
ANJA PRISTAVEC 

 Sem Anja Pristavec in zaključujem magistrski študij prehrane na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. 
Pri strokovni praksi sem v kontakt stopila s sedaj kolegico Mojco Cepuš, ustanoviteljico podjetja 
Befit. Pri njej sem na praksi pridobila ogromno uporabnih znanj. Pri delovanju na področju 
prehrane mi pomaga tudi lastna izkušnja izgube teže. 

Večina klientov s katerimi delamo pri Befitu ima prekomerno telesno težo, a v večini ni vzrok to, 
da bi pojedli preveč hrane. Prej je težava obratna – pogosto pojedo premalo hrane, in še ta hrana 
je slaba. Pogosto je diabetes pridruženo obolenje pri prekomerni teži. Vsak posameznik je zgodba 
zase. Individualen pristop, zaupanje in vzajemno delo, usmerjeno v isti cilj je način, ki ga uspešno 
uporabljamo za dosego ciljev. Naše kliente učimo, kako ravnati takrat, ko ne gre vse po planu in 
kako se »pregrešiti« na zdravju prijaznejši način. Nekaj prijemov, ki jih uporabljamo bom z vami 

podelila v kratkem nagovoru ob Dnevih podjetne Borovnice, 21.11. 2017. Moj cilj je postati samostojna podjetnica in 
ljudem pokazati, da je zdrava prehrana enostaven način, kako izboljšati kvaliteto življenja in preprečiti bolezni. 

Dobrodošli vsi, ki se zavedate pomena zdrave prehrane, ali pa potrebujete spodbudo, da izstopite iz kroga neuspešnih 
in rigoroznih diet. S strokovno pomočjo je uspeh lažji, pa naj to velja za popravilo avta, gradnjo hišo, kot tudi naše 
zdravje. 

Moje izkušnje na področju prehrane (na kratko): 

 Prehranska svetovanja in vodeni programi s spremljanjem. 

 Sestava individualnih jedilnikov. 

 Predavanja o zdravi prehrani za podjetja, društva in klube. 

 Vodenje 10-tedenskega tečaja zdrave prehrane. 

 Pisanje prispevkov za spletne in tiskane medije. 

 Sodelovanje v oddajah na TV in radiu. 

Moje izkušnje na področju prehrane (daljša verzija): 

 Individualna prehranska svetovanja za diabetes in hujšanje. 
 Sodelovanje v oddaji »Dobro jutro« na RTV Slo, v radijski oddaji "Veste, kaj jeste" na RTV SLO, Radio Prvi. 
 Predavanje o hujšanju in prehrani za Fit Effect z Urško Rihter v Braslovčah. 
 Predavanje o prehrani mladih športnikov za ŠD TIM v Ljubljani. 
 Vodenje 10 tedenskega tečaja Osnove zdrave prehrane in zdravega jedilnika v Centru Moje Zdravje v Ljubljani. 
 Pisanje člankov za spletno stran www.mojezdravje.net, www.kamzmulcem.si, www.ljubljančan.si, 

mojaleta.si,www.caelle.com, www.aktivni.si, ... 
 Pisanje člankov v reviji Zdrave Novice, Naja, Nika, Cosmopolitan, Slovenske Novice, Bodi Zdrava, BonŽur, 55+, 

Moj Horoskop, ... 
 Vodenje oddaje Kuham Zdravo na net Tv. 
 Sodelovanje pri delavnicah v okviru G.I.Z. Slovenska Zelenjava. 
 Sestava jedilnikov za Sava Hotels and Resorts. 
 Priprava funkcionalnih receptur za beljakovinske napitke. 
 Priprava 2 brezplačnih delavnic v Borovnici. Prihodnja planirana 30. novembra 2017. 
 Pobudnica projekta »Zajtrkfest«- ozaveščanje študentov o pomenu zdravega zajtrka. 

Povezave:  

Spletna stran: www.prehrana.info 

Facebok stran: https://www.facebook.com/mojcaanjabefit/ 

Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/242008622992612/ 

Mobitel: 051 234 278 
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