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Poredna ali pridna, nekaj posebnega prihaja na tvojo pot, že od € 69
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Kona z novo močjo.
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Po Koni in Koni Electric je prišla še Kona Hybrid.

Vitka, ekspresivna in samozavestna – Kona je drzna v vseh pogledih. Poganja jo zelo zmogljivi bencinski
ali dizelski motor in vrhunski električni pogon, ki omogoča kar 449 km dosega. Nova hibridna Kona se je
pripeljala z električnim pogonom zadnje generacije, ki zagotavlja izjemno učinkovito in očarljivo vožnjo.
Za maksimalno varnost in udobje skrbi Smart Tech, ki je sestavni del vsake Kone. Kaj torej čakate?
Tehnologija vas pričakuje.
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Nega psov pozimi

Obiščite www.hyundai.si

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 8,4 l/100 km, emisije CO2 : 0,0- 160 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Več informacij dobite pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai.
5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot
je navedeno v servisni knjižici vozila. 8-letna garancija oziroma garancija do 200.000 prevoženih kilometrov pa velja za visokonapetostno baterijo. Pogoji garancije
in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO 2 so na voljo na www.hyundai.si · Kupci ste avtomobilski blagovni znamki Hyundai podelili priznanje BestBuy
Award MILLENNIALS – najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu. Vir: http://www.bestbuyaward.org/slovenia-619XW88 .

thai massage
ONZONTHAI

UVOD
Vedno se zdi nemogoče, dokler ni narejeno.
Vedno je pravi čas, da delate, kar je prav.
Težave nekatere može zlomijo, druge pa krepijo.
Vodi od zadaj in pusti drugim misliti, da so spredaj.
Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš za
spremembo sveta.
Dobra glava in dobro srce sta vedno mogočna kombinacija.
Da bi bil svoboden, ni dovolj sneti okove, temveč živeti tako, da
spoštuješ in podpiraš svobodo drugih.
Pravi voditelj bo žrtvoval vse za svobodo svojega ljudstva.

OGLAS
onzon thai

Nisem bil mesija, temveč navaden človek, ki je postal voditelj
zaradi izrednih okoliščin.
Zmagovalec je sanjač, ki nikoli ne obupa.
Pogum ni odsotnost strahu, temveč zmaga nad njim. Pogumen
človek ni tisti, ki strahu ne čuti, ampak tisti, ki strah premaga.
Nihče se ne rodi s sovraštvom do drugega človeka zaradi barve
njegove kože, preteklosti ali religije. Ljudje se morajo sovraštva
priučiti, in če se lahko naučijo sovražiti, se lahko naučijo tudi ljubiti,
saj je ljubezen za človeško srce naravnejša kot njeno nasprotje.
Zamera je podobno, kot če bi pili strup in upali, da bo ubil
sovražnika.
Če hočeš skleniti mir s sovražnikom, moraš z njim sodelovati. Tako
postane tvoj sodelavec.
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Z vsem srcem sovražim rasno razlikovanje, v vseh svojih oblikah.
Vse življenje sem se boril proti njemu, proti njemu se borim zdaj in
se tudi bom, dokler ne umrem.
Zanikati ljudem njihove človekove pravice pomeni izpodbijati
njihovo človečnost.
Ko človek premaga vzpetino, ugotovi, da je teh še mnogo.
Ne ocenjujte me po mojem uspehu, ocenjujte me po tem,
kolikokrat mi je spodletelo, pa sem se ponovno pobral.
Biti optimist pomeni zreti proti soncu. V veliko temnih trenutkih
je bila moja vera v človeštvo preizkušena, a nikoli se nisem predal
obupu. Tam bi me čakala poraz in smrt.
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Nelson Mandela (1918-2013)

SALON TAJSKE MASAŽE
Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

040 191 484
E: onzonthai@gmail.com
S: www.tajskamasaza.eu
F: www.facebook.com/onzonthai

VRHUNSKA
kakovost
IN OBLIKA
INTERVJU

Ruggero Rugger

Ruggero Rugger je umetnik in vrhunski krojač po meri.
Predvsem pa je Ruggero človek z občutkom za podrobnosti
in popolnost. Skozi njegove roke se pretakajo kilometri najbolj
finega blaga, ki ga virtuoz s škarjami in šivanko oblikuje v popolne
oblike oblek, suknjičev, hlač, srajc, šalov, kravat, rutk in drugih
izdelkov. Ruggeru že leta zaupajo znane osebnosti iz sveta
glasbe in umetnosti, politike, gospodarstva in drugega javnega
življenja. Je eden najvidnejših predstavnikov sodobne beneške
mode. Sedaj ga imate priložnost spoznati tudi v Ljubljani, kjer se
enkrat na teden mudi v svojem salonu v pritličju Modne hiše.
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Kaj je za vas obleka?
Lahko je enostavna zaščita človeka proti mrazu,
lahko je veliko več. Kot je znano, obleka naredi
človeka. Z obleko zunanjemu svetu povemo
veliko; od tega, kaj smo, kaj delamo, kakšen
okus imamo, kakšne so naše barve. Zadeva
okrog obleke je zelo kompleksna.
Od kje vam ljubezen do krojaštva?
Odkar pomnim, me je zanimalo krojaštvo. Pri
nas v Benetkah je bil to vedno plemenit posel.
Vsi so iskali dobrega krojača, ki ni samo človek,
ki iz tekstila naredi obleko, je mnogo več.
Mora znati svetovati klientom, kaj jim paše, kaj
potrebujejo, kaj je zdaj v trendu in na koncu si
še socialni delavec, saj se prenekatere stranke
svojemu osebnemu krojaču izpovedo ter iščejo
potrditve in sočustvovanje. V tem poslu sem že
30 let.
Kje ste se izučili?
Že kot otrok sem rad šival. Ko sem sprejel
odločitev, da bom krojač, me je družina
poslala v uk k mojstru Giovanniju Bordignone
v Spresiano pri Trevisu. Tam smo delali obleke

