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UVOD

Nesreča	je	lahko	tudi	most	na	poti	k	sreči.

Prijazna	beseda	greje	tri	zimske	mesece.

Če	imaš	prijatelja	ob	sebi,	ni	nobena	pot	predolga.

Tam,	kjer	vlada	ljubezen,	ni	ne	velikih	ne	majhnih.

Čeprav	nisi	rojen	v	siromašni	kolibi,	bodi	kljub	temu	skromen,
takrat	boš	kot	lotosov	cvet,	ki	raste	izven	močvirja.

Malo	se	naučimo	iz	zmage,	mnogo	iz	poraza.

Tisoč	nevarnosti	preži	na	tistega,	ki	želi	nekaj	doseči.

Kdor	se	smehlja,	namesto	da	bi	besnel,	je	vedno	močnejši.

S	prvim	kozarcem	človek	pije	vino;	z	drugim	vino	pije	sebe,	s
tretjim	vino	pije	človeka.

Kovino	se	spozna	v	ognju,	človeka	pri	vinu.

Kadar	se	ti	zdi	značaj	kakega	človeka	nerazumljiv,	si	oglej	njegove
prijatelje.

Besede,	ki	jih	nismo	izrekli,	so	cvetovi	molka.

Kar	misliš	reči,	reci	jutri.

Vedno	se	najde	osa,	ki	piči	objokan	obraz.

Življenje	je	podobno	blisku,	oba	hitro	mineta.

V	primerjavi	s	človekovo	dolžnostjo	je	njegovo	življenje	kakor	teža
drobnega	peresca.

Smrt	je	hkrati	večja	od	gore	in	drobnejša	kot	las.

Japonski pregovori
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Tajni	agent	007	James	Bond

moškost,
ŠARM,
AKCIJA
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Končno	je	na	filmska	platna	prišel	težko	pričakovani	novi	Bond,	
prava	filmska	poslastica:	akcijski	spektakel	»Ni	čas	za	smrt«.	To	
je	že	25.	filmska	pustolovščina	o	najslavnejšem	tajnem	agentu	
na	 svetu,	 Jamesu	 Bondu.	 Še	 petič	 in	 zadnjič	 ga	 je	 upodobil	
Daniel	Craig,	film	je	režiral	Cary	Joji	Fukunaga.	Poleg	Craiga	se	
vračajo	igralci	Ralph	Fiennes,	Naomie	Harris,	Rory	Kinnear,	Léa	
Seydoux,	novi	obrazi	pa	so	Rami	Malek,	Ana	de	Armas	…	

FASHION AVENUE     13
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N
ajboljši agent njenega 
veličanstva se mora tokrat 
soočiti s skrivnostnim 
negativcem, oboroženim z 
nevarno novo tehnologijo. 
Bondovi oboževalci in vsi, 

ki so uživali v predhodnih filmih, so po letu dni, 
ko je bil film že izgotovljen, končno dočakali 
nov del Bondove odisejade. 
Filmov o Jamesu Bondu ni treba 
posebej predstavljati. Gre namreč za eno 
najdolgotrajnejših filmskih franšiz v zgodovini 
filma, saj šteje že več kot 50 let. Podobno pa 
film o najslavnejšem tajnem agentu na svetu 
ne bi bil dovršen brez posebne tematske pesmi, 
ki spremlja vsak film, saj poleg tega, da so se 
v Bondovih filmih skozi leta pojavila nekatera 
izmed največjih igralskih imen vseh časov, je 
postala franšiza Jamesa Bonda prepoznavna 
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tudi po spektakularnih glasbenih spremljavah. 
25. film o Jamesu Bondu obeležuje mejnik 
v 50-letnem sodelovanju med vohunsko 
franšizo in proizvajalcem športno-luksuznih 
avtomobilov Aston Martin, ki je prvič v 
zgodovini naredil avtomobil posebej za film. 
Ikonični DB5, ki je debitiral leta 1964 v filmu 
»Goldfinger«, DBS iz filma »V službi njenega 
veličanstva« (1969) in V8 Volante iz filma »Dih 
smrti« (1987) – če jih naštejemo le nekaj – 
so namreč bili serijski avtomobili, na voljo 
vsakemu z dovolj zelenci. 
James Bond, tajni agent 007 njenega veličanstva, 
je simbol moškosti in uspeha. Visoka postava in 
športno izklesano telo, najlepše obleke, šivane 
po meri iz najfinejše volne, prekrasne srajce 
iz najfinejšega bombaža, elegantno-športni 
Rolex na zapestju, najprestižnejši Aston Martin 
pred najbolj ekskluzivnimi hoteli po svetu. Ni 
problema za stroške potovanj in prestižnih 
večerij z izbranimi lepoticami, saj njeno 
veličanstvo plačuje vse račune, da agent 007 
reši kraljestvo pred nepridipravi! In kdo je bil v 
resnici James Bond? Ian Fleming, uslužbenec 
angleške tajne službe MI5, je avtor romanov o 
Jamesu Bondu. Navdih za njegovega knjižnega 
junaka je bil Jugoslovan Duško Popov. Bil je 
dvojni agent, ki je med drugo svetovno vojno 
delal za nemško in angleško službo MI5 ter 
Nemce zavajal z lažnimi informacijami v zvezi 

z izkrcavanjem v Franciji. Bil je poznan po 
razuzdanem življenju, nobena ženska se ni 
mogla upreti njegovemu šarmu. Z državnim 
denarjem je igral v prestižnih kazinojih in na 
kocko postavljal tuj denar. Leta 1941 je Popov 
med misijami večkrat potoval na Portugalsko. 
Bival je v Estorilu v hotelu Palácio, kjer je spoznal 
Iana Fleminga, ki je takrat delal za britansko 
kraljevo mornarico. Oba sta si delila misijo v 
igralnici Casino Estoril, kjer se je rodil navdih za 
lik Jamesa Bonda. Knjižne uspešnice so dosegle 
veliko tiražo, a filmska franšiza je presegla vse 
pričakovane napovedi in lik Jamesa Bonda 
ponesla v vsako še tako zakotno vas sveta. 
Franšiza, ki jo je prevzel Albert Broccoli in ki 
je kasneje prešla na hčerko Barbaro, jima je 
natresla milijonske dobičke. Vsi filmski igralci, ki 
so do sedaj igrali Jamesa Bonda, so v glavnem 
postali globalne filmske zvezde in seksualni 
simboli. Sicer je res, da se noben igralec, ki je 
kdaj zaigral očarljivega agenta, ni nikoli več 
otresel tega, da so ga vsi povezovali z Bondom, 
vendar je res tudi, da je to še najbolj uspelo prav 
Seanu Conneryju. Tudi sedanji Bond, igralec 
Daniel Craig, ne zaostaja dosti za popularnostjo 
pokojnega Conneryja. A se je tudi Craig odločil, 
da je letošnji Bond njegov zadnji.

Matjaž Tomlje

KRAFT PIVOVARNA & PIVOTOČ

Pridite v miru,  
pridite k izviru.

Izvirni pivotoč  
na spletu
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Lamborghini	Countach	LPI	800-4

legende
POVRATEK

Mineva	 že	 pol	 stoletja,	 odkar	 se	 je	 svet	 zaljubil	 v	 briljantno	
napravljenega	 Countacha,	 ki	 skupaj	 z	 Muiro	 predstavlja	
hrbtenico	 legende	 o	 Lamborghiniju.	 In	 kako	 bolje	 praznovati	
abrahama	 kot	 z	 reimaginacijo	 tega	 kultnega	 vozila	 za	 21.	
stoletje,	 da	 tako	 še	 generacija	 Z	 spozna	 eksotični	 dizajn	 po	
vzoru	znamenite	italijanske	oblikovalske	hiše	Bertone.



C
ountach je bil v precej 
pogledih pravi kršitelj 
pravil. Je pionir danes 
značilne ostre oglate oblike 
in tudi prvi Lamborghini, 
ki je prekinil s tradicijo 

poimenovanj, ki se zgledujejo po sferi 
bikoborbe, ki je tako trdno zakoreninjena v 
identiteto tovarne iz Sant’Agate. Bajka pravi, 
da je dizajner Nuccio Bertone ob pogledu na 
prototip Countacha v presenečenju izustil 
besedo »contacc« iz piemonteškega narečja, 
ki se je ekipi zdela tako fascinantna, da se je 
preprosto prijela kot ime avtomobila. Njen 
dobesedni pomen je »kuga« in ravno tako hitro 
se je razširila popularnost modela, ki je letos 
dobil čast ponovnega rojstva.

Countach moderne ere ne skriva svojih genov, 
za kar nas navdaja z nostalgijo za preteklimi 
časi, ko so vladali disko ritmi, bujne frizure in 
hlače na zvonec. Izvirnost eksterierja izhaja iz 
Lamborghinijeve prepoznavne teatralnosti, 
združene z najnovejšimi trendi, s čimer 
predstavlja še bolj popolno interpretacijo ideje 
športnega luksuza. Ob tem se vznemirljivo 
bogastvo podrobnosti poklanja dediščini 
blagovne znamke, ki že skoraj šest desetletij 
kroji zgodovino avtomobilistične industrije. 
Naslednik historične ikone je s tem neizpodbiten 
dokaz o trajnosti vpliva prvotnega dizajna, 
ki je nekdaj na posterjih krasil sobe starih in 
mladih ter tako postal inkarnacija sanjskega 
avtomobila.
Oblikovna filozofija je pri potomcu generacij 
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Countach še bolj drzna z odločnimi potezami 
pokrova motorja z nizko pravokotno masko, 
ki se razteza čez celotno širino ter skupaj s 
karakterističnimi žarometi in z izbuljenimi 
blatniki predstavlja ključen estetski element 
obraza. Šesterokotna tema se nadaljuje 
na stranski liniji z gromozanskimi zračnimi 
odprtinami, ki nas popelje do dokaj 
futurističnega zadka, na katerem tridelna 
svetila prezentirajo izraz spoštovanja temu, 
kar je bilo. Fiksnega krila, ki bi kazil puristično 
zasnovo, ni, so pa tu štiri izpušne cevi v tradiciji 
modelne družine. Italijani seveda niso mogli 
izpustiti stopničastega vzorca, ki teče od strehe 
do zadnjice, ter škarjastih dvigajočih vrat, ki so 
premiero doživele ravno pri Countachu in od 
tedaj postale slaven podpis Lamborghinija.

