
BRAZILSKA ORGANSKA GUARANA

Guarana je dobro poznana rastlina brazilskega deževnega gozda. Je večno  
zelena plazeča rastlina, značilna za amazonsko porečje in je v glavnem 
razširjena v Braziliji. Guarana ima značilne velike liste in socvetja,  sadež  
je  v velikosti lešnika ali kave, lahko rjave ali rdeče barve in vsebuje črna  
semena. 

Beseda guarana prihaja iz portugalske besede guarana in ima pomembno vlogo 
v brazilski kulturi. Ravno kontrastna barva sadežev je povod za nastanek  
mitov. Guarana igra pomembno vlogo v kulturi indijanskih plemen Tupa in  
Guarani. Pleme Guarani za pripravo čaja najprej semena olupijo, operejo  
in nato zdrobijo v fin prah, ki ga gnetejo, da nastane testo, ki ga  
oblikujejo v cilindrične valje. Izdelek je poznan kot guaranin kruh ali  
brazilski koks, ki ga nato nastrgajo in skupaj s sladkorjem potopijo v  
vročo vodo.

Guarana vsebuje guaranin in je po svoji kemični sestavi enakovredna in skoraj 
identična kofeinu, le da se v krvni obtok počasneje absorbira in s tem nudi 
daljši, enakomeren in boljši občutek. Guarana ima izjemen učinek s svojim 
delovanjem na umsko sposobnost. Pri podganah guarana v primerjavi s  
placebom povečuje ohranitev spomina in fizične vzdržljivosti. 
Tradicionalna brazilska medicina uporablja guarano za zdravljenje 
glavobolov, utrujenost, vročine, je dober afrodiziak, pomaga pri 
bakterijskih okužbah, lahko poveča spolno slo, zvišuje nivo fizične 
energije in vzdržljivost ter povečuje fizične sposobnosti, raztaplja 
odvečne maščobe s pospeševanjem procesa lipolize, ohranja nas budne, 
dviguje razpoloženje, čisti krvni obtok, izboljšuje spomin, in premaguje 
mentalno ravnodušnost, dviguje koncentracijo, deluje kot antioksidant, 
vzpodbuja metabolizem, zmanjšuje občutek lakote in pomaga pri 
prebavnih motnjah. Guarana zmešana s kavo ojača efekt kofeina, kar 
pomeni dodatno energijo. Priporoča se športnikom, saj stimulira centralni  
živčni sistem, ki omogoča dolgotrajnejšo in intenzivnejšo vadbo.

Guarana se dodaja sladkanim ali gaziranim in energetskim napitkom, lahko je 
sestavina zeliščnega čaja, lahko se jemlje tudi v obliki kapsul. V južni 
Ameriki na splošno pridobijo večino kofeina ravno iz guarane, medtem ko  



zahodne države šele postajajo priča koristni uporabi guarane skozi pestre 
energetske in super živilske izdelke.

Predlagan odmerek: 500-1000mg vzemite 1-2krat dnevno. Ne prekoračite dozo 
2000mg (2g) na dan. 

Guarana je sorazmerno varna, če se obnašate odgovorno. Osebe z mentalnimi  
in fizičnimi motnjami naj se prvo posvetujejo s svojim zdravnikom, predno 
guarano začno jemati. Noseče ženske in doječe matere naj se guarani  
izogibajo. 
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