za znamenite filmske igralce, kot je Marcello
Mastroianni. Ko sem ugotovil, da znam dovolj,
sem odprl svojo delavnico v Benetkah v Quartu
D'Altino. Kmalu se mi je pridružila še partnerica
Sergia in uspeli smo ter zaposlili več krojačev v
naši delavnici Sartoria Venexiana.
Kaj pomenijo Benetke za vaše delo?
Benetke so kozmopolitsko središče za
obiskovalce iz celega sveta. Poleg našega
svetovno znanega filmskega festivala, bienala
arhitekture in številnih drugih svetovnih
prireditev, nam odlične klientele ne manjka. V
Benetkah šivamo ženske in moške obleke po
meri, od dnevnih do svečanih izvedb.
Delate za pomembneže in naredili ste
obleko tudi za Eltona Johna?
Ob priliki sem spoznal svetovno znanega
glasbenika Eltona Johna in izdelal sem mu
unikatno svečano obleko. Na takšne izdelke in
kliente sem zelo ponosen.
S katerimi vrstami blaga najraje delate?
Najraje z najbolj žlahtnimi. Delo s temi materiali

je velik užitek in tudi nošnja izdelkov iz svile
iz Coma ali mehkega kašmirja, tkanega v
dolini Biela, je popolnoma nekaj drugega,
kot so materiali iz umetnih tkanin, s katerimi
ne delam. Moji dobavitelji blaga so svetovno
znani izdelovalci: Ing. Lora Piano, Ermenegildo
Zegna, Canonica, Cerutti itd.
Kako se spoprijemate s konkurenco Prêtà-porter iz Azije?
Nam to ni nikakršna konkurenca. Gre za
konfekcijo iz povprečnih materialov. Če
pogledamo našega klienta, je vsak drugačen.
Na primer športniki imajo zaradi načina gibanja
drugače oblikovano telo kot drugi ljudje. Mi
te razlike vidimo in naredimo obleko za točno
tako postavo, kot jo ima klient. Obleka po meri
tudi skrije, kar želimo skriti, in poudari, kar
želimo poudariti. Naša po meri narejena obleka
je sicer dražja od konfekcije, je pa ob nošenju in
počutju na koncu ta izkušnja cenejša.
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Odprli ste salon tudi v Ljubljani…
Ljubljana je lepo mesto, odprlo je vrata turistom
in prepoznal sem njen potencial ter razširil posel
tudi k vam. Pridobil sem že kar nekaj odličnih
klientov, ki znajo ceniti kakovostno italijansko
manufakturo. Tudi moja predstavnica, gospa
Nevenka, se spozna na posel in kliente, saj je
več deset let v modnem poslu v Ljubljani.
Enkrat tedensko pridem v svoj salon v bivši
Modni hiši za hotelom Union, da sam vzamem
mere in poslikam klienta. Pristen stik s klientom
je dobršen del dobro narejene obleke.
Ali ste zadovoljni s svojim poklicem?
Naš posel ni enostaven, vendar če bi lahko še
enkrat izbiral svoj poklic, bi se odločil enako.
Matjaž Tomlje
oblekapomeri@gmail.com
041 380 644
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NOVI LAND ROVER DISCOVERY SPORT

OBLIKOVAN ZA DRUŽINO.

NOVI DISCOVERY SPORT
ŽE ZA 34.990,00 €.
Svojo pot na rob sveta poiščite z novim Discoveryjem Sport.
Učinkovit motor Ingenium ter štirikolesni pogon bosta z neskončnim številom
kilometrov stopila med vas in vaš vsakdan.
Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.
Ljubljanska cesta 24
1236 Trzin
landrover.si

Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in trajanju akcije je na voljo pri vašem pooblaščenem Land Rover trgovcu. Ponudba ni združljiva z ostalimi prodajnimi akcijami.
Zaloga vozil s predstavljeno ceno 34.990,00 € je omejena. Pri izbiri motorne različice ali modela, se glede posebne ponudbe posvetujte s pooblaščenim trgovcem Land
Rover vozil. Več informacij dobite na 01 5605 800 ali pri pooblaščenem trgovcu Land Rover Avto Aktiv Trzin, Ljubljanska cesta 24, Trzin.
Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifikacije opreme. Cene se v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve.
Kombinirana poraba goriva za vozilo Land Rover Discovery Sport: od 5,3 l/100 km.
Emisije CO2: od 144 do 183 g/km. Emisijska stopnja: >Euro 6.
Discovery Spport akcijska cena velja za model LR Discovery Sport Base 2.0d TD4 150HP MHEV AWD A9. Akcijska cena vozila 34.990,00 € velja ob sklenitvi finančnega
leasinga pri partnerju GB Leasing d.o.o..