Vizionarski dizajn se druži z napredno 
tehnologijo, saj je avtomobil, ki se vrača nazaj 
v prihodnost, prejel dvanajstvaljni agregat s 
hibridno tehnologijo, razvito za najmočnejšega 
divjega bika v zgodovini – Siána, ki je 
Lamborghini popeljal v dobo elektrifikacije. 
Kombinacija tradicionalnega in električnega 
motorja dostavlja skoraj nepredstavljivo 
izhodno moč osemstotih konjev, ki je zaslužna 
za oznako LPI 800-4. To v povezavi z ultra lahkim 
karbonskim monokokom omogoča silovito 
pospeševanje – 0-100 km/h v 2,8 s, 0-200 km/h 
v 8,6 s – in doseg razburljive končne hitrosti 
355 km/h.
Logično je, da je tako kot pogonska tehnologija, 
tudi interier v teh petdesetih letih naredil velik 
korak naprej, a kljub temu so pri proizvajalcu 
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z izbiro materialov in barvne palete poskrbeli, 
da je kabina nekakšno potovanje v preteklost. 
Zgledovali so se po osebnem Countachu 
Ferruccia Lamborghinija, katerega je krasilo 
rdeče-črno prešito usnje, ki se ne bi moglo 
bolje skladati z belo barvo karoserije.
Novi Countach se bo med entuziasti bržkone 
uveljavil kot veličasten objekt z brezčasno 
privlačnostjo, v katerem pa bo lahko užival 
le majhen krog priviligirancev. V nasprotju z 
originalom, ki je med leti 1974 in 1990 zaživel 
v 1.983 enotah, so se kravatarji Lamborghinija 
odločili novi iteraciji podati še bolj ekskluziven 
značaj, zato ga bodo proizvedli v limitirani seriji 
112 primerkov; ta številka se poklanja internemu 
imenu projekta, uporabljenemu med razvojem 
prvega Countacha, ki bi ga lahko oklicali za 
patriarha modernih superavtov. In glej ga 
zlomka, da so pri Lambu našli dom čisto vsem 
novorojencem, od katerih so se pripravljeni 
posloviti v zameno za vplačilo dobrih dveh 
bruseljskih milijončkov. A to gotovo ne bo 
zaustavilo ljubiteljev divjih bikov, da si namesto 
plakata na steno kot nekoč na ozadje zaslona 
prilepijo Countacha za 21. stoletje.

Ava Tomlje
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Riva	68'	Diable

elegance inFUZIJA
ŠPORTNOSTI

Tudi	 pri	 kreaciji	 svoje	 najnovejše	 jahte,	 osupljive	 68'	 Diable,	 so	
pri	 Rivi	 sledili	 znamkinemu	 prepoznavnemu	 oblikovalskemu	
jeziku,	ki	ga	opredeljujejo	elegantna	silhueta	z	velikimi	steklenimi	
površinami,	 moderna	 barvna	 kombinacija	 srebrno-črne	 ter	
kopica	estetskih	poudarkov,	ki	pričajo,	da	Rivini	dizajnerji	vedno	
mislijo	tudi	na	najmanjše	podrobnosti.
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M
a g i č n o 
francosko 
m e s t o 
C a n n e s 
v s a k e g a 
septembra 

tradicionalno gosti festival plovil, ki na 
Azurno obalo pritegne mnogokatere 
razstavljalce kot tudi obiskovalce. 
Tudi letos so slednji oči lahko napasli 
na preko 500 najnovejših produktih 
navtične industrije, med katerimi je 
italijanske zastave ponosno vihtela 
23-članska flota koncerna Ferretti 
Group. Kljub temu da je navtični 
gigant poskrbel za pet vznemirljivih 
svetovnih premier, je največ 
pozornosti med publiko in mediji 
požela nova Riva, ki sliši na ime 68' 
Diable. Vražje privlačna jahta, ki 
šarmira na prvi mah s fuzijo elegance, 
športnosti in udobja na krovu, se tako 
pridružuje segmentu odprtih jaht pod 
70 čevlji, v katerem je proizvajalec iz 
Sarnica že dolgo prepoznaven kot 
vodja in postavljalec trendov.
Domislica Maura Michelija, 
ustanovitelja oblikovalskega studia 
Officina Italiana Design, ki je skoraj 
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tri desetletja odgovoren za zunanjo 
podobo vseh Rivinih plovil, je res od 
hudiča. Ambiciozen projekt je namreč 
virtuozna kombinacija inovativne 
tehnologije in oblikovanja na eni strani 
ter strasti do tradicije na drugi, kar je 
edinstvena formula, ki stoji za zgodbo o 
uspehu Rive.
Približno 21 metrov dolga jahta, ki 
se je v prodajnem portfelju zasidrala 
med modela 56' Rivale in 76' Bahamas, 
koncept razkošja reinterpretira na 
fascinantno športen način z drznim 
stranskim profilom in s karbonsko trdo 
streho, ki je spojena z rahlo ukrivljenim 
vetrobranskim steklom. Ta je, kot 
elementi v elegantnem nerjavečem 
jeklu in sofisticiranem mahagoniju, 
tipičen znak italijanske znamke.
Izredno modno ozaveščeno plovilo z 
radodarnimi površinami za sproščanje 
in zabavo, tako na krmi kot na premcu, 
dovršen dizajn eksterierja združuje z 
vrhunskimi bivalnimi prostori. Kot smo 
vajeni od Rive, so uporabili le najboljše 
materiale; nepozaben slog tokrat 
ustvarjajo usnje modre, bele in sive 
barve, eksotičen afriški les wenge in 
lakirane površine v sijočem in matiranem 
zaključku. Spodnja paluba, zasnovana za 
maksimalno udobje, poleg dnevnega 
loungea z integrirano ladijsko kuhinjo, 
skriva tri luksuzne kabine z lastnimi 
toaletami.
Ker nobena Riva ni popolna brez 
impresivne pogonske enote, so novo 
krasotico 68' Diable opremili s parom 
dvanajstvaljnih motorjev MAN, ki v 
najzmogljivejši konfiguraciji razvija 
zajetnih 3.300 konjskih moči. To bo 
dovolj, da se spektakularna jahta 
požene v valove s hitrostjo 40 vozlov. 
Ob upravljanju plovila bo voznik gotovo 
užival, saj se kokpit, ki predstavlja pravi 
raj za tehnofile, ponaša s sistemom 
Simrad Command z dvema 16-palčnima 
zaslonoma na dotik, pri proizvajalcu 
pa so vgradili tudi joystick za lažje 
manevriranje pri bočnemu privezu.

Ava Tomlje

bigg-r.com

73 - FA JESEN 2021.indd   27 28. 09. 2021   09:46:25



U
M

E
T

N
O

S
T

Rihard	Jakopič

slovenski
VODILNI

IMPRESIONIST
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Delavec (1930)



32     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     33

Sejalec (1912)

»Vsakemu	 človeku	 je	 dano	 toliko	 moči,	 kolikor	 je	 potrebuje,	 da	
prehodi	 določeno	 mu	 pot	 do	 konca.	 Če	 mu	 pa	 pridejo	 naproti	
nepričakovane	sile	in	ga	tarejo	skrbi	in	beda	in	se	mu	krči	srce	v	
gneči	neumnosti,	da	ga	jame	zapuščati	pogum,	tedaj	se	ga	usmili	
Bog	in	mu	da	zreti	košček	svoje	neskončnosti,	da	more	zopet	
sesati	sok	življenja	kjerkoli;	iz	žarkov	sonca,	iz	teme	noči,	iz	radosti	
srečnih,	iz	solz	zavrženih,	iz	duha	lilije,	iz	daljave	zvezd,	iz	paradiža	
mladosti,	iz	temne	zarje	bodočnosti.	Umetnost	je	materializacija	
duha	 po	 volji	 neke	 skrivnostne,	 s	 človekom	 tesno	 združene	
sile.	Je	torej	bistven	del	človeka	 in	zato	potreben	človeštvu	 in	
posamezniku.	 Brez	 umetnosti	 bi	 bil	 človek	 pohabljenec,	 kakor	
tiger	 brez	 krvoločnosti,«	 je	 izjavil	 vodilni	 slovenski	 impresionist	
Rihard	Jakopič.

