo zalijemo šele po nekaj dneh. Ni 

nujno, da bomo s tem gnitje ustavili, je pa to največ, kar 

lahko v tem trenutku storimo. 

Če se tudi po presaditvi gnitje nadaljuje, je najbolje, da 

dobre liste rastline uporabimo za izdelavo napitka, 

preostanek rastline pa zavržemo. 
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Vataste uši 

Vataste uši se na rastlini pojavijo zaradi slabih oz. 

neprimernih pogojev: premalo svetlobe, preveč vode ali 

slab zrak v prostoru. 

Vataste uši poskusimo odstraniti ročno. Z roko jih 

poberemo z rastline in jih enostavno uničimo. Za dodatno 

obrambo lahko poskrbimo s česnom. Dve ali tri čebulice 

česna potisnemo v zemljo med korenine aloje. Po 

izkušnjah mnogih je takšna rešitev zelo učinkovita, saj 

česen prežene ali uniči vataste uši. 

Pri vatastih ušeh velja omeniti tudi dejstvo, da se le-te 

razmnožujejo počasneje pri nižjih temperaturah. Pri 

temperaturah pod 8 stopinj Celzija uši skoraj mirujejo. 

Kadar so temperature višje, pa je hitrejše tudi njihovo 

razmnoževanje. 

Razmnoževanje aloje s poganjki 

15-20 cm velike poganjke porežemo z rastline. Ne 

dajemo jih v vodo. Nekaj dni jih raje pustimo ležati v 

senci, da se osušijo in jih šele potem posadimo. 

Lonček za takšno sadiko je lahko majhen. Posodica z 10 

cm premera bo povsem zadoščala za prvo leto ali dve. 

Kasneje alojo presajajte približno na 2-3 leta, in sicer 

vedno v nekoliko večji lonček. 
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Če imate možnost, dodajte na dno posode domač kokošji 

gnoj. Zakaj domač? Pomembno je, da kokoši niso 

hranjene z umetnimi dodatki, saj bi le-ti preko gnojila 

prešli v rastlino, ki jo kasneje želimo uporabljati. 

Količina gnoja naj bo majhna. Po gnoju natrosite zemljo 

in poskrbite, da rastlina ne bo prišla v direkten stik z 

gnojem.  

V primeru, da nimate možnosti uporabe kokošjega gnoja, 

lahko uporabite kakšna biološka gnojila. Pri uporabi 

gnojil ob sajenju bodite pozorni, saj prevelika količina le-

tega namreč pospeši gnitje poganjka in ta lahko zgnije, 

preden požene korenine in se prime. Zato pazljivo pri 

uporabi gnoja pri sajenju poganjkov! 

Za posaditev sadike je primerna zemlja z domačega vrta. 

Izkoristite morebitne krtine, saj je tam zemlja rahla in jo 

je enostavno nabrati ter vanjo tudi posaditi sadiko. Če 

nimate te možnosti in boste rastlino posadili v kupljeno 

zemljo, bodite pozorni, da bo  le-ta izdelana na šotni 

osnovi. 

Ko ste v lonček pripravili zemljo, s prstom rahlo naredite 

luknjo v zemljo in vanjo pazljivo potisnite sadiko, saj če 

boste premočni, se rastlina lahko zlomi. 

Rastlino za kakšen dan ali dva postavite nekam v senčen 

prostor in je ne izpostavljajte svetlobi. Nekje po dveh 

dneh jo prestavite na mesto, kjer jo želite imeti. To mesto 

naj ima veliko dnevne svetlobe ter naj bo zračno. 
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Direktnemu soncu je raje ne izpostavljajte. Zdaj je tudi 

čas, da mlado rastlino prvič malo zalijete. Če je le 

možno, uporabite deževnico. 

Kako do rastline? 

Če bi si radi rastline ogledali v živo in o njih izvedeli še 

kaj več, obiščite Vrtnarstvo Ruzzier – Černe. Njihove 

aloje z zadovoljstvom sam uporabljam že dlje časa. 