LEPOTNI SALON BELLA MIA
Le katera ženska si ne želi, da bi se zjutraj pred odhodom v službo ali ven
lahko samo vstala iz postelje, oblekla, obula in šla – brez dolgega ličenja.
Podaljševanje trepalnic pomeni urejen izgled brez vsakodnevnega
nanašanja maskare. Gre za permanentni make-up, ki zjutraj prihrani
dragocene minute. Postopek podaljševanja trepalnic poteka tako, da
najprej izberemo ustrezne trepalnice – podaljške. Obstaja namreč več
dolžin, ukrivljenosti in debelin. V Lepotnem salonu Bella mia stilistika glede
na posameznikove trepalnice predlaga, kateri podaljški so najbolj primerni.
Ti se na naravno trepalnico nanašajo posamično, kar zagotavlja izjemno
stabilnost podaljškov, ki izpadejo šele, ko izpade naravna trepalnica.

KOZMETIČNE NOVOSTI

MAYARULA INTENZIVNA KREMA
Kozmetična linija Mayarula nudi celovit tretma za zrelo kožo obraza
s skrbno izbranimi naravnimi sestavinami. Pohvali se s certifikatoma
CosmEthically Active in Organic, ki dokazujeta, da je kozmetika aktivna,
povsem naravna in organskega izvora. Intenzivna antioksidantna krema
je bila ustvarjena za izdatno nego zrele in zelo suhe kože. Pomaga v boju
proti staranju, kožo izdatno vlaži in učinkovito obnavlja. Ta bogata hranljiva
krema vsebuje večji delež maščob iz rastlinskih olj, fitosterole in obilico
antioksidantov. Izvleček morskih alg stimulira tudi sintezo kolagena in
izboljša elastičnost kože, s čimer se zmanjša videz gub.

LUSH BOŽIČNA KOLEKCIJA
Letošnja Lusheva božična kolekcija je 100% veganska, ročno izdelana
in brez konzervansov, prav tako pa je 75 % izdelkov brez vsakršne
embalaže. Med temi se poleg zabavnih, mamljivih in dišečih mil,
kopalnih bombic, oljnih kopeli, penečih kopeli in masažnih ploščic z
bleščicami najdejo tudi inovacije v trdi obliki, kot so geli za tuširanje,
balzami za tuširanje, losjoni za telo in bombice za tuširanje. Izdelki, ki
niso »goli«, so zapakirani v reciklirane plastenke in lončke.

KOKO NARAVNA KOZMETIKA
Imate suho in razdraženo kožo? Hranljiva krema za nego obraza Princess
Green slovenske naravne kozmetike KOKO s 100% naravno formulacijo
z visoko vsebnostjo kozjega mleka, konopljinega olja, mandljevega
olja in karitejevega masla kožo intenzivno nahrani in navlaži. Popolna
kombinacija naravnih lipidov, mlečne kisline, maščobnih kislin, vitamina
A in mineralov pripomore k bolj naravnemu in mladostnemu videzu kože
in jo pušča svilnato mehko. Brez gubic, aken, mozoljev in alergijskih reakcij.
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mayarula
Mayarula je novo ustanovljeno podjetje, ki nudi celovit tretma za zrelo kožo obraza s skrbno izbranimi
naravnimi sestavinami, ki so ustvarile obrazu prijazno in učinkovito kozmetiko. Kozmetična
linija Mayarula je prva v Sloveniji, ki je pridobila certifikat CosmEthically Active, ki dokazuje, da
je kozmetika aktivna in povsem naravna. Je organskega izvora, kar potrjuje certifikat Organic. Vsi
izdelki so brez sestavin živalskega izvora. Mayarula je tudi etično usmerjeno podjetje in namenja 3 %
od vsakega prodanega izdelka v dobrodelne namene.

www.mayarula.si

GAIA NATURELLE HYALURON FACE CREAM
Krema za obraz z naravnimi sestavinami in s hialuronsko kislino na kožo
deluje s pomlajevalnimi učinki. Gladi že nastale gubice in upočasnjuje
pojav novih. Koži vrača vlažnost in jo naredi bolj elastično. Primerna je za
vse tipe kože in se odlično obnese kot podlaga za make-up. Naravna krema
je odlična izbira za darilo, tako za ženske kot tudi za moške.

KOZMETIČNE NOVOSTI

MAZILO BUSHY CBD
Slovensko organsko mazilo Bushy CBD poleg hladno stiskanega
konopljinega in kokosovega olja, čebeljega voska, karitejevega
in kokosovega masla, olja grozdnih pešk in eteričnih olj vsebuje
ekstrakt industrijske konopljine smole, ki pomaga koži, da ponovno
najde ravnovesje in spodbudi koži lasten obnovitveni sistem. Mazilo,
ki ne vsebuje parabenov, barvil, toksinov in težkih kovin ter je brez
psihotropnega učinka, je tako primerno za vse tipe kože, če posebej
blagodejno pa deluje na izsušeno, zrelo in problematično kožo.

BEAUTYMINS BY MEDYKO
Beautymins by Medyko so okusni, žvečljivi lepotni vitamini v obliki
gumi medvedkov, ki so aromatizirani z naravnimi malinami in drugimi
rdečimi sadeži. Izdelani so v Nemčiji le iz najbolj kvalitetnih sestavin. So
veganski in popolnoma brez sladkorja, glutena, želatine, soje, laktoze
in GSO. Z enim medvedkom dnevno zaužijete vse potrebne snovi, ki
nahranijo nohte in lase. V njem je 12 različnih vitaminov in mineralov:
vitamin A, D3, E, B2, B12, B6, C, biotin, folna kislina, jod, cink in holin.