Kristus Tolažnik (1930)
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Bistveno	v	sliki	je	misel.‘‘ ‘‘D
vanajstega aprila leta 
1869 se je v premožno 
ljubljansko družino kot 
najmlajši izmed osmih 
otrok rodil slikar Rihard 
Jakopič, eden največjih 

slovenskih impresionistov. Študiral je na Dunaju 
in v Münchnu. Pozneje je na svoje stroške dal 
zgraditi prvo slovensko umetniško razstavno 
galerijo, Jakopičev paviljon. Žal so ga leta 1961 
zaradi urbanističnih posegov in postavitve 

železniške proge porušili. Med Jakopičeva 
najslovitejša dela spadajo Sončni breg, Zima, 
Križanke in Zeleni pajčolan.
Že v šolskih letih ga je slikarstvo tako pritegnilo, 
da je v 6. razredu realke prekinil šolanje in se 
posvetil umetnosti. Šolal se je eno leto na 
Dunajski akademiji upodabljajočih umetnosti, 
eno leto na akademiji v Münchnu, dve do 
tri leta v presledkih v Ažbetovi slikarski šoli 
v Münchnu, potem pa se je ozrl še malo po 
drugih krajih in pot ga je pripeljala v Prago, ki je 

Križanke (1909)

- Rihard Jakopič

Zeleni pajčolan (1915)
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Rudi Španzel je pred 30 leti na tolarjih upodobil Riharda Jakopiča.
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nanj tako mogočno vplivala, da je sklenil ostati 
tam dlje časa. Leta 1904 se je poročil z Ano 
Czerny iz Škofje Loke, leta 1906 pa se je mlada 
družina preselila v Ljubljano, kjer je slikar ostal 
do konca svojega življenja. 
Impresionizem je umetnostna smer v slikarstvu, 
katere začetnik je francoski slikar Claude 
Monet (1840-1920), ime je dobila po njegovi 
sliki Impression (Impresija). Impresionisti so 
odklanjali klasično in naturalistično slikarstvo. 
Resničnost so upodabljali s stališča svetlobe in 
barv, tako da so barve, običajno čiste in svetle, 
razstavili po platnu v majhne in drobne lise ter 
poteze s čopičem. Njihove slike »beremo«, ko 
jih gledamo bolj od daleč.

Jakopič je izjemna osebnost slovenske 
umetnosti. Posebnega mesta v umetniškem 
panteonu si ni zaslužil le kot odličen slikar, 
temveč tudi kot človek, ki je umetnost vpel v 
širši družbeni okvir. Leta 1909 je v Tivoliju na 
lastne stroške postavil prvo stalno umetnostno 
razstavišče v Ljubljani. S Sternenom in pozneje 
sam je vodil slikarsko šolo, bil je eden od 
ustanovnikov Narodne galerije, pokrovitelj 
novomeške pomladi in ustanovni član. Njegova 
največja dela so razstavljena v Narodni galeriji, 
a lepo zbirko ima v svoji blejski galeriji tudi 
Matej Sodin.

Matjaž Tomlje
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NABIE	S	BOTANICALS

NABIE je lansiral nadgrajeno linijo premium prehranskih dopolnil in 
negovalnih izdelkov z napredno kombinacijo sestavin za popolno 
»resetiranje« telesa. Z dodatkom CBD ter drugih kanabinoidov in 
terpenov, s klinično dokazanim in patentiranim izvlečkom vej bele jelke 
Belinal® in s skrbno izbranimi botaničnimi sestavinami (smilj, hmelj, 
žajbelj, kamilica, rožmarin...) za več energije, učinkovito antistresno 
delovanje ter zdravo, napeto in elastično kožo brez nepravilnosti. 

LUSH	SPREJI	ZA	TELO

Lush predstavlja široko linijo čudovito odišavljenih sprejov, s katerimi 
boste spektakularno dišali in se počutili še bolje. Vonji, primerni za 
vsak letni čas, so na voljo v embalaži iz 100-odstotno reciklirane 
plastike, ki dišavo sprošča v očarljivi nežni meglici. Lahko jo le rahlo 
nanesete na oblačila in kožo za subtilen osvežujoč efekt ali pa jo 
velikodušno razpršite, da dosežete celosten učinek parfuma. 
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ORIFLAME	DIVINE	EXCLUSIVE	

Vsaka zvezda ima svojo skrivnost. Ekskluzivni akord sijoče zvezde zavzema osrednje 
mesto v očarljivi parfumski vodi Divine Exclusive, ki izžareva cvetlični šopek 
potonike, arabskega jasmina in posončnice, ki sije s čudovito sledjo. Glamurozna 
nota, ki je bila ustvarjena izključno za Oriflame, poskrbi za vrhunski učinek in 
zahvaljujoč preizkušeni tehnologiji Long Sillage pusti nepozabno privlačen vtis. 

SHISEIDO	ULTIMUNE

Shiseidov več kot 200-krat nagrajeni serum proti staranju kože Ultimune, tokrat 
na voljo z novo napredno formulo tehnologije LifebloodTM ImuGeneration 
RED, z dodanim koktajlom osmih botaničnih sestavin, predstavlja pomemben 
znanstveni napredek v revoluciji nege kože. Na podlagi več kot 25 let trajajočih 
raziskav so v Shiseidu ugotovili, da je naravni obrambni mehanizem kože 
povezan s pretokom vitalnih snovi, s čimer serum Ultimune pripomore k 
opaznemu izboljšanju vlaženja kože ter gladkosti, ki izžareva življenjsko energijo.

NOVELIUS	MEDICAL	HIDROKOLAGEN

Novelius Medical hidrokolagen je nastal kot plod dolgoletnih izkušenj in 
znanja dermatologov in nutricionistov, združenih s tehnologijo vodilnega 
francoskega laboratorija na področju kolagenskih peptidov. Sestavljen je iz 
najkakovostnejših kolagenskih peptidov pridobljenih iz biološko neoporečnih 
sestavin, brez dodanih umetnih sladil, umetnih arom, emulgatorjev ali 
konzervansov. Klinično je dokazano, da izboljšuje hidriranost, gladkost in 
prožnost kože ter preprečuje nastajanje globokih gub.

www.takolepo.si   

Za 
vrhunsko 

nego

Smo butično slovensko 
podjetje, ki ročno izdeluje 

vrhunsko naravno kozmetiko. 
Ker nam ni vseeno za okolje, 

so naši tekoči  izdelki pakirani 
le v steklo, trdi šamponi in 
balzam pa v aluminij – vse 

brez zunanjih škatlic.     

Tako Lepo     

tako_lepo

oglas 1s.indd   21 18. 09. 2021   09:48:58
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NELIPOT	ROSEN

Biti rosen pomeni biti mlad in Nelipotov naravni masleni odstranjevalec ličil 
bo poskrbel, da bo vaša koža po celem dnevu popolno očiščena zadihala 
v tonih aromatične verbene, ki bo kožo na obrazu in vratu revitalizirala 
in sprostila, še posebej, če ji namenite minutko ali dve obrazne masaže. 
Rosen je na voljo tudi v kombinaciji s pralnimi blazinicami Lavivavera, 
s katerimi kožo popolno očistite. Oba izdelka sta narejena v Sloveniji, 
naravna in narejena z mislijo na okolje in na vašo kožo. www.nelipot.si

TAKO	LEPO	OLJE	ZA	LASE	IN	TELO

Vrhunska mešanica arganovega in jojobinega  olja, z dodatkom olj 
makadamije in grozdnih pešk, je oplemenitena z visoko vsebnostjo 
vitamina E, ki gladi drobne gubice in deluje antioksidativno. Lasem 
vrača lesk, kožo pa izdatno nahrani in odišavi s čudovitim cvetnim 
vonjem skrbno izbranih eteričnih olj. Certificiran veganski in naravni 
izdelek z bio sestavinami se zelo hitro vpije in ne pušča mastnega 
občutka. V stekleni embalaži, brez kartonske škatlice.

HIŠKA	ZELIŠČ	TIMIJANOVA	TINKTURA

Timijan že iz davne preteklosti povezujejo s pogumom in z močjo. Tako drobcena 
začimbnica, s tako smelo asociacijo. In res, majhni lističi so prežeti s prav ostro 
močjo. Ta ostrina timola, ki se zelo dobro izloči v alkoholu, je zelo učinkovito 
sredstvo proti veliko bakterijam in glivam, saj sodi med najmočnejše naravne 
antiseptike, kar jih poznamo. In zato vedno, ko začutite, da se v vašem grlu nekaj 
dogaja, izkoristite moč timola v timijanovi tinkturi Hiška zelišč.

MALINCA	NARAVNA	KREMA	ZA	OBRAZ

Za spočit, svež in mlajši videz kože je pogosto vse, kar potrebujete, nanos 
kakovostne vlažilne kreme. Naravna vlažilna krema za obraz Malinca 
predstavlja napredno in učinkovito nego brez sintetičnih dodatkov. 
Pohvali se lahko s kar 98 % naravno sestavo, ki so ji za globinsko vlaženje 
dodali ceramide, za prijeten vonj pa poskrbi naravna aroma vanilije. 
Naravna vlažilna krema za obraz Malinca je na voljo na malinca.si, v vseh 
drogerijah TUŠ ter hipermarketu Mercator Šiška in Maximarketu.

KARBONOIR	ČRNO	MILO	

To priljubljeno naravno črno milo je obnorelo Slovenijo in postalo prava 
senzacija, saj je po besedah uporabnikov neverjetno sredstvo v boju 
proti mozoljem, dermatitisu in drugim kožnim težavam. Skrivnost Kn 
mila je pravo razmerje sestavin visoke kvalitete, ki nežno, a globinsko 
očistijo kožo. Koža je po uporabi vidno nahranjena in mehka na dotik. 
Milo je ročno izdelano v Sloveniji in je zapakirano brez plastike – doma 
in v tujini pa ima že več kot 115.000 zadovoljnih uporabnikov.

Ana Železnik

Samanta Petelinšek

S Kolagenom UP sem zelo 
zadovoljna. Na začetku sem 

bila malo skeptična, ampak me 
je pozitivno presenetil. 

Moja koža je po enem mesecu 
uporabe bolj napeta in sijoča. 

Vedno, ko v družbi nanese 
pogovor na prehranske 

dodatke, vsem priporočim 
Kolagen UP.

Kolagen UP uporabljam 4 mesece. 
Sama imam probleme s kožo 
(atopijski dermatitis in strije). 

Stanje tega se je zelo izboljšalo. 
Koža na obrazu je sedaj v 

najboljšem stanju, strije počasi 
zginjajo. Glede nohtov pa brez 
besed. Rastejo s polno paro. S 

kolagenom UP sem več kot 
zadovoljna. Moja pričakovanja so 

bila zelo nizka, ampak je postal 
moja stalnica v življenju.