 

V družini Ruzzier – Černe se z vrtnarstvom ukvarjajo že 

tri desetletja. V rastlinjakih gojijo okrasne rastline skozi 

vse leto. V zadnjih letih so del proizvodnje usmerili v 

gojenje aloj. Vrtnarija se nahaja v bližini Sečoveljskih 

solin, kjer jim primorsko podnebje nudi dovolj sonca in 

vetra, da rastline čudovito uspevajo. 
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Aloje gojijo v cvetličnih loncih, tako da lahko njihovo  

rastlino enostavno prenesete tudi v svoj dom. Na izbiro 

imajo različno stare rastline, in sicer od enega leta do 

pet let, pa tudi kakšno starejšo alojo lahko dobite pri 

njih. 

Če jih boste obiskali, so vam vedno na razpolago z 

nasveti glede nadaljnje oskrbe aloje. Našli jih boste na 

naslovu Parecag 115/a v Sečovljah in ko jih boste 

obiskali, jih lepo pozdravite še v mojem imenu. 
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Uporaba rastline 

Rastlina naj bo za uporabo stara vsaj eno leto in pol. Še 

bolje pa je, da je starejša. V leto in pol stari rastlini se že  

razvijejo zdravilne učinkovine. Starejše rastline imajo 

večje liste, ki so zaradi svoje velikosti bolj primerni za 

uporabo. 

Zavedati se moramo, da cvet in steblo nista primerna za 

uporabo in uživanje. Uporabljamo samo liste brez trnja. 

V trnju je skoncentriran aloin, ki je eden najmočnejših 

naravnih diuretikov, zato nam lahko prevelika količina 

zaužitega aloina škoduje. Izognemo se mu tako, da listom 

pred uporabo odstranimo trnje. Odstranjujemo ga tudi 

zaradi možnih poškodb, ki bi jih lahko le-ti povzročili na 

telesu ali v telesu, ko bi alojo uživali. 
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Alergija na alojo arborescens 

Aloja spada med alergene, zato je alergija možna, vendar 

se to zelo redko zgodi. Sami preverite, ali ste občutljivi 

na alojo arborescens. Poskusite se s koščkom lista 

namazati za ušesom ali po roki in opazujte reakcijo. Če 

se po nekaj minutah ne razvije srbečica ne rdečica, 

alergije nimate. 

Uporaba koščkov lista direktno z rastline 

Če imate možnost, vedno odrežite le toliko lista, kot ga 

potrebujete. Rana se na rastlini hitro zaceli. Puščavska 

rastlina namreč na ta način prepreči izgubljanje vlage, 

zato ji takšne manjše poškodbe ne pridejo do živega. Vi 

pa boste na ta način lahko vedno uporabljali svežo alojo 

arborescens. 

Če smo list odstranili z rastline ali je le-ta odpadel in ga 

ne potrebujemo, ga shranimo v hladilniku. Lahko ga  

zavijemo v alufolijo. Poskušajmo ga uporabiti čim prej. 

List bo v hladilniku zdržal več dni. Približno v enem 

tednu ga le skušajmo uporabiti. Svežino obdrži tudi dlje, 

vendar v tem času izgubi preveč zdravilnih učinkovin. 
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Uporaba listov aloje 

Listi aloje arborescens so temno zelene barve z rahlim 

odtenkom modre ali sive. Pri odraslih rastlinah v dolžino 

dosežejo tudi do 60 cm, široki pa so nekje med 5-7 cm. 

Za razliko od aloje vera je pri aloji arborescens uporaben 

celoten list. Odstranimo le bodice oziroma trnje. 

 

 

Delavnice izdelave naravne kozmetike 
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Priprava listov za starodavni napitek 

Pred izdelavo napitka natrgam liste. Posameznim listom 

potem odstranim konico lista in del, kjer je le-ta pritrjen 

na steblo. Oba omenjena dela porabim za masažo kože 

ali lasišča, medtem ko iz ostalega dela izdelam napitek 

po receptu patra Romana Zaga. Del lista, ki se drži 

rastline, odstranim zato, ker se po mojih izkušnjah slabo 

zmelje in lahko povzroči nelagodje ob uživanju 

pripravka. V ustih ti delčki  delujejo kot koščki PVC 

folije. Meni osebno to ne ugaja, zato ta del lista vedno 

odstranim, kadar izdelujem napitek. 