HERBA SLOVENICA KOLEKCIJA SMILJ
Herba Slovenica je družinsko podjetje, ki izdeluje popolnoma naravno
kozmetiko iz 99 % slovenskih surovin. Zaradi izjemnih regenerativnih
učinkov izvlečkov smilja so to mediteransko rastlino vključili v veliko
število izdelkov, ki so primerni tudi za najobčutljivejše ljudi – od
hidrolata, mazila, masažnega olja, balzama za ustnice, trdega mila in
nežnega tekočega mila do šampona za suhe in poškodovane lase.
Najbolj so ponosni na mazilo z anti-age učinkom z dodatkom bio
šipkovega olja, ki je odlično za nego zrele kože.
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Med storitvami, ki jih izvajamo, je tudi trajno odstranjevanje dlačic z IPL
tehnologijo. Uporabljamo aparat vodilnega francoskega proizvajalca IPL
naprav EFB Beauté. Odstranjevanje dlačic z IPL napravo velja za manj bolečo
metodo trajnega odstranjevanja dlak. Za dolgotrajno zmanjšanje poraščenosti
zadostuje 6-10 tretmajev. Naročite se na brezplačen testni tretma.
Ker je zima zelo primeren čas za trajno odstranjevanje dlačic, vam ob nakupu
paketa 10 tretmajev nudimo 50% popust!

Chantal beauty clinic
Verovškova 55a
Ljubljana

064 250 025

info@chantal.si
www.chantal.si

Lepotni salon v predmestju Ljubljane
Nudimo vam podaljševanje trepalnic, keratinsko
vihanje naravnih trepalnic, podaljševanje nohtov,
permanentno lakiranje nohtov na rokah in nogah,
pedikuro, depilacijo, nego in masazo obraza
ter diamantni piling.

bellamialepotnisalon

NAVLAŽITE
svojo
KOŽO
LEPOTA IN ZDRAVJE

Nega kože pozimi

Zima je čas, ko naša koža najbolj trpi. Suh zrak v prostoru
pretirano izsušuje povrhnjico kože. Kaj lahko naredite doma ter
kako pomagamo strokovnjaki, si lahko preberete na naslednjih
straneh.
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Imam suho kožo, moram piti več vode?
Pitje vode nikakor ni povezano z vašo suho
kožo. Vnos tekočine od znotraj nikakor ne
more navlažiti poroženelega epitelijskega
tkiva (povrhnjice kože). Za suho kožo so
največkrat krivi vaši geni, saj ste osnovni tip
kože podedovali. Da imate suho povrhnjico,
pa je največkrat kriva neprimerna nega. Vnos
premalo tekočine telesu povzroča stres, to pa
se opazi na koži. Koža je videti sivkasta, utrujena
in ima slabši tonus.
Količina vode v koži je odvisna od notranjih
dejavnikov (prisotnosti in delovanja filagrina) in
zunanjih dejavnikov (mraz, veter, suho okolje,
neprimerna nega). Filagrin je kožni protein, ki se
v procesu poroženevanja povrhnjice spremeni
v NVF (naravni vlažilni faktor), spojino v koži, ki
privlači vlago iz zraka in omogoča hidratiranost
rožene plasti. Zaradi premalo lojnic na obrazu
(podedovano stanje) se proizvede premalo
trigliceridov. S hidrolizo trigliceridov nastane
glicerol, ki sicer ni NVF, posledica pomanjkanja
pa vseeno pripelje do suhe kože. Lojnice
poleg trigliceridov proizvajajo še ostale proste
maščobne kisline, ki skupaj s potom in z
odpadlimi luskami oblikujejo prvo obrambno
črto. Rečemo mu zaščitni mastno-kisli plašč. Ta
bistveno pripomore k izgubi ekstracelularne
vlage v poroženeli zgornji plasti, kar se vidi in
čuti kot dehidrirana povrhnjica.
Kako vlažiti kožo?
Da resnično dosežemo boljšo vlažnost kože, se
moramo držati treh korakov: redni in kakovostni
pilingi – za reševanje suhe kože predlagamo
piling mlečne kisline, vlažilci in okluzivi. Vlažilci
oziroma humektanti so aktivne učinkovine, ki
zadržujejo vlago iz kreme v zgornjih plasteh
kože. Učinkovitost homekranta je le, ko je
v okolju (izdelku) več kot 80 % vlage. Če
uporabljate humektante v obliki seruma, nikar
tega ne počnite preden greste ven. Voda
namreč zunaj, če so temperature nižje od 0
stopinj Celzija, zmrzne, kar povzroči poškodbe
povrhnjice. Koža dobi vlago iz globljih plasti, v
poroženeli plasti jo zadržujejo naravni vlažilni
faktorji, ki so prisotni v vseh zdravih kožah.
Humektanti od zunaj pa povečajo prožnost