KOLAGEN UP
veganski spodbujevalec kolagena

www.malinca.si/kolagen-up
Na voljo tudi v prodajalnah dm, Tuš drogerijah, Tosaminih Belih Štacunah ter v izbranih Hipermarketih in Supermarketih Mercator. 

NAVLAŽENA,
ELASTIČNA IN
SIJOČA KOŽA

VSEBUJE CERAMIDE

malincanastja
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Frizerski salon in svetovanje

Od napornega dne se pustite 
razvajati našemu profesionalnemu 

frizerskemu teamu, ki bo z veseljem  
poskrbel za popoln videz vaših las 

s strokovnim znanjem in 
z vrhunskimi proizvodi.

041 / 33 99 14
www.sashadesign.si
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Princip	by	Mojca	Celin

trajnosti je v
SKRIVNOST

STILU

Priznana	 slovenska	 modna	 oblikovalka	 Mojca	 Celin	 nam	 je	
predstavila	 svojo	 kolekcijo	 unikatnih	 modnih	 kreacij	 z	 imenom	
»Puzzle	 GlamStreetFashion«,	 s	 katero	 spreminja	 pogled	 na	
trajnostnost	in	avtentičnost	v	svetu	mode.
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Unikatnost ni le abstraktni pojem. Je način 
življenja.
Mojca že od svojega začetka svojega ustvarjanja 
stremi k nečemu večjemu, kar se včasih ne da 
enostavno opisati z besedami, a ima močan 
in pozitiven prizvok. S kolekcijo »Puzzle 
GlamStreetGlam« svoje poslanstvo tudi uspešno 
udejanja, sodelovanje z Artpump Petje Montanez 
pa kolekcijo celovito opolnomoči. Princip je 
namenjen za ženske, ki želijo živeti življenje po 
svojih pravilih, s svojim stilom, ki s svojim ravnanjem 
spreminjajo svet okrog sebe. Ki jim ni mar, kaj drugi 
mislijo o njih in jih to niti ne zanima. To sporočilo je 
vsebovano tudi v tej kolekciji.

Avtentičnost sovpada s trajnostnostjo.
Biti samosvoj v očeh Mojce in Petje pomeni več 
kot le izražanje individualizma. Kolekcija je po 
njunem mnenju priložnost, da se ozavešča o 
problematiki hitre mode in potrošnemu načinu 
razmišljanja. Če ženskam kreacije prilagodimo 
njihovim karakterjem in osebnostim, izdelane s 
kakovostnimi in z dolgo obstojnimi materiali, je 
verjetnost hitrega zavrženja oblačil izrazito manjša.

Tri kolekcije, združene v eno.
Zasnova celovite kolekcije je razdeljena na štiri 
samostojne zaključene celote, ki med seboj 
delujejo enotno. Vanjo je vključena pomladno 
in poletno naravnana kolecija z lanenimi in 
bombažnimi oblačili, ki v toplih dneh dihajo in 
poskrbijo za popolno udobje nošenja. Kolekcija se 
nadaljuje z izborom kreacij »Work from home«, s 
katero sporoča, da je modni stil del vsakdana, ne 
glede na čas in lokacijo ter da ga je pomembno 
ohranjati. Jesenski in zimski del pa je sestavljen iz 
udobnih in toplih kreacij, ki kolekcijo v popolnosti 
zaključijo, delčke sestavljanke pa se lahko vedno 
dopolnjuje in izpopolnjuje.

Bodi ponosna na svoj stil in na svoj jaz.
»Puzzle GlamStreetFashion« je kolekcija z močnim 
sporočilom in večplastnostjo. Ne glede na modne 
trende, so kreacije del življenja vsake posameznice, 
ki jih lahko ponosno nosijo in jih delajo močnejše. V 
vsakem letnem času, za vsako priložnost. Kolekcija 
ženskam omogoča, da izražajo svojo pristnost 
in jo preko oblačil proslavijo, hkrati pa aktivno 
prispevajo k ohranjanju lepe in čiste narave.

sl.fashionprincip.com
Foto: Matjaž Jambriško, Mimi Antolovič

WWW.SLOWATCH.SI
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Veste,	da	se	spletnega	
nakupovanja	poslužuje	

že	tri	četrtine	
Slovencev,	torej	kar	

76	%	(Masterindex,	
junij	2021)?	Kljub	

temu	pa	vsi	še	nimajo	
občutka	varnosti,	ko	

nakupujejo	prek	spleta.	
Zato	je	tukaj	za	vas	

Mastercard,	ki	poskrbi	
za	varno	digitalno	

plačevanje.	Z	vse	bolj	
pogostim	spletnim	

nakupovanjem	pa	se	
povečuje	tudi	nabor	

pasti,	v	katere	se	
lahko	ujamete,	če	

niste	previdni.		

Mastercard

digitalno
VARNO

PLAČEVANJE
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S kartico Mastercard do varnejših nakupov 

Kartica Mastercard nudi hitro, enostavno in 
varno plačevanje po svetu in spletu, kjerkoli in 
kadarkoli. Pri nakupovanju nudi tudi dodatno 
zaščito z Mastercard Identity Check in Zero 
Liability oziroma nično odgovornostjo. 

Mastercard Identity Check dodatno 
preveri vašo identiteto pred plačilom nakupa. 
V primeru negotovosti vas pozovejo, da 
potrdite svojo identiteto prek enkratnega 
gesla ali biometričnega sistema. S tem imate 
zagotovljeno večjo varnost in sistem deluje na 
katerikoli napravi. 

Mastercard Zero Liability oziroma nična 
odgovornost pa vas zaščiti pred kakršnokoli 
prevaro. Kot imetnik kartice niste odgovorni za 
nakupe, ki jih niste opravili sami. Poleg tega pa 
je vedno pametno preveriti spletno stran, prek 
katere nakupujete. Če ima spletna stran na 
koncu http dodan s, je varna.

www.mastercard.si

V
as zanima, s katerimi 
načini ste najbolj varni pri 
digitalnem plačevanju? 
Po raziskavi Masterindex, 
ki jo je izvedel Mastercard, 
večina Slovencev (87 %) 

pozdravlja letošnjo zakonodajno novost 
dvostopenjskega potrjevanja spletnih 
plačil. Med različnimi načini avtentikacije 
oz. potrjevanja večina kot najbolj varnega 
izpostavlja geslo za enkratno uporabo (83 
%), sledi mu skeniranje prstnega odtisa (79 
%) in prepoznava obraza (61 %) ter druge 
biometrične metode (61 %). 
Ena izmed metod, s katero se lahko dodatno 
zavarujete, je uporaba žetonov oziroma 
tokenizacija. Pri tem se v sistem vključi 
dodatna dinamična komponenta, ki zagotavlja 
višjo varnost občutljivih podatkov imetnikov 
kartic. Proces kodira osnovne številke plačilne 
kartice v obliko enoličnega gesla, ki se imenuje 
žeton. Ta se uporablja za plačila na spletnih 
ali fizičnih prodajnih mestih. Na ta način se 
zmanjša število zlorab pri spletnih in mobilnih 
plačilih. 
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Be	Lenka

nog
BOSIH
NAOKROG

FASHION AVENUE     55

Se	spomnite	čutnih	užitkov,	ko	ste	hodili	z	bosimi	
nogami	 po	 rosni	 travi,	 tekli	 po	 kolovozu	 ter	
začutili	 toploto	 mivke?	 Te	 občutke	 želi	 ponovno	
obuditi	 znamka	 bosonogih	 čevljev	 Be	 Lenka,	 ki	
poleg	ergonomskega	in	telesu	prijaznega	dizajna	
velik	 poudarek	 daje	 na	 stilno	 ozaveščenost	 in	
vrhunsko	izdelavo.
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S
te vedeli, da človek tekom 
življenja v povprečju peš 
prepotuje do 160 tisoč 
kilometrov? Za skoraj vse, kar 
počnemo, se zanašamo na noge, 
zato ne smemo podcenjevati 

pomembnosti izbire kakovostne obutve. Že 
veliki Leonardo da Vinci je izjavil, da je človeško 
stopalo inženirska mojstrovina, toda običajno 
se pomembnosti stopal zavemo šele, ko pride 
do poškodbe. Na tem mestu do izraza pridejo 
prednosti tako imenovanih »barefoot« oziroma 
bosonogih čevljev, ki krepijo mišice stopal, 
izboljšujejo gibljivost gležnjev, ravnotežje in 
držo. Pomagajo tudi pri utrjevanju lokov stopal, 
jih naredijo močnejše in izboljšajo telesno 
poravnavo. Znano je, da se na stopalih nahajajo 

refleksne točke, ki povezujejo različne dele 
telesa in njihova stimulacija lahko revitalizira 
različne organe. Ob rednem nošenju tovrstne 
obutve se torej odvijajo povsem enaki procesi 
kot pri bosi hoji, katero povezujemo s svobodo 
in povezanostjo z naravo.
Čevlji Be Lenka, ki so luč sveta ugledali pred 
štirimi leti kot plod ideje bivše paraolimpijke 
Lenke Cenigove Gajarske, združujejo 
funkcionalnost in koristi za zdravje, ne da bi pri 
tem delali kompromise glede stila in udobja. Od 
konvencionalnih čevljev, ki lahko povzročajo 
vse od utrujenosti stopal, deformacije prstov 
in bolečin v hrbtu do glavobolov, se razlikujejo 
po mnogih zdravju prijaznih značilnostih. Pri 
oblikovanju vseh modelov čevljev upoštevajo 
sledeča načela: da imajo prilagodljive in 

ultra tanke podplate, ki skrbijo, da se stopala 
premikajo in naravno upogibajo; da imajo 
širok sprednji del, ki omogoča prosto gibanje 
prstov in njihovo počivanje v naravnem stanju; 
da nimajo razlike v višini od prstov do pete, kar 
prinaša prednosti, kot so boljše ravnotežje in 
drža. Piko na i predstavlja lahka konstrukcija, 
ki je zaslužna za udobje tudi med celodnevno 
uporabo.
Filozofija slovaškega podjetja je močno vpeta v 
naravo, zato prisegajo na lokalno proizvodnjo, 
ki jim omogoča implementacijo strogega 
nadzora kakovosti, česar posledica je izjemna 
kakovost. In ker lahko od trpežnih čevljev Be 
Lenka pričakujete uporabo sezono za sezono, 
jih zagotovo lahko označimo za predstavnike 
trajnostno naravnane mode, ki skrbi za ljudi 

in okolje. Hkrati s proizvodnjo in z nabavo 
surovin znotraj Evrope podjetje v veliki meri 
zmanjšuje škodljive emisije in podpira domače 
gospodarstvo.
Ker sta jesen in zima obdobje, ko je najbolj 
pomembno, da nam je toplo in udobno, 
so pri znamki Be Lenka pripravili kolekcijo 
ergonomsko zasnovanih gležnarjev in škornjev, 
katero odražajo brezčasen dizajn, premium 
usnje, topla podloga iz flisa in praktično 
zapenjanje na zadrgo. V hladnejše vreme 
lahko tako zakorakate v objemu udobja, stila in 
elegance ter z izbiro obutve Be Lenka naredite 
prvi korak naproti bolj zdravemu jutri.