Konico lista pa odstranim zgolj zaradi varčevanja s 

časom, saj je lahko odstranjevanje trnjev povsem na 

konici lista precej zamudno. Kot sem že omenil, pa tudi 

tega dela ne zavržem, ampak ga  uporabim za mazanje 

lasišča ali lajšanje trenutnih težav na koži. 

Spiranje in namakanje listov 

Spiranju in namakanju listov pred uporabo se poskusite 

izogniti, če je le možno. Listi so namreč zelo porozni in 

bodo vsrkali veliko tekočine. Če bomo iz takšnih listov 

izdelali napitek, bo koncentracija aloje v le-tem precej 

manjša. Listi so namreč vsrkali vodo. 

Lahko bi rekel, da je to nekaj podobnega, kot če bi 

izdelali 1l napitka s suhimi listi in potem v ta napitek 
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dodali 2dl vode. Napitek je tako razredčen in manj 

učinkovit. 

Izpostavljanje visokim/nizkim temperaturam 

Liste na rastlini pustimo toliko časa, dokler jih ne 

potrebujemo. Listov nikar ne poberimo že danes, če 

imamo namen izdelati napitek v naslednjem tednu. Šele 

ko imamo pripravljeno vso posodo, mešalnik ter vse 

ostalo,  kar bomo potrebovali, pridejo na vrsto listi. Liste 

torej naberimo, tik preden jih imamo namen uporabiti. 

Če je list odtrgan dlje časa, obstaja večja verjetnost, da 

bo izpostavljen večjim nihanjem temperature, kar  

zmanjšuje njihove zdravilne lastnosti. 

Izpostavljanje svetlobi/zraku 

Isto kot ekstremno nihanje temperatur tudi izpostavljanje 

svetlobi in zraku zmanjšuje zdravilne lastnosti lista aloje. 

Zato že nabranih listov nikar ne izpostavljajmo svetlobi 

in ne zraku. Kot sem omenil že prej, jih skušajmo 

ohraniti zavite v foliji in v hladilniku. Lahko jih shranimo 

tudi v neprepustno zaprti, temni posodi. 

Najboljši način je vsekakor ta, da liste do uporabe 

pustimo na rastlini, potem jih pa v najkrajšem času 

uporabimo. 
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Recept za pripravek iz aloje, 

medu in žganja 

Čeprav je starodavni recept, pogosto poznan tudi kot 

recept brazilskega patra Romana Zaga, vsem precej 

dobro poznan, sem se odločil, da ga na tem mestu vseeno 

še enkrat zapišem. 
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Potrebne sestavine in potek izdelave: 

 350 gramov aloje arborescens  

Nujno je, da je aloja gojena na biološki način. Odstranite 

konico lista in trnje. 

 500 gramov domačega medu  

Bodite prepričani, da gre za pravi domači med! Nikakor 

ni primeren ponaredek oziroma kako drugače predelan 

med. 

 0,4 do 0,5 dl domačega viskija, žganja, konjaka 

ali česa podobnega 

Pomembno je, da je žganje (konjak ali viski) izdelano le 

iz naravnih substanc in brez konzervansov. Nikakor ne 

uporabljajte čistega alkohola, vina ali piva. Možno je, da 

uporabite tudi manjšo količino alkohola, če ga ne 

prenašate dobro. 

Vse sestavine dajte v mešalnik in jih dobro zmešajte. 

Mešajte toliko časa, da ne bo več večjih delčkov, ki bi 

vas lahko motili pri uživanju pripravka (približno eno 

minuto). 

http://aloevera.fruktus.si/vzgojite-svojo-aloe-vero-ali-aloo-arborescens
http://aloevera.fruktus.si/domac-slovenski-med
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Pripravek nato shranite v kozarcu ali v posodi, ki dobro 

tesni, in ga varuje pred svetlobo. Porabite najkasneje v 

šestih mesecih. Odprt pripravek morate porabiti v mesecu 

dni. 