24 FASHION AVENUE

kože in izboljšajo njeno encimsko delovanje.
To so: grycerol, propylenglycol, butylenglycol,
panthenol, sestavine naravnega vlažilnega
faktorja (na-lactat, na-pca), karboksilna kislina
(pca), sorbitol, aloa vera, hialuronska kislina,
alantoin.
Okluzive nanesemo, da preprečimo, da bi
vlažnost humektantov padla pod 80 %.
Okluzivno delovanje imajo pravzaprav vsa olja.
Za suho kožo so primerna tista, ki vsebujejo
večjo vsebnost oleinske kisline in imajo dobre
absorbcijske lastnosti. To so: olje makadamije,
avokadovo olje, repično olje, neem olje,
lešnikovo olje, mandljevo olje in arganovo olje.
Dolgotrajna uporaba olj se sicer odsvetuje, saj
škodljivo vplivajo na barierno funkcijo kože in
povzročajo ciklično izsušeno kožo. Kozmetični
izdelek običajno vsebuje vse (humektante,
prosto vlago, okluzivna sredstva).
Kako lahko suhi koži pomagamo z
Microneedlingom?
Microneedling ali kolagenska indukcijska
terapija deluje tako, da kontrolirano poškoduje
beljakovine v papilarni plasti dermisa. Tam
se nahajajo beljakovine kolagena, elastina in
glikozaminoglikana (GAG). Zaradi poškodbe
kolagena se koža odzove z obnovo ranic –
tvorbo novega kolagena. Rast kolagena se
začne s primarno obliko, ki se z kovalentno
vezjo povezuje v sekundarno in tako naprej
do končne oblike trojne vijačnice, ki je
čvrsto ogrodje kože. Pomembno je, da se ob
kovalentni vezavi sprosti voda. Naloga GAG je
vezava proste vode; hialuronska kislina lahko
namreč zadrži kar 1.000-kratnik svoje teže in
tako kožo napolni z zalogo vodo.

Anja Rednak Jakšić
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VAŠ STIL,
vaša
IZBIRA
LEPOTA IN ZDRAVJE

Remington Curl & Straight Confidence

Pred več kot osemdesetimi leti je zaživela znamka za osebno
nego Remington, ki od takrat nenehno inovira in ustvarja
produkte, ki omogočajo izražanje individualnega jaza in stila
uporabnika. Sedaj navdušuje z novo kolekcijo, ki bo olajšala
oblikovanje las ženskam po vsem svetu. Ličen in zmogljiv set
pripomočkov z intuitivnim in edinstvenim dizajnom ne glede na
to, ali želite ustvariti poskočne kodre, mehke valove ali gladke
lase, dostavlja vrhunske rezultate, ki ne bodo ostali neopaženi.
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K

er se v podjetju Remington
zavedajo,
da
ženske
rade eksperimentirajo in
spreminjajo svoj izgled,
a ob tem ne želijo imeti
cel kup različnih naprav,
so upoštevali želje svojih strank in nastala je
inovativna linija za oblikovanje las, ki na račun
posebne zasnove 2 v 1 omogoča preprosto
ustvarjanje edinstvenih in raznolikih stilov.

Kolekcijo Curl & Straight Confidence sestavljata
napredni sušilnik in ravnalnik, ki zagotavljata
rezultate salonske kakovosti, hkrati pa očarata
s krasno ženstveno kombinacijo temnosive in
zlato-rožnate. Lahek in tih sušilnik se pohvali s
tremi različnimi nastavki in priloženo okroglo
krtačo, ki zaradi enostavnosti uporabe dajejo
samozavest za kreiranje unikatnih videzov.
Ne glede na to, ali sušite lase do suhega ali
ustvarjate kodrasto pričesko, sušilnik zaradi

enakomerne porazdelitve toplote in močnega
pretoka zraka omogoča brzinsko hitro
oblikovanje, prav tako pa zaradi sproščanja
ionov skrbi za bleščeč videz las brez nadležnega
štrlenja. Še tako zahtevne uporabnice bo
prepričal tudi pametni ravnalnik, s katerim
se lahko ustvari mehke valove, poskočne
kodre ali gladke ravne lase. Unikatne zvite
plošče omogočajo kreiranje želene pričeske z
minimalnim poznavanjem tehnike, medtem
ko gladko, zaobljeno ohišje neprekinjeno hladi

lase in skrbi, da se bodo ti oblikovali v le eni
hitri potezi, kar prispeva k manj poškodbam in
bolj močnim lasem. V skladu z Remingtonovo
filozofijo »Bodite svoji na svoj način« so pri
obeh produktih nove kolekcije na voljo različne
toplotne in hitrostne nastavitve, ki zagotavljajo
popolno prilagajanje delovanja, oblikovanje
brez stresa in najpomembneje – glamurozno
sijočo pričesko, ki obrača glave.
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si.remington-europe.com
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ZA LEPOTO
ni treba
POD NOŽ
LEPOTA IN ZDRAVJE

Pomlajevanje obraza

Vas ob pogledu v ogledalo vsakič znova zmoti zguban videz kože
na obrazu ter to, da izgleda izsušena in brez energije? Ste začeli
razmišljati o estetskem posegu, vendar niste preveč naklonjeni
ideji, da bi morali za to pod nož? Ženske in moški si zato čedalje
pogosteje pomagajo s t. i. neinvazivnimi tretmaji oziroma z
nekirurškimi metodami pomlajevanja obraza, od katerih je ena
najbolj popularnih metoda 4D Hifu, ki na učinkovit način odpravlja
nepravilnosti na obrazu in poskrbi za zmanjšanje gub.
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Mateja Avbreht - vodja Lepotnega studia Dreams,
kjer izvajajo metodo 4D HIFU.