www.belenka.com

FASHION AVENUE     57



58     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     59

E
N

O
L

O
G

IJ
A

Vina	Ducal

kompleksna,
UNIKATNA,
NEBEŠKA

Nad	 štajersko	 vasico	 Svečina,	 zgolj	 nekaj	 korakov	 stran	
od	 avstrijske	 meje,	 se	 na	 strminah	 sončijo	 vseobsegajoči	
vinogradi	Mitje	Lo	Duca,	ki	skupaj	s	sinom	Timom	piše	pravljico	
o	ekskluzivnih	štajerskih	vinih,	poznanih	pod	imenom	Ducal.



60     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     61FASHION AVENUE     61

P
erfekcionist, deloholik, 
ljubitelj vsega lepega – 
tako bi lahko opisali Mitjo 
Lo Duca, nekdanjega 
profesionalnega alpinista, 
ki danes enako mero 

zavzetosti, požrtvovalnosti in predanosti, ki jo 
je nekoč izkazoval do svoje uspešne športne 
kariere, prevaja v grajenje vinske znamke Ducal. 
A še preden se je lotil ljubeznivega negovanja 
trt, se je Mitja preizkusil v turizmu. Pod stenami 
v Trenti, katere je tolikokrat preplezal, je pred 

natanko tridesetimi leti pred propadom rešil 
staro posestvo in iz njega kreiral paradiž pod 
gorami, ki ga je oklical Kekčeva domačija. 
In ravno v letu 2007, ko je za svoje napore 
prejel nagrado za najboljši turistični produkt 
v Sloveniji, ga je očarala zgodovinska hiša na 
povsem drugem koncu Slovenije. Šel je novim 
izzivom naproti in le streljaj stran od avstrijske 
vinske ceste, v simpatični vasici Svečina, odkupil 
domačijo na idilični lokaciji med vinogradi. 
Resda je imel projekt veliko potenciala, a je 
zahteval tudi veliko trdega dela. Mitja se je 

odločil, da ohrani in renovira več kot sto let 
staro vinsko klet in okrog nje zgradi nov objekt, 
hkrati pa v neposredni bližini dokupi parcele, na 
katerih bi posadil trte chardonnaya, modrega 
pinota in laškega rizlinga. Sedaj na tistem 
mestu v vsej svoji slavi stoji vinska klet Ducal, 
ki ni čudovita le zato, ker jo prav z vseh strani 
obkrožajo vinogradi, temveč predvsem zato, ker 
s svojim modernim dizajnom predstavlja pravo 
posebnost v regiji. Kompleks s panoramskimi 
okni, odet v toplo barvo terakote, v sebi skriva 
krasen degustacijski prostor z mnogoterimi 

izbranimi poudarki. Za arhitekturno zasnovo 
so poskrbeli v studiu plusminus30, medtem ko 
so dekorativni elementi notranjega dizajna iz 
ljubljanskega Nova Showrooma. Te je izbral in 
kombiniral Lo Duca, ki pravi, da so za njegovo 
ljubezen do estetike krive njegove italijanske 
korenine. Ideje za naprej mu ne pustijo spati, 
zato se je odločil, da kmalu nad kletjo postavi 
restavracijo in tri butične hiške z bazenom, 
s čimer bo še nadgradil vinsko zgodbo. Ta je, 
kljub temu da niti Mitja niti njegov sin in desna 
roka Tim nista šolana agronoma ali enologa, 



Ducal so kompleksna, polna, unikatna. Lo Duca, 
kar v dobesednem prevodu pomeni vojvoda, 
jih ustvarja v lesenih sodih, betonskih jajcih in 
celo gruzinskih posodah iz gline – kvevrijih, ki 
so lično umeščene v prostor stila chiaroscuro, 
ki ga vsepovsod krasijo raznoliki kipi obraza, 
pod katere se je podpisal umetnik Primož 
Pugelj. Protagnoistu dela Ducal je tako uspelo 
v vinarstvo vnesti pridih umetnosti, ki ga bodo 
znali ceniti vsi, ki bodo obiskali posestvo in se 
ob dih jemajočemu razgledu na vinograde 
prepustili nepozabnemu raziskovanju Mitjeve 
razkošne kolekcije vin.

www.ducalwines.com
Foto: Mitja Kobal – Karata Film, Miloš Horvat
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postala »bestseller« in v kratkem času osvojila 
širok krog strank v Sloveniji in na tujem. Prvo 
vino Ducal je bilo ustekleničeno šele leta 2009, 
a ga je Mitja v tem času tako dovršil, da ga danes 
točijo v nemalo priznanih, tudi z Michelinovovo 
zvezdico nagrajenih restavracijah. Dolgoletne 
izkušnje je tako nadomestila goreča strast do 
svojega dela in brezkompromisno zaupanje 
svojemu občutku, ki ne vara. Kot pri plezanju 
gre Mitja tudi pri vinogradništvu na nož in 
tvega v veliki meri. Ko že vsi okoliški vinarji 
poberejo grozdje, on potrpežljivo čaka na 
optimalen čas, ko bodo jagode tako zelo zrele, 
da bodo predstavljale perfektno osnovo za 
stvaritev božanske kapljice. Pa naj gre za laški 
ali renski rizling, šipon, modri pinot ali penino, 
povsem po naravni metodi pridelana vina 

Očala s posebnim filtrom, ki blokira do kar 60 % modre svetlobe in s tem varuje ne le naše oči, 
temveč tudi naše počutje. 

Živimo v digitalni dobi, in vsi preživljamo in delamo večino časa za zasloni -  naj bodo to računalniki, 
pametni telefoni, TV, tablični računalniki… . 

Oko se ob izpostavljenos� modri svetlobi nenehno trudi svetlobo fokusira� ter usmeri�, kar 
povzroča močno naprezanje oči in izčrpanost. Modra svetloba se namreč ob vstopu v oko razprši še 
preden pride do očesne mrežnice. Naše oči so tako pod stalno napetostjo ter pri�skom, ko 
neuspešno poslušajo usmeri� razpršeno svetlobo.  

Modra svetloba inhibira nastanek spalnega hormona melatonina, kateri pripomore k večerni 
utrujenos� in signalizira našemu telesu, da je čas za spanje ter zagotavlja kvaliteten spanec. 
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Restavracija	Atelje

na
UMETNOST
KROŽNIKU

Atelje	je	umetnikov	delovni	prostor.	V	njem	ustvarja	in	uresničuje	
svoje	zamisli	slovenski	kuharski	mojster	Jorg	Zupan,	ki	gostom	
s	 pomočjo	 sproščene	 atmosfere	 in	 modernega	 ambienta	
pričara	vrhunsko	kulinarično	izkušnjo.



66     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     67

I
z Smrekarjevega hrama, restavracije 
Hotela Union, je nastala popolnoma 
nova zgodba. Po odstranitvi težkih 
zaves, razkošnih prtov in preostalega 
starinskega interierja, so se lotili tudi 
sten, ki so jih slekli vse do golih 

opek. Poleg njih je ostal neobdelan tudi strop, 
iz katerega sedaj visijo minimalistične žarnice, 
ki osvetljujejo sodoben prostor. Popolni 
vizualni prenovi (od Smrekarjevega hrama so 
ostala le marmorna tla) je seveda sledila tudi 
gastronomska, z mladim Jorgom Zupanom 
na čelu, ki želi v svežem, trendovskem 
ambientu gostom približati kulinariko z veliko 
začetnico. Brez sledu prtov, metuljčkov, rokavic, 
pompoznih napovedovanj in nedostopnih 
pametovanj, se je na Nazorjevi ulici zasidrala 
restavracija Atelje.
Gostje tam uživajo v fuziji okusov sodobne 
mednarodne kuhinje s slovenskim dotikom 
pod taktirko Jorga Zupana, ki je znanje nabiral 
v najboljših restavracijah doma in v tujini. 
Sprva se je šolal pri Binetu Volčiču v Promenadi 
na Bledu, nadaljeval v izjemni sydneyjski 
restavraciji Quaya in spet prepotoval svet, da je 
prišel do Velike Britanije v michelinki Pied à Terre 
in Fat Duck. Nato se je uril v prav tako zvezdnati 
Maaemo v Oslu in tri leta preživel poleg Igorja 
Jagodica na Ljubljanskem gradu. Ob vsemu 
naštetemu se morda zdi, da govorimo o precej 
zrelem kuharju, a Zupan jih šteje komaj čez 
trideset; kljub temu brez dvoma rečemo, da se 
uvršča med najbolj nadarjene slovenske chefe.
Bogato znanje je več kot opazno v njegovih 
dovršenih, toda nevzvišenih kreacijah, v 
katerih glavno vlogo igrajo okusi, kar pa ne 
pomeni, da tudi prezentacija ni izpopolnjena. 
Na estetsko dovršenih krožnikih v Ateljeju 
postrežejo stvaritve, pri katerih v ospredje pride 
chefov obširen življenjepis in številne priučene 
kuharske tehnike, ki jih nesebično deli s člani 
svojega tima.
V Zupanovi izvedbi je meni kratek in se pogosto 
menjava, saj prisega na kuhanje na naraven 
način s sezonskimi in z lokalnimi surovinami, 
s katerimi ga oskrbujejo slovenski pridelovalci, 
medtem ko mnoge dobrote pripravlja v lastni 
fermentarnici. Nedavno je predlagal ureditev 
lastnega vrta pod Golovcem v velikosti 1.600 

kvadratnih metrov, s čimer je še nadgradil 
Ateljejevo filozofijo trajnosti in samooskrbe. 
Včasih se pri snovanju idej za krožnike 
naslanja na tradicijo, spet drugič mu navdih 
predstavljajo novi trendi. Pravi, da je bistvo, 
da pri ustvarjalnem procesu ostaja svoboden, 



xxxxx
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da je tako lahko svoboden tudi gost, ki ob 
uživanju v kombinaciji hrane, vina in glasbe, 
doživi maksimalen užitek.
Studio profesionalnega umetnika Jorga Zupana 
si je v lanskem letu kot edina restavracija v 
prestolnici prislužil Michelinovo zvezdico, 
nad čemer pa v ekipi niti niso bili preveč 
presenečeni in že ciljajo na osvojitev druge, 
na poti do katere namerava Ateljejeva skupina 
kuharjev, natakarjev, vinskih strežajev in kar je 
najpomembnejše, prijateljev, medse sprejeti 

pastry chefa, ki bi bil zaslužen za nebeške 
sladice, ki prepričajo z igro okusov in tekstur.
Slogan »Preprosto, a dovršeno« se izkaže 
za popolnoma upravičenega, saj Atelje 
predstavlja fine dining restavracijo, ki izstopa 
s svojim svežim in kreativnim pristopom pod 
budnim očesom nasmejanega in nadarjenega 
Jorga Zupana.

www.restavracijaatelje.com
Foto: Suzan Gabrijan
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Zigante	je	poznano	ime	v	svetu	
tartufov,	saj	so	se	z	več	kot	

20-letno	tradicijo	kot	tudi	z	najdbo	
največjega	tartufa	na	svetu,	

uveljavili	kot	specialisti	na	tem	
področju.	Svoje	mojstrsko	znanje	

izkazujejo	v	lastni	restavraciji	
v	Livadah,	kjer	pripravljajo	

tartufe	na	101	način	in	svoje	
goste	razvajajo	z	božanskimi	

kombinacijami	okusov.
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Restavracija	Zigante

v svet
IZLET

TARFUTOV
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T
artufe so poznali že v 
času starih Egipčanov, 
Grkov in Rimljanov, vse 
od tedaj pa ta poslastica 
gurmanov ponosno 
nosi krono kralja vseh 

gob. V naravi obstaja preko sto vrst teh 
plodov specifičnega vonja, od katerih je 
deset vrst gastro tartufov; najbolj poznane 
so vrste črnega tartufa, ki jih lahko 
najdemo v francoski pokrajini Périgord, 
še bolj redek pa je beli tartuf, katerega 
najbolj cenjena vrsta raste v italijanski 
regiji Alba. Ti skrivnostni gomolji se 
nahajajo tudi v hrvaški Istri, kjer so skriti v 
glinasti, težki zemlji motovunskih gozdov 
v okolici Buzeta, koder se je še sama 
Marija Terezija ustavljala in nabirala istrske 
tartufe na poti iz Trsta na Dunaj. Danes 
poznamo njihovo superiorno kakovost 
in tako se redno nahajajo na jedilnikih 
najboljših restavracij, med drugim tudi 
na prestižnem degustacijskem meniju 
restravracije Zigante, ki je vasico Livade v 
dolini reke Mirne postavila na zemljevid 
kot svetovni center tartufov. K globalnemu 
slovesu je pripomogla tudi rekordna 
najdba 1,31 kilograma težkega belega 
tartufa, za katero je zaslužen glava družine 
in podjetja, gospod Giancarlo Zigante.
Kljub temu da si gastronomi še danes niso 
enotni, ali so tartufi hrana ali začimba, so 
enoglasni pri oceni, da tartuf predstavlja 
vrhunec vseh užitkov. In to zagotovo je, 
kar so nam dokazali v restavraciji Zigante, 
kjer smo se prepustili okusu te popularne 
in skoraj mistične kulinarične specialitete. 
Mednarodno poznan gurmanski kotiček 
domuje v stari istrski hiši s kamnitimi oboki 
in z veliko karakterja, kjer kuhajo preprosto 
fantastične jedi, ki se seveda vrtijo okoli 
elite med gobami.
Po penini dobrodošlice z imenom Chloe, 
ki je prav tako plod družine Zigante, 
smo izlet v dišeči svet tartufov pričeli z 
doma narejenimi cappelletti, v katerih se 
je nežno mleto meso istrskega goveda 
boškarina družilo z razkošnim črnim 
tartufom in s kremasto omako na bazi 

smetane. Natakar v elegantni črno-beli 
obleki je pred nas postavil tudi rižoto 
s tartufi, postreženo v ročno narejeni 
keramiki z vtisnjenim napisom »Zigante«. 
Nato si je nadel rokavičke in pričel z 
radodarnim rezanjem tartufa na estetsko 
dovršeni topli predjedi. Ko so tanki lističi 
zajetnega črnega gomolja padali pred 
našimi očmi, smo vedeli, da nas čaka 
prava pojedina. Visoka pričakovanja so 
bila izpolnjena, še posebej, ko smo poleg 
srknili požirek Ziganteve sveže malvazije 
z notami akacijevega cvetja. Sledil je 
čas za glavno senzacijo, ki je bila istrsko 
obarvana; na eni strani je želel prepričati 
mesni krožnik z govejimi lički, sparjen z na 
žaru pečenimi lisičkami in vinsko polivko, 
na drugi strani pa je osvajal ribji krožnik 
s filejem brancina ter peno špinače in 
cvetače. Obe jedi so kakopak bogatili 
tartufi, tokrat beli, ki so se odlično podali 
izjemno mehkemu boškarinu (noža sploh 
nismo potrebovali), kot tudi perfektno 
pečeni ribi, ki se je kar topila v ustih. Z 
veseljem smo ob glavni jedi poskusili tudi 
sveže pečen kruh s parmezanom grana 
padano, ki smo ga oblili z ekstra deviškim 
oljčnim oljem sorte Buža, katerih plodovi 
rastejo na posestvu tartufarskih mogotcev 
nedaleč stran v vasici Kostanjica. Greh bi 
bil, če bi izpustili tudi vinsko spremljavo: 
hišni sommelier je izbral v hrastovih sodih 
odležano malvazijo aromatičnega okusa 
in zlate barve ter žlahtni rubinasti merlot 
z veličastnim značajem. Za konec nas je 
čakala sladica, ki je tako vrhunska, da se 
je kljub nenehnim spremembam trendov 
na jedilniku obdržala dolgih dvajset let. 
V dizajnerski skledi postrežen domač 
sladoled s fino mleto verzijo kulinaričnega 
dragulja, združen s svežimi malinami in z 
lešnikovim crumblom, je ohranil prvinski 
okus tartufa in finalno upravičil ugled 
restavracije Zigante kot ene najboljših 
gastronomskih destinacij daleč naokrog. 
Gourmet oddih v Istri, ki so ga od glave 
do pet zaznamovali produkti Zigante, se 
je obvezno nadaljeval z obiskom sosednje 
trgovinice, kjer smo poleg klasičnih tartufat, 
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olja, sira in salam s tartufi, našli inovativne 
produkte, kot sta hruškova marmelada in 
bela čokolada s tartufi, ki združujeta na 
videz povsem kontrastne okuse, vendar v 
resnici predstavljata edinstveno doživetje 
sladkega crkljanja brbončic.
V času tradicionalnega jesenskega sejma 
»Dnevi Zigante tartufov«, ki letos poteka od 
18. septembra do 14. novembra, za prave 
ljubitelje te zemeljske dobrote organizirajo 
demonstracijske love na tartufe, kjer 
udeleženci odkrivajo zgodovino iskanja 
tartufov v regiji in njegov prispevek 
k razvoju osrednje Istre ter hkrati v 
motovunskih gozdovih doživijo pravo 
avanturo z licenciranim iskalcem tartufov 
in njegovimi nenadomestljivimi sopotniki, 
dobro izurjenimi lovskimi psmi.

www.restaurantzigante.com
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V STILU ARISTOKRACIJE
Večkrat nagrajena modna oblikovalka Maja Ferme, ki se je v modnem svetu zasidrala 
predvsem z elegantnimi kreacijami in s poročnimi oblekami, zdaj navdušuje s čudovito in 
tudi cenovno dostopno kolekcijo puloverjev Premium FERME, ki jim je letos pridružila še 
malo črno obleko iz 100% organskega pletiva. Kolekcija v stilu aristokracije, ki 
je navdušila javnost in modne strokovnjake, je dostopna na 
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Nove obleke Premium FERME so izdelane 
iz 100% organskega bombaža.

Nove obleke Premium FERME so izdelane 
iz 100% organskega bombaža.

Modni strokovnjaki so si enotni, da se 
kljub vedno novim modnim smernicam nič 
ne more primerjati s slogom in z modnim 

"stejtmentom" Premium FERME puloverja.
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www.premiumferme.com
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Gonilna	 sila	 vinske	 poezije	 TILIA	 Estate	 je	 Matjaž	 Lemut,	 ki	
pod	sloganom	»Hiša	pinotov«	konkurira	največjim	svetovnim	
mojstrom	v	tej	kategoriji.	Ob	tem	ga	konstantno	vodi	mantra,	
pridelati	izjemno	vino	ter	ga	približati	in	ponuditi	ljudem,	ki	jim	
vino	predstavlja	del	osebne	kulture.

E
N

O
L

O
G

IJ
A

TILIA	Estate

pinotov
HIŠA
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D
anes hiša pinotov 
TILIA Estate uživa 
v mednarodnem 
slovesu, njen 
u s t a n o v i t e l j 
Matjaž Lemut 

pa se je kot svetovni strokovnjak na 
področju vinogradništva in vinarstva 
uveljavil kot eden najbolj iskanih 
slovenskih enologov, kateremu 
zaupajo tudi poznana imena iz 
Hrvaške, kot so Feravino iz Slavonije 
in Ipša iz Istre. Toda kako se je začela 
Lemutova vinska pot?
Po nabiranju izkušenj v Švici in čez 
lužo v Kaliforniji je leta 1990 prišlo do 
logičnega lastnega nakupa posestva 
v domači Vipavski dolini. Dve leti 
kasneje je nasadil svoj prvi vinograd 
s sivim pinotom, še štiri leta kasneje 
pa je pridelal prvi letnik, ki ga je 
prihodnjo pomlad premierno postavil 
na trg pod lastno blagovno znamko 
TILIA, ki označuje latinsko ime rodu 
lip. In prav zato že od samega začetka 
Lemutove vinske kreacije spremlja 
emblem lipe, ki je nedavno doživel 
celovito prenovo. Identiteta je ohranila 
dotedanjo prepoznavno silhueto, toda 
grafika sedaj v detajlih vključuje tudi 
trtine liste in grozdje.
Vendar večkrat nagrajena ni samo 
vizualna podoba produktov TILIA 
Estate, saj kapljico izpod rok Lemuta 
hvalijo največji vinski strokovnjaki 
na našem planetu. Vinska biblija 
»Decanter«, ena najbolj cenjenih 
vinskih publikacij, brana v 92 državah, 
je leta 2018 med selekcijo najboljših 
sivih pinotov uvrstila Tiliin Pinot Gris, 
ki so ga označili kot »vino s pravo 
globino in energijo«. Ustanovitelja, 
solastnika in enologa projekta TILIA 
Estate je medtem Jancis Robinson, 
poznana vinska novinarka ameriškega 
časnika »The Financial Times«, po 
obisku posestva v Potočah opisala 
kot »najbolj kozmopolitanskega 
slovenskega proizvajalca«. To pohvalo 



bi lahko pripisali Lemutovemu pristopu do 
vsakega gosta, ki se udeleži degustacije v 
kleti Tilia. Zaveda se namreč, da se odlična 
izkušnja s stranko ne zgodi kar sama po sebi – 
mora biti premišljeno načrtovana in izvedena. 
Veliko vlogo igra tudi dejstvo, da Lemut svoje 
obširno znanje in strast do vinogradništva 
deli z veseljem, in to nikakor ne na aroganten 
ali domišljav način. V objemu prijetnega 
ambienta ekipa Tilia obiskovalcem predstavlja 
svojo zgodbo, katere mozaik gradijo tri 
kolekcije vin: sončna, katero sestavljajo sveža 
in mladostna vina, črna etiketa, ki združuje 
zrelejša vina, pridelana iz grozdja s podaljšanim 
dozorevanjem v vinogradu, ter bela etiketa, 

ki prezentira vrh naporov na posestvu. Gre 
za izbrana vina bogatejših letnikov, zorjena v 
vrhunskih francoskih hrastovih sodih. Pinot 
noir 2017, merlot 2017 in rubido 2016 so 
plemenita vina, namenjena poznavalcem in 
zbirateljem. Posebna zanimivost hiše je tudi 
penina EL (Emperor of Love), ki je ekstremno 
sveža, popolnoma suha, z nizkim alkoholom in 
brez dodanega žvepla. Z drobnimi mehurčki in 
s šarmantno noto kvasovk vodi v svet elegance 
in je ekstrem, ki si ga lahko privoščijo le butični 
vinarji, uživajo pa zgolj tisti, ki ljubijo življenje.

www.tiliaestate.si
Foto: Jaka Babnik
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Hotel	Grand	Koper

koprske
BISER
PROMENADE

P
O

T
O

P
IS

Beseda	»grand«	je	sinonim	za	prestiž,	razkošje,	ugled.	In	ravno	
to	 perfektno	 uteleša	 na	 novo	 prenovljeni	 hotel	 Grand	 Koper,	
ki	 na	 enem	 mestu	 združuje	 magične	 poglede	 na	 Tržaški	 zaliv,	
trendovsko	 zasnovo	 interierja	 in	 bogato	 gastronomsko	
ponudbo,	katere	kraljice	je	mediteranska	restavracija	Capra,	ki	
z	dovršenimi	krožniki	navdušuje	že	od	decembra	2014.
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H
otel Grand Koper se ponaša z 
bogato tradicijo gostoljublja, 
s katero želijo lastniki 
nadaljevati tudi po celoviti 
prenovi, ki je biseru koprske 
promenade vdihnila novo 

življenje. Zametki hotela segajo v prvo polovico 20. 
stoletja, ko je ob obali starega mestnega jedra stala 
stavba, prvotno namenjena šolskim dejavnostim. 
Priznani arhitekt Edo Mihevc, ki je s svojimi deli 
pomembno zaznamoval Koper in celotno območje 
slovenske Istre, je imel zanjo druge načrte, katere je 
uresničil na silvestrovo leta 1952, ko je svoja vrata 
na veliko odprl takrat imenovani Hotel Triglav. 
Mihevčevo delo je bilo dobro sprejeto in mnogi 
so hvalili njegovo posrečeno adaptacijo objekta 
v hotelsko poslopje, ki je očaralo z novodobnim 
značajem. Med publiko je bil projekt prepoznan 
kot sodoben hotel z dodelano notranjo opremo, 
ki se je skladal z značilnim slogom Mihevca, ki ga 
poznavatelji opisujejo kot »moderen, kritičen, poln 
inspiracije iz kulturne dediščine, tradicionalnih 
lokalnih identitet in mediteranske mentalitete.« 

S temi besedami bi prav tako lahko povzeli stil 
docela posodobljenega štirizvezdičnega hotela 
Grand Koper, ki se želi kot prvotni hotel uveljaviti 
kot eno osrednjih javnih družabnih središč, kjer se 
odvijajo raznoliki glasbeni in kulinarični dogodki, ki 
povezujejo različne kulture in jezike.
Prenova je sledila želji Aleša Piščanca in Marje Černe 
po dvigu nivoja koprske turistične ponudbe. Ideja 
naročnikov se je glasila »s tradicijo v sodobni čas«, 
katero so AKSL arhitekti perfektno materializirali. 
Nova celostna podoba se poklanja temu, kar je 
bilo, a pri tem ni nostalgična, temveč povsem 
postmodernistična, kar se izkazuje v uporabi 
modernističnih arhetipov prejšnjega stoletja. 
Umetnik David Tavčar je poskrbel za fascinantne 
poudarke, ki gradijo trendovsko identiteto hotela. 
Unikatni vzorci morskega kraljestva – rakov, 
rib, galebov, morskih zvezd, sonca – krasijo 
tapiserijo, tepihe, tapisone, zavese, grafike, simbole 
počitniških kartic in celo krožnike na stenah. 
Poseben in prepoznaven vizualni poudarek hotela 
so tudi impozantni oboki, ki goste pozdravijo že na 
prvem koraku in se nadaljujejo na številnih mestih, 
s čimer je arhitektom uspelo mojstrsko povezati 
vse prostore – lounge, recepcijo, restavracijo kot 
tudi elegantno opremljene sobe. Za pridih topline 
medtem poskrbi terakota kamen, ki prikazuje 
sredozemsko dušo hotela.
Ljubitelji lepega oblikovanja so si predrugačen 
objekt premierno lahko ogledali letošnjega maja in 
se tako na lastne oči prepričali, da kljub prilagoditvi 
dizajna današnjemu času hotel ostaja osrednja 
točka koprskega obmorskega središča. Vendar ne 
zgolj za njegove goste, temveč za vse obiskovalce, 
saj Grand Koper poleg hotelske ponudbe piše 
še mnoge druge zgodbe. Ključna je seveda 
gastronomska, na kateri Marja in Aleš vztrajno 
gradita že celo desetletje. Restravracija Capra je 
s prenovo postala prva violina hotela, katera se 
poleg izjemnega interierja pohvali z eno najlepših 
teras v mestu. Neokrnjen razgled na modrino neba 
in morja ob degustiranju dobrot morskih globin in 
gorskih kmetij predstavlja pravi recept za krasno 
preživet dan, ki se lahko nadaljuje s sproščujočim 
bivanjem v eni izmed 60 udobnih sob in suit. Z 
vidika dizajna vse definitivno prepričajo, vendar se 
ponašajo z različno osebnostjo in barvno paleto, 
ki sta določeni glede na nadstropje, v katerem se 
nahajajo. 
Če restavracijo Capro opredeljuje odprta kuhinja, 
nad katero se pojavljajo motivi koz, v središču 
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prefinjenega prostora pa pozornost zahtevajo 
velikanski lestenci, je glaven estetski kos v sosednji 
piceriji Caprizza (Capra+pizza) strop, okrašen z 
edinstvenimi krožniki, pod katere se je prav tako 
podpisal David Tavčar. Mlajša sestra etablirane 
Capre, v kateri vlada sproščen mediteranski 
ambient, je zaslužna, da na Pristaniški ulici 3 diši 
tudi po picah z drožmi iz prvovrstnih napolitanskih 
sestavin. Za tiste manj lačne, ki si zaželijo omamne 
kave, osvežujočega koktejla ali kozarca vrhunskega 
vina, pa je v pritličju Grand Kopra svoje mesto 
našla kavarna Carlo, ki se zvečer prelevi v bar z živo 
glasbo. 
S tem ekipa razbija mite o hotelu kot zaprtem 
prostoru in obuja njegov pretekli povezovalni duh. 
Želijo si, da Grand Koper zopet postane prostor za 
druženje – ne samo turistov, temveč tudi lokalnega 
prebivalstva, zato so uredili teraso na 1. nadstropju, 
ki se ob sončnemu zahodu prelevi v perfektno 
mesto za intimno druženje ali manjšo zabavo. 
Tedaj namreč v nežen odtenek roze pobarvana 
streha recepcije odbija svetlobo na fasado in 
ustvarja pravljčno atmosfero. 

www.grandkoper.com

Razveselite svoje najdražje 

z darilnim bonom za masažo.

Naročila:  040 191 484

Darilni bon

thai massage
ONZONTHAI

E: onzonthai@gmail.com
S: www.tajskamasaza.eu
F: www.facebook.com/onzonthai

040 191 484

oglas 1s.indd   42 27. 10. 2016   11:36:41

SALON TAJSKE MASAŽE

Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

oglas 1s.indd   57 11. 03. 2019   09:45:13



STRELEC.KAVAL-GROUP.SI
+ 386 31 687 648

Restavracija STRELEC je ponosni prejemnik visokih nagrad za kulinarično odličnost; vodiča Gault & Millau, nagrado Michelin Plate,  
Znaka kakovosti mesta Ljubljana, ki ocenjuje najbolj kakovostne restavracije. Chef Igor Jagodic svoje kreacije pripravlja z izjemno 

ekipo, ki je - tako kot on - polna strasti in ljubezni do kuhanja in ustvarjanja novih krožnikov. V svojem poslanstvu,  
ki mu sledi z neizmerno strastjo in profesionalnostjo, spoštuje slehrno sestavino, živilo, lokalne proizvajalce, sezonsko pridelano 
zelenjavo, sadje, domače in za svoje jedi uporablja zgolj najkakovostnejše sestavine po načelu, da je najboljše, kar trenutno raste  

na vrtovih - od pomladi, preko poletja in pozne jeseni. Prepričan je, da je samo najboljše dovolj dobro za cenjenega gosta.
 

S spoštovanjem do tradicije Chef Igor Jagodic pripravlja sodobne jedi po svojih receptih, ki so vedno znova brezčasni.
 

Z bogatimi mednarodnimi izkušnjami (René Redzepi in Nils Henkel) je na mednarodnih kuharskih tekmovanjih osvojil  
kar nekaj medalj in priznanj, med drugim tudi za kuharja leta 2019 po mnenju kulinaričnega vodiča Gault & Millau Slovenija.  
Ves čas ohranja polno spoštovanje do jedi, sestavin in seveda do gostov. Predvsem pa kljub vsem priznanjem in dosežkom  
ohranja svojo iskreno skromnost, prisrčnost in strast, ki ga vodijo skozi njegovo in kulinarično pot v Restavraciji Strelec.

Oglas Fashion Avenue September 2021 I..indd   1 11. 10. 2021   15:56:06
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Earth's	Goodies

za vašega
NAJBOLJŠE
PRIJATELJA

FASHION AVENUE     95

Psi	že	dolgo	niso	več	le	naši	sopotniki	z	vidika	družbe	
človeku,	 v	 številnih	 vlogah	 so	 tudi	 nezamenljivi	
spremljevalci	in	zato	želimo	poskrbeti,	da	živijo	z	nami	
dolgo,	 zdravo	 in	 izpopolnjeno	 življenje.	 Ustrezna	 in	
hranljiva	 prehrana	 je	 pri	 tem	 bistvenega	 pomena,	
vendar	je	ob	nasičenosti	ponudbe	na	tržišču	težko	
najti	 hrano,	 ki	 ne	 bi	 predstavljala	 le	 najboljše	 za	
naše	 štirinožne	 prijatelje,	 a	 bi	 bila	 hkrati	 prijazna	
do	planeta	 in	vseh	živih	bitj.	Na	tem	mestu	 izstopa	
slovenska	 blagovna	 znamka	 Earth’s	 Goodies,	 ki	
so	 jo	 prepoznali	 tudi	 na	 mednarodnem	 nivoju	 in	 jo	
nagradili	 z	 dvema	 prestižnima	 nagradama,	 ki	 sta	
novo	inovativno	linijo	pasje	hrane	ponesli	v	svet.
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V
aš hišni ljubljenček si v vseh 
pogledih zasluži najboljše in 
nič ni boljšega kot hrana iz 
izključno svežih in naravnih 
sestavin iz kontrolirane 
ekološke pridelave, ki žival 

napolnijo z življenjsko energijo in ga nahranijo 
tako, kot veleva narava. In ravno takšni so 
produkti slovenske znamke Earth’s Goodies, 
ki kljub temu da predstavlja novost na tržišču, 
sloni na bogatem znanju. Za znamko namreč 
stoji sinergija uveljavljenih podjetij Iris d.o.o. 
in Mediglobe d.o.o., ki sta ponudili pravo 
strokovno in znanstveno podporo za realizacijo 
začrtane filozofije ustvarjanja prvovrstne 
hrane, ki napolni vsako skledico kosmatinca s 
popolnim in z uravnoteženim obrokom. Pri tem 
je posebna pozornost posvečena proizvodnji 
z minimalno obdelavo in stremljenju, da se v 
procesu ne obremenjuje narave. Idejni vodja 
Tanja Kožuh, strokovnjakinja na tem področju s 
15-letnimi izkušnjami, je svoje življenje posvetila 
dobrobiti živali, zato je že na samem začetku 
snovanja linije v ospredje postavila principe 
brezkompromisne kakovosti in trajnosti. Hrana 

poleg visoke vsebnosti pravega, sočnega mesa, 
vsebuje mešanico okusnih superživil, med 
katerimi izstopajo konopljina oluščena semena 
iz Bele krajine – enkraten vir vlaknin, ki je hkrati 
izredno hranilen. Verjetno ni treba posebej 
izpostavljati, da v hrano najvišjega standarda 
niso dodajali nikakršnih barvil, konzervansov 
ali ojačevalcev okusa. Namesto uporabljanja 
tovrstnih aditivov, ki imajo negativen vpliv 
na zdravje živali, so razvili napreden proces 
segrevanja pri nadzorovani temperaturi v 
sodobnih parnih sterilizatorjih, ki preprečuje 
razvoj bakterij in omogoča dolg rok trajanja 
hrane. Da bi zadostili potrebam tudi občutljivih 
psov, so se odločili, da se poslovijo od žitaric 
in uporabijo le en vir živalskih beljakovin, pri 
čemer so kupcem ponudili izbiro med raco, 
kuncem, jagnetino in divjačino, da lahko vsak 
kuža najde svojega favorita.
V podjetju ciljajo na skupno dobro vseh živih 
bitij, zato so na vsakem koraku osredotočeni 
na ohranjanje naravnih zakladov Zemlje; 
vse od zametkov formulacije hrane in izbire 
naravnih ekoloških surovin do uporabe okolju 
prijazne embalaže. Njihova zaveza se glasi: 
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»Za kosmatince in za planet«, zato sodelujejo 
le z dobavitelji, ki izpolnjujejo visoke etične 
standarde za dobro počutje živali, kar tudi redno 
preverjajo. Njihova trajnostna prizadevanja 
ne ostajajo zgolj pri besedah, pač pa jih 
udejanjajo. Earth’s Goodies je ponosni član 
globalne neprofitne mreže 1% For The Planet, 
s čimer so zavezani, da dajejo 1 odstotek od 
vse prodaje nazaj k aktivnostim za ohranjanje 
našega planeta. To jim omogoča, da so skupaj s 
kupci del spremembe za boljši jutri.
Neprimerljiva kakovost izdelkov Earth’s Goodies 
je prepričala tudi žiriji na nagradah »Lux Life – Pet 
product and services awards« in »The PetQuip 
awards«, ki nagrajuje odličnost v industriji 
hišnih ljubljenčkov, prav tako pa so o dosežkih 

podjetja pisali v znanem mednarodnem 
mediju »Pet Worldwide«, v katerem prepoznajo 
impresivno trajnostno naravnanost znamke. 
Takšna prepoznavnost njihovega truda ekipi 
s Tanjo Kožuh na čelu daje dodatno energijo 
in motivacijo, da še naprej razvijajo prodajni 
portfelj znamke Earth’s Goodies in s tem 
postavljajo nove trende v pasji prehrani. Ob 
tem ključen vidik ostaja neprimerljiva kakovost 
produktov, saj je njihova želja, vsem pasjim 
prijateljem ponuditi košček neokrnjene narave 
in jim tako polepšati življenje, kot nam ga oni 
sleherni dan, ki ga preživijo ob naši strani.

www.earths-goodies.si
www.vetshop.si

KUŽKE
za

in
MUCE

www.lovingpaw.si   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Spletni butik Loving Paw želi kosmatinčkom ponuditi to, kar si 
zaslužijo – najboljše. Ker prisegamo na zdravo prehrano kužkov 
in muc, smo na podlagi številnih raziskovanj in izobraževanj 
ustvarili štiri linije pod lastno blagovno znamko Loving Paw 
– glineno, medeno, superfood in zamrznjeno, katerim se 
pridružujejo sušeni priboljški ter kakovostna in modna oprema.

oglas 1s.indd   55 18. 10. 2021   15:53:05
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

 Tisk: Printera.hr, Distribucija: EKDIS d.o.o. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 5 %.

www.fashionavenue.si             E-naslov: ava@fashionavenue.si
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