Izdelava napitka iz aloje po 

starodavnem receptu 

Kot sem že omenil, tudi za izdelavo pri nas najbolj 

razširjenega napitka iz aloje arborescens potrebujemo 

čim starejše liste aloje. Če imamo možnost, je zaželeno, 

da so vse sestavine kar se da ekološke ali domače. Torej 

je dobro, da poznamo njihov izvor. To velja tako za liste 

aloje, med kot tudi za žganje. 
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Za napitek so priporočljive vse vrste medu. Če imamo 

možnost izbirati, pa se pozanimajmo o lastnostih 

posamezne vrste in uporabimo med, ki je že sam po sebi 

učinkovit na področjih, kjer imamo sami z zdravjem 

največje probleme. 

Ob izdelavi napitka bodi pozoren 

Svetloba naj bi po nekaterih informacijah uničevala 

učinkovine v aloji, ki so učinkovite proti raku. Zato se 

skušamo med samo izdelavo napitka kar se da izogibati 

svetlobi. Prostor zatemnimo ali napitek izdelujemo 

zgodaj zjutraj, ko še ni veliko svetlobe, oziroma zvečer, 

ko svetloba že usiha. 

Pri zalivanju aloja skozi korenine vsrka vodo, ki gre nato 

v liste. Voda v listih tako razredči vsebino in v tem 

primeru napitek vsebuje večjo količino vode, kar pomeni, 

da smo tako zmanjšali njegovo učinkovitost. Zato pred 

uporabo poskrbimo, da rastline ne bomo zalivali vsaj 

kakšen teden. 

Kot sem že omenil, se v trnju nahaja večja količina 

aloina, ki se mu skušamo izogniti tudi pri izdelavi 

napitka. Gre za močan diuretik, ki je lahko nevaren v 

večjih količinah. Zato trnje odstranimo in se tako 

izognemo možnosti, da bi preko uživanja napitka v telo 

vnesli prekomerno količino aloina. 
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Koliko časa mešamo sestavine, je odvisno od moči 

mešalnika, vendar nekako od ene minute do treh minut je 

povsem dovolj. Čas mešanja je odvisen sicer tudi od tega, 

kakšen napitek želimo. Če nam je všeč, da so v napitku 

še koščki aloje, mešamo manj časa. Če želimo bolj 

tekočo zmes brez koščkov, mešamo dlje časa. 

Ko napitek uživamo prvič, je zaželeno, da so količine 

takšne, kot pravi recept. Ko pa je enkrat naše telo 

navajeno na alojo,  lahko količine nekoliko prilagajamo. 

Mogoče uporabimo več medu, več aloje, manj žganja ...   

Pripravek si lahko malo prilagodimo glede na okus in na  

naše potrebe. 

Izkušnje kažejo, da napitek deluje tudi brez žganja. Le 

čas, da občutimo njegovo delovanje, je nekoliko daljši. 

Zato lahko za otroke in tiste, ki alkohola ne smejo 

uživati, izdelate napitek brez žganja. Poskusite! 
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Stranski učinki napitka 

Za sam alojin gel ni poznanih stranskih učinkov, kar 

pomeni, da lahko brez skrbi odlomite list in se mažete z 

gelom iz lista po ranah ali obolelih delih telesa. Seveda v 

primeru alergije na alojo tega ne počnite! Alergija je sicer 

zelo redka, je pa možna. Če aloje niste še nikoli 

uporabljali, ponovno  svetujem, da najprej preizkusite, če 

ste nanjo alergični. Malo gela si nanesite na roko ali za 

uho in opazujte reakcijo. Če se vam koža obarva rdeče ali 

občutite srbečico, bodite pri uporabi aloje zelo previdni. 

Stranski učinki uživanja napitka iz aloje in medu po 

receptu Romana Zaga 

Večji odmerki lahko povzročijo drisko, prekomerno 

jemanje pa celo odvisnost. Zato uživajte pripravek v 

mejah normale oziroma po receptu patra Romana Zaga. 

Pripravek NI primeren za nosečnice, doječe matere in 

dojenčke. 

Neželeni učinki ob jemanju pripravka 

Običajno gre za odstranjevanje tujkov oziroma bolezni iz 

telesa, če je le-ta pri človeku že prisotna. To se dogaja na 

precej neobičajne načine. Pater Romano Zaga je v svoji 

knjigi opisal naslednje reakcije, s katerimi se je tako ali 

drugače srečal pri bolnikih, ki so uživali pripravek iz 

aloje: 

http://aloearborescens.si/recept-brazilskega-patra-romana-zaga/
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1. Nobenih sprememb ali reakcij. 

2. Preko por, na koži  

o srbečica po vsem telesu, 

o mehurčki na dlaneh in podplatih, 

o abscesi, otekline in bule, 

o noricam podobne spremembe na koži. 

3. Z izločanjem  

o napenjanje, 

o driska in prebavne motnje, 

o močnejši vonj blata kot običajno. 

4. Z urinom  

o skoraj rjav, 

o pogostejše uriniranje, 

o urin, ki zgleda kot kri, pomešana z vodo. 

5. Druge reakcije  

o krvavo in gnojno bruhanje, 

o bruhanje, 

o gnojni izcedki na rokah in nogah (prsti) – 

rane se zaprejo same, 

o pri ljudeh z rakom na grlu se lahko pod 

brado odprejo tri odprtine, od koder se 

cedi gnoj, 

o nelokalizirana bolečina, predvsem v 

predelu trebuha. 

Težave so običajno prisotne v prvih dneh uživanja 

pripravka – največ 5 dni. Pater Romano Zaga svetuje, da 

se zdravljenja kljub kakšni od omenjenih reakcij NE sme 

prekiniti. Vedeti moramo, da smo na dobri poti, saj se na 

ta način izločajo strupi iz našega telesa. Pri sebi sem 

opazil prve tri znake pod točko tri. Res pa je, da sam na 
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srečo nisem imel nobene resnejše bolezni, ki bi se 

kakorkoli lahko izločala iz mene. 

Kemoterapija in aloja 

V nadaljevanju objavljam kratek povzetek verjetno ene 

prvih raziskav aloje arborescens. Sicer raziskava ni 

narejena na nivoju, kot bi si nekateri mogoče želeli (v 

njej je sodelovalo 240 pacientov), vendar moram reči, da 

gre za spodbuden začetek. Nekje je potrebno začeti in 

sedaj gremo lahko le še “po stopnicah navzgor”. 

Rezultati omenjene raziskave aloje arborescens le še 

dodatno potrjujejo mnoge zgodbe ljudi, ki so alojo 

arborescens uporabljali za zdravljenje različnih rakavih 

obolenj. 

Raziskava je bila izvedena v sosednji Italiji na Oddelku 

za onkološko radioterapijo in Oddelku za kirurgijo v 

bolnišnici San Gerardo v Milanu. V sodelovanju s 

Fundacijo Aloe iz Isernie in patrom Romanom Zagom ter 

I.N.R.C.A. Laboratoriji za analize, Lecco, Italija. 

Klinični odziv in toksičnosti so bile ocenjene po merilih 

Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). 

V raziskavo je bilo vključenih 240 bolnikov z različnimi 

vrstami rakavih obolenj. 121 bolnikov se je zdravilo zgolj 

s kemoterapijo (CT), 119 bolnikov pa je poleg 

kemoterapije (CT) uživalo še alojo arborescens. 
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Raziskava oziroma opazovanje bolnikov je trajalo tri leta 

od začetka zdravljenja. Povprečna starost opazovanih 

pacientov je bila 64 let (vsi so bili znotraj starosti 58 – 79 

let). 

Opazovani pacienti so imeli metastaze na naslednjih 

mestih: 

 Mehko tkivo: CT 7 pacientov, CT + aloja 6 

pacientov 

 Kosti: CT 20 pacientov, CT + aloja 16 pacientov 

 Pljuča: CT 26 pacientov, CT + aloja 25 pacientov 

 Jetra: CT 37 pacientov, CT + aloja 35 pacientov 

 Jetra + pljuča: CT 24 pacientov, CT + aloja 25 

pacientov 

 Jetra + peritonej: CT 7 pacientov, CT + aloja 12 

pacientov 

Pacienti, ki so poleg CT oralno uživali tudi pripravek iz 

aloje arborescens in medu, so to počeli 3x dnevno po 10 

ml (to je približno enako eni jušni žlici). Pacienti so tako 

pripravek uživali vzporedno s kemoterapijo. 

Če posplošimo in ne navajam suhoparnih podatkov, 

lahko rečemo, da je bil odstotek uspešnosti precej v 

korist pacientom, ki so poleg CT uživali še alojo. In sicer 

samo s CT je bilo uspešnih 19% pacientov, CT + aloja pa 

34% pacientov. Prav tako je očitna razlika pri doseženem 

nadzoru bolezni. V tem primeru so pacienti zgolj s CT 

zabeležili 50% uspeh, medtem ko CT + aloja kar 67% 

uspeh. 
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Pacienti, ki so poleg CT uživali še alojo, so znatno bolje 

prenašali kemoterapijo. Astenija in/ali utrujenost je bila 

pri teh pacientih skoraj za polovico nižja. 

Prav tako je iz raziskave razvidno, da je odstotek 

preživetja do treh let (kolikor je trajala raziskava) pri 

bolnikih, ki so se sočasno zdravili s CT in alojo precej 

višji, kot v skupini, ki se je zdravila le s CT. 

Raziskava je pokazala, da aloja ne le vpliva, temveč tudi 

izboljšuje učinkovitost kemoterapije. 

Kljub dobrim rezultatom bodo za njihovo potrditev 

potrebne še dvojne slepe randomizirane študije. Vendar 

se bomo verjetno vsi strinjali, da gre za odločilen korak 

naprej k temu, da bo aloja arborescens enkrat priznana 

tudi s strani znanosti. 

*Podrobnejši povzetek raziskave je objavljen v knjigi 

patra Romana Zaga, Raka lahko ozdravimo. 

Kako pomembno je žganje v 

napitku 

Uporabniki me pogosto sprašujejo, ali je žganje nujna 

sestavina v napitku ali ga v posameznih primerih lahko 

izpustijo. 

http://www.fruktus.si/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=4
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Primeri, kjer se ljudje želijo izogniti žganju, niso redki. 

Pogosto se ljudje želijo izogniti žganju, kadar gre za 

zdravljene alkoholike, ljudi z bolnimi jetri, v primeru 

jemanja zdravil, kjer je alkohol strogo prepovedan in v 

primeru, ko napitek uživajo otroci. V omenjenih primerih 

se ljudje pogosto odločijo, da žganja v napitku ne bodo 

uporabili. To seveda velja v primeru, da se napitek 

odločimo izdelovati sami. 

Romano Zaga je v svoji knjigi omenil tri razloge, zakaj 

naj bi bilo žganje prisotno v napitku. Najbolj razširjena je 

razlaga, da je žganje v napitku zato, ker širi žile ter tako 

omogoča hitrejšo absorbcijo vsebine po celotnem 

telesu. Razlaga je sicer precej verjetna, vendar moramo 

vedeti, da sta aloja in med sestavini, ki se že sami po sebi 

hitro absorbirata v kri in nato razširita po celotnem 

telesu. Razlaga je sicer zelo verjetna, vendar po mojem 

mnenju to ni tisti glavni namen žganja. 

Druga razlaga, ki jo pater navaja, je, da naj bi žganje 

služilo kot konzervans. Tudi ta verzija je precej 

razširjena med ljudmi, vendar mislim, da je izmed vseh 

treh najmanj verjetna. Vedeti namreč moramo, da je 

žganja v napitku uporabljenega le za vzorec in bi v njem 

težko konzervirali celotno vsebino. Na drugi strani 

imamo v napitku med, ki je uporabljen v zadostni 

količini in dejansko služi kot konzervans ter tako 

podaljšuje čas uporabe napitka. 
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Tretja možnost, ki jo navaja pater Zaga naj bi bila celo 

raziskana s strani znanosti. Razlaga je verjetno najbolj 

verjetna, a najmanj razširjena med uporabniki. Po tej 

razlagi žganje redči aloin, da ga telo lažje prebavi. 

Uporabniki vemo, kaj je aloin ter da prevelika količina 

povzroča prekomerno odvajanje, ki lahko pripelje do 

dehidracije in če nismo pozorni, v končni fazi tudi do 

smrti. Vedeti moramo, da se vsega aloina nikoli ne 

odstrani in prav verjetno je, da žganje služi omenjenemu 

namenu, torej da je ostanek aloina, ki ga uživamo, lažje 

prebavljiv. 
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Kot pravi pater Romano Zaga, je do tega zaključka prišel 

s pomočjo znanstvenih raziskav.  

 



 

Stran | 38 

Problem? 

Po tej razlagi jasno vidimo, da je žganje dokaj 

pomembna sestavina v napitku, pa čeprav v majhnih 

količinah. Tukaj se pojavi dvom, kaj to pomeni za tiste, 

ki napitek uživajo brez žganja. Je torej možno, da je 

napitek brez žganja težje prebavljiv kot napitek z 

žganjem? To težko komentiram, saj sam še nisem nikoli 

preizkusil napitka brez žganja. A uporabniki aloje 

arborescens, ki mi poročajo, da so takšen napitek zaužili, 

ali da so ga zaužili njihovi otroci, poročajo o pozitivnih 

učinkih le-tega. 

Domnevam, da bi do težav lahko prišlo pri daljšem 

obdobju uživanja takšnega napitka brez žganja. Vendar je 

to le domneva. Zato pozivam vse, ki uživate napitek brez 

žganja, da ste pozorni na spremembe in odziv telesa. Če 

boste opazili kakršnekoli spremembe, se priporočam, da 

me o tem informirate. Tako bomo zbrali informacije in 

prišli s skupnimi močmi tudi do kakšnih praktičnih 

zaključkov. 

Domač jabolčni kis namesto žganja? 

Članek na spletni strani iz Bosne in Hercegovine navaja 

podatek, da lahko namesto žganja uporabimo tudi 

naraven jabolčni kis. Torej je to morda rešitev za tiste, ki 

žganja zaradi določenih razlogov ne smete uporabljati. 
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Do tega trenutka nisem niti razmišljal o določenih 

nadomestilih za posamezno sestavino v receptu. A očitno 

je čas pripeljal tudi do te rešitve, ki so pomembne za 

številne otroke in tiste, ki žganja ne smejo uživati. 

Sam recepta s kisom še nisem preizkusil, zato na tem 

mestu prosim vse, ki ste takšno obliko napitka že uživali, 

da o tem poročate na info@fruktus.si. Resnično me 

zanima, če taka sprememba recepta vodi do kakšne 

sprememba v okusu in seveda če vodi do ustreznega 

pozitivnega učinka na zdravje uporabnika. 

Vsekakor bom vaše informacije in svoje izkušnje v 

prihodnje rad delil z vami in verjamem, da bo kis, če res 

namesto alkohola pozitivno deluje, številnim prišel še 

kako prav. Pomislimo na starše, ki bi svojim otrokom 

želeli pomagati z alojo, pa tega sedaj niso storili zaradi 

vsebnosti alkohola (ali pa so alkohol izpustili). Na tem 

mestu je težko reči, ali je alkohol bolje izpustiti ali ne. Če 

se kis resnično izkaže kot primeren nadomestek žganja, 

mislim, da smo našli rešitev za številne uporabnike, ki so 

se aloji do sedaj izogibali. No, to pa je tudi nekaj 

dobrega. 

mailto:info@fruktus.si
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Uporaba in uživanje napitka iz 

aloje in medu 

Napitek iz aloje, žganja in medu je uporaben približno 

šest mesecev in je lahko shranjen na sobni temperaturi do 

22ºC. Ko ga začnemo uporabljati, pa je bolje, da ga 

hranimo v hladilniku. Z rednim odpiranjem napitka se 

njegov rok uporabe zmanjša. Takrat je dobro, da ga 

uporabimo v mesecu dni. Hramba v hladilniku v tem 

primeru je nujna. Tako preprečimo, da bi se napitek 

lahko pokvaril oziroma izgubil svojo moč. 

Ko napitek stoji, se koščki aloje dvignejo, med pa ostane 

spodaj. Zato napitek pred vsako uporabo premešamo. 

Povsem sveže izdelan napitek ima lepo zeleno barvo. Po 

nekaj tednih pa barvo postopoma spremeni na rjavo, a 

zaradi tega ni nič manj učinkovit. 

Zaradi različnih namenov, ki jih želimo z uživanjem 

napitka doseči, lahko uživanje razdelimo na tri sklope. 

 Preventiva: če napitek uživamo zgolj z namenom 

krepitve imunskega sistema, ga lahko prelijemo v 

tri manjše kozarčke. Prvi mesec spraznimo prvi 

kozarec. Vsako jutro vzamemo eno žlico, in sicer 

vsaj 20 min pred jedjo. 

 Čiščenje telesa: če želimo s pomočjo napitka 

očistiti telo strupov, lahko 1x letno naredimo 

naslednjo terapijo. Potrebujemo 2 kozarca napitka 
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iz aloje in medu. Prvi mesec pojemo prvi kozarec, 

in sicer jemljemo 3x dnevno po 1 žlico vsaj 20 

minut pred jedjo. Ko prvi kozarec pojemo v 

celoti, naredimo 5 dni premora in isto ponovimo z 

drugim kozarcem. Takšno terapijo izvajamo 

enkrat letno, da telo očistimo strupov. 

 Za primer težjih bolezni: po nasvetu patra 

Romana Zaga v tem primeru napitek uživamo, 

dokler bolezni povsem ne ozdravimo. Uživamo 

3x dnevno po 1 žlico vsaj 20 min pred jedjo. Po 

potrebi lahko količino povečamo tudi na 2-3 žlice 

naenkrat. Ko izpraznimo kozarec, naredimo 4 dni 

premora in nadaljujemo z naslednjim kozarcem. 

Tako ponavljamo, dokler bolezen ne mine. 

POMEMBNO: Napitek NI primeren za nosečnice, 
doječe matere in otroke do drugega leta starosti. 

Aloja kot gnojilo 

Ste vedeli, da aloja, pa naj si gre za alojo vero ali alojo 

arborescens, ni primerna za uživanje le pri ljudeh in 

živalih. Učinkovita je tudi za rast rastlin. Alojo lahko 

uporabljate tudi kot gnojilo. Njene učinkovine namreč na 

rastline delujejo podobno kot na ljudi.  

Sam sicer svetujem, da za gnojenje rastlin uporabljajte le 

slabše liste, dobre pa le v primeru, da imate doma 

zadostno količino aloj. Zavedati se namreč moramo, da je 
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naše zdravje na prvem mestu in le, če imamo aloj dovolj, 

ki nam to lahko omogočijo, šele takrat začnimo 

razmišljati o alojinih listih kot o gnojilu za rastline. 

Ker aloin pri rastlinah ni tako nevaren kot pri ljudeh, 

lahko za gnojenje uporabite tudi liste aloje vera, ki je 

precej bolj razširjena po naših domovih. Z alojo kot 

gnojilom bomo rastline okrepili in stimulirali njihovo 

rast. Torej bodo rastline, ki so gnojene z alojo, rasle 

hitreje kot rastline, kjer aloje ne uporabljamo. 

Kako gnojimo rastline z alojo? 

Poberemo liste, ki jih ne potrebujemo za lastno 

zdravljenje. Lahko poberemo tudi porumenele, umazane 

ali poškodovane liste, ki jih ne želimo sami uživati. Prav 

tako lahko temu dodamo liste aloje vera. Liste narežemo 

in jih zmeljemo s kuhinjskim mešalnikom. Zmes zlijemo 

v vodo za zalivanje. Količinsko mešamo nekje 1:10 – 

aloja : voda. Razmerje je le okvirno, saj lahko s 

količinami skoraj poljubno variramo. Prevelika količina 

aloje rastlinam namreč ne bo škodila. 

Za katere rastline je primerna aloja kot 

gnojilo? 

Sam najpogosteje priporočam, da se gnojilo uporablja na 

vrtu za rastline, ki jih bomo zaužili. Gnojilo iz aloj je 

namreč povsem naravno in tudi na nas kasneje, ko 
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uživamo vrtnine, nima slabega vpliva. Sicer pa gnojilo iz 

aloj pozitivno vpliva praktično na vse vrste rastlin. 

Primerno je tudi za rože na oknu. 
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