z naslednjimi prednostmi:
- uporablja se lahko na različnih delih telesa (obraz,
čeljust, brada, vrat, dekolte),
- je povsem prilagodljiva glede na globino terapije,
- stranka se lahko neposredno po zaključeni terapiji
vrne k svojim dnevnim opravilom.
Tehnologija 4D HIFU deluje na principu fokusiranega
ultrazvoka visokih moči. Segrevanje tkiva vodi
do mikroinflamatornih procesov, ki jim sledi
povečana tvorba novega kolagena. Stranke takoj
po postopku, ki traja približno slabi dve uri, opazijo
lifting in mehkejšo kožo, a še bolj pomembni sta
naslednji dve fazi. V drugi fazi prihaja do nastajanja
novega kolagena (celice fibroblastov se delijo do
40-krat na sekundo), v tretji pa do podaljšanega
in trajnega lifting učinka z bolj napeto kožo in
manj gubami. Regeneracija podkožja torej poteka
v treh fazah, ki se začenjajo med samo terapijo in
trajajo od 6 do 12 mesecev. Terapija ne poškoduje
površine kože, kljub temu pa uspešno prodira
v globlje plasti, saj je temperatura delovanja v
globini podkožja bistveno višja kot pri laserju in
radiofrekvenci. Prednosti terapije sta točkovno
usmerjena ultrazvočna energija in dodatna ročka

N

a proces staranja kože
vplivajo številni faktorji, eden
izmed glavnih je postopno
upadanje količine snovi, ki
so zaslužne za ohranjanje
mlade in gladke kože. Gre za
snovi, kot so kolagen, elastin in hialuronska kislina.
Notranji proces staranja, ki vpliva na delovanje
telesa v celoti, postane viden tudi navzven. Skoraj
vsaka ženska in tudi moški se želi zaščititi pred
staranjem kože in se znebiti gub na področju
obraza in vratu, toda zanimivo je, da v zadnjem
času z izjemnim napredkom tehnologije potreba
po plastičnih operacijah upada. Vedno bolj se
namreč uporabljajo naravnejše in neinvazivne
metode pomlajevanja, kot je tehnologija 4D HIFU,
ki jo uporabljajo v vodilnih estetskih klinikah in
kozmetičnih salonih po svetu. Gre za angleško
kratico (High Intensity Focused Ultrasound) za
lifting obraza z ultrazvokom, ki na površini kože
ne pušča nobenih poškodb. Ta varna, a učinkovita
metoda, je primerna za vse tipe kože in ne glede
na starost. Poleg tega je svet estetike navdušila še
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Ulica Jana Husa 1, Ljubljana

- nega obraza
- nega telesa
- pedikura
- manikura
- depilacija
- laser e-light
- ultrazvok 4D Hifu
- trajno vihanje trepalnic
radarskih valov, s katero se lahko obdela tudi težje
dostopna mesta. Intenzivni nekirurški lifting 4D
HIFU je torej primeren za vse, ki jih motijo nastale
gube na obrazu ali iščejo enostavnejšo metodo za
odstranjevanje povešene kože na obraza.
www.dreams.si

www.dreams.si

info@dreams.si

051 690 787

UDOBJE
na prvem
MESTU
MODA

Oblačila za najmlajše
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področju Evrope in Slovenije. Predvsem jima
je pomembno, da so vsa oblačila udobna, da
dajejo občutek druge kože in da so prilagojena
otrokom. To pomeni, da na hlačah ni gumbov in
zadrg, da si jih otrok z lahkoto sam preobleče in
seveda da mu oblačila omogočajo brezskrbno
igro. Za dojenčke in najbolj občutljive malčke
s kožo z alergijami, dermatitisi, ekcemi in s
podobnimi kožnimi boleznimi, sta razvila
tudi posebno ekološko linijo, ki je izdelana iz
certificiranih materialov OCC (Organic cotton
colours) – iz 100% organskega, naravnega in
nepobarvanega bombaža. Ta hipoalergena
oblačila, ki se ponašajo z najvišjim standardom
kakovosti, so še posebej mehka in prijetna na
dotik, odlično dihajo in preprečujejo neprijeten
vonj, ščitijo kožo pred srbenjem in izpuščaji
ter nenazadnje dokazujejo, da gresta dizajn in
ekologija lahko z roko v roki.

Oblačilo je naša dodatna koža. Kar damo na kožo, se v večjemu
odstotku absorbira v naše telo, zato je zelo pomembno, kakšna
je sestava našega oblačila. Njegova funkcija je, da nas varuje,
greje in daje telesu udobje za zdravo delovanje. Izbira pravega
oblačila je še posebej pomembna pri najmlajših, za katere želimo
le najboljše.

www.otroskaoblacila.si

B

ombaž spada med ene
izmed prvih uporabljenih
surovin
za
pridelavo
tekstila, saj naravna vlakna
dajejo koži možnost da
diha in uspešno uravnava
temperaturo. Toda običajna in ustaljena
pridelava bombaža je žal postala velik problem.
Tako njegova pridelava kot obdelava namreč
prispevata kar 10 odstotkov k onesnaženosti
našega planeta, saj gre pri običajni pridelavi
za uporabo kemikalij, pesticidov in belil. Med
številnimi oznakami, ki spremljajo tekstilne
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izdelke, se kot kupec najbolj razveselimo tistih, ki
nam sporočajo, da izdelek ne vsebuje nevarnih
snovi in da je prijazen ljudem in okolju. Pri
izbiranju oblačil za novorojenčke, dojenčke in
otroke pa so oznake standardov kakovosti sam
temelj, saj želimo za najmlajše člane družine le
povsem zdrava otroška oblačila.
Tega se še kako dobro zavedajo v slovenskem
podjetju Sivili, katerih oblačila se ponašajo
s svetovno priznanim certifikatom OekoTex Standard 100, ki je v uporabi že od leta
1992 in označuje tiste tkanine, ki so uspešno
opravile preverjanje vsebnosti škodljivih snovi.

Test vključuje prepovedane (npr. rakotvorna
barvila) ali nadzirane snovi s strani zakonodaje
(npr. formaldehidi, težke kovine), snovi, za
katere je že dokazano, da škodujejo zdravju, a
po zakonu niso prepovedane (npr. pesticidi,
barvila, ki sprožajo alergije) in druge parametre,
ki vključujejo varnostne ukrepe, namenjene
varovanju zdravja (npr. pH). Tekstilni izdelki
se lahko potrdijo v skladu s tem standardom
samo, če vsi sestavni deli izpolnjujejo zahtevane
kriterije, brez izjeme.
Ko je pred 24 leti Urška Gliha postala mamica,
je v želji svoji Špeli zagotoviti najboljše,
pričela šivati oblekice, ki so na račun estetike
in praktičnosti hitro pritegnile zanimanje
prijateljev in sosedov. To je spodbudilo mlada
starša, da sta v garažnih prostorih stanovanjske
hiše počasi začela razvijati blagovno znamko
Sivili. Kasneje sta preselila proizvodnjo in
odprla lastno trgovino v Straži, toda danes
kljub razširjeni ponudbi sledita isti filozofiji
ustvarjanja izdelkov najvišje kakovosti, ki
so prijazni uporabniku kot tudi naravi, zato
uporabljata samo materiale, ki so narejeni na
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AVTO

PREROJENA
britanska
IKONA
Land Rover Defender
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Med vozila, ki lahko premagujejo še tako zahteven teren,
zagotovo spada Defender, katerega so starši pri Land Roverju
sedaj zasnovali, da bo še bolj zmogljiv, varen in pameten ter tako
povsem pripravljen na 21. stoletje.
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P

red tremi leti smo prejeli
novico, da se legendarni
Defender poslavlja od
proizvodne linije, ki je
užalostila pustolovska srca
in radovedne ume našega
planeta. Toda zaradi izredne popularnosti so
tega robustnega SUV-ja pri Land Roverju že 12
mesecev kasneje oživili kot darilo samemu sebi
za 70. rojstni dan. Ker je šlo za posebno izdajo,
opremljeno z najmočnejšim motorjem do
tedaj, s 5,0-litrskim bencinskim osemvaljnikom
s 400 KM, je 150 ekskluzivnih enot izredno
hitro pošlo in britanski proizvajalec se je tako
moral lotiti ustvarjanja nove generacije, ki sedaj
stoji pred nami bolj ponosno kot kadar koli
prej. Da bi še dvignili pričakovanja in povečali
pomp ob lansiranju, so novega Defenderja
postopoma razkrivali javnosti ter ga še odetega
v kamuflažo kot prvega pognali po hriboviti
stezi Goodwooda, s čimer so odprli štiridnevno
proslavo bencinskih hlapov, ki tradicionalno
poteka v začetku julija na posestvu lorda Marcha.
Dva meseca kasneje pa je naposled nastopil čas,
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da nova različica neustavljivega Defenderja
pokaže svoje telesce v celoti in dokaže, da je
pripravljena na takšne in drugačne ekspedicije.
Pa začnimo z zunanjim izgledom. Defender
je ohranil škatlasto obliko s kratkimi previsi
in z visoko oddaljenostjo od tal ter druge
prepoznavne elemente, kot je značilna dodatna
guma na zadku, vendar so mu oblikovalci
obenem namenili povsem svež dizajn prednjih
in zadnjih luči, maske hladilnika, stranskih
ogledal... Recept je torej isti, celotno zadevo so
le začinili, da bo v koraku s časom.
Oblikovanje je več kot očitno robustno, toda
pri Land Roverju pravijo, da to ni le šminka in
da so iz samega štarta želeli slediti stopinjam
predhodnika ter ustvariti vzdržljiv in trpežen
avtomobil, ki obvladuje tudi ekstremne
temperature in situacije, kot je vožnja po blatu,
pesku, reki ali kakšnem drugem off-road terenu.
Številke so res impresivne – novi Defender
se pohvali z nosilnostjo do 900 kilogramov,
z vlečno zmogljivostjo do 3.720 kilogramov
in z možnostjo bredenja čez vodo do 900
milimetrov.
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Ultimativnemu 4x4 SUV-ju za neskončne avanture pri tem
poleg nove arhitekture pomagajo inteligentni sistemi na čelu s
tehnologijo Terrain Response 2, ki avtomatsko zaznava površino,
po kateri se vozilo pelje, in glede na njo prilagaja vse sisteme. Ta je
prejela dodaten program za bredenje čez vodo kot tudi svetovno
novost – sistem Configurable Terrain Response, ki vozniku
omogoča optimizacijo oprijema ne glede na pogoje.
Ob tem Britanci obljubljajo izjemno udobje na katerikoli površini,
tako da bodo tudi dolga potovanja brezskrbna. Interier je
sicer povsem nov in drastično drugačen; stilno in tehnološko
revolucijo naznanja nov sistem infotainment Pivi Pro z digitalno
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instrumentalno ploščo, s prikazovalnikom
head-up in z osrednjim zaslonom, občutljivim
na dotik. Posebnost estetsko dovršene, toda
funkcionalne kabine je dodaten sredinski
sedež v prvi vrsti, ki je kot nalašč za deljenje
dogodivščin z družino.
Strokovnjaka za raziskovanje še ne odkritega

bodo poganjali zmogljivi bencinski ali dizelski
motorji, poleg katerih bodo na voljo tudi
bolj ekološko naravnani elektrificirani pogoni
z blago hibridno in s priključno hibridno
tehnologijo.
Ava Tomlje

oglas
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA, ŠKODUJE VAŠEMU ZDRAVJU

14 Avto+šport

NAVTIKA

DRUGI
dom
NA VODI
Ferretti Yachts 720
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Vodilni evropski salon plovil, bleščeči canski festival, je na
azurno obalo zopet privabil rekordno število obiskovalcev;
54 tisoč ljubiteljev navtike si je ogledovalo kar 650 takšnih in
drugačnih kreacij izpod rok butičnih kot tudi največjih svetovnih
proizvajalcev, izmed katerih je veliko zanimanja požel najnovejši
produkt Ferretti Yachts, luksuzni flybridge 720.
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K

ljub temu da je bilo v
Cannesu na ogled preko
sto svetovnih premier,
med katerimi je bilo
tudi šest spektakularnih
novosti skupine Ferretti, ki
med drugim upravlja s prestižnimi znamkami
Riva, Pershing, Itama in Custom Line, je na
razstavnem prostoru Italijanov najsvetleje
sijal težko pričakovani model Ferretti Yachts
720. Pri njegovem razvoju je arhitekta Filippa
Salvettija, ki je deloval v tandemu z ekipo

hišnih Ferrettijevih oblikovalcev, vodila ideja
o stvaritvi plovila, ki bi s svojo eleganco in
udobjem služilo kot drugi dom na vodi.
22,3 metra dolga flybridge jahta že na prvi mah
osvaja z aerodinamičnim dizajnom, izčiščenimi
linijami in velikimi steklenimi površinami, sicer
značilnimi za vse znamkine nove produkte,
a celoten koncept nadgrajuje z inovativnimi
rešitvami, kot je na primer krasen ležalni kotiček
sredi krme, ki se ga razkrije z odprtjem velikih
vrat. Ta del je mogoče še nadaljnje izkoristiti z
električno spustitvijo kopalne ploščadi v vodo,

ULTIMATIVNA VODNA IGRAČKA
Električni surf Lampuga Air
Električni surfi so naslednja velika stvar v vodnih športih, saj so zaradi njihove zmogljivosti, preproste uporabe in varnosti
postali izredno priljubljeni po celem svetu. Med najbolj priljubljene električne surfe spada Lampuga Air nemškega
proizvajalca Lampuga, ki nudi zabavno doživetje na vodi ne glede na stopnjo izkušenj. Njegova odlična zmogljivost pomeni
40 minut zabave do 50 km/h. Praktičen dizajn pa omogoča, da surf napihnemo in izpraznimo, če ste morda na tesno s
prostorom. Izredno enostavno in prijazno za uporabnika. Zastopnik za Slovenijo in bližnje države je MennYacht Group.
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s čimer je poleg lažjega vstopa ob namakanju
v morju omogočen tudi vhod v garažo, ki lahko
hrani 4 metre velik tender ali trisedežni jet ski.
Dobro je izkoriščen tudi premec, kjer se lahko
radodarne ležalne blazine pretvori v udoben
jedilni prostor za obedovanje na svežem zraku.
Ob tem se lahko gostje pred sončnimi žarki
zaščitijo s tendo, ki se jo enostavno zatakne
v nameščene karbonske drogove, prav tako
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pa lahko osebne predmete varno odložijo v
omarice, nameščene pod usnjenimi blazinami
v odtenku sive, ki se čudovito sklada s tikovim
lesom.
Kar 31 kvadratnih metrov veliki flybridge,
narejen iz ogljikovih vlaken in kompozitnega
materiala, nudi drugo krmilno postajo, pred
katero se nahaja še ena masivna blazina,
obrnjena proti premcu. Kapitanu bo lahko

družbo delala vsaj 5-članska skupina, ki bo
zadnjice parkirala na prostorni zofi v obliki črke
L ali drugem prostostoječem pohištvu.
Preostali gostje se bodo lahko razvajanju
posadke prepustili ob posedanju palubo nižje
ali nekaj korakov naprej zavetje poiskali v
prefinjenem interierju jahte, kjer so oblikovalci
s kombinacijo bež in rjavih odtenkov ustvarili

harmoničen in spokojen ambient. Model 720
se kot prvi predstavnik Ferretti Yachts pohvali
s steklenimi vrati, ki se odpirajo na stran in
jih je tako mogoče v celoti skriti v steno,
kar doprinaša k odprtemu značaju salona,
ki navdušuje z višino stropa, ki presega dva
metra. Poleg dveh sedežnih garnitur se v
salonu nahajata še jedilna miza za osem oseb in
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bigg-r.com

oglas big r
minimalistična ladijska kuhinja, nasproti katere
najdemo kokpit, opremljen s štirimi zasloni v
velikosti 16 palcev.
Stopnice vodijo do podpalubja, kjer 720-ica
ponovno dokazuje, da nudi ogromno prostora
za jahto te velikosti. Vse štiri kabine ohranjajo
velikodušno višino stropa, kot tudi razkošno
opremo. Na sredini se nahaja lastnikov
apartma, kjer se na 20 kvadratnih metrih
razprostira estetsko dovršena spalnica, walk-in
garderoba in kopalnica. Slednji so oblikovalci
pametno pozicionirali za posteljo, s čimer so

57
minimizirali hrup iz sosednje strojnice in tako
povečali udobje. Za moč sicer skrbi dvojica
8- ali 12-valjnih motorjev MAN, pri čemer
zmogljivejša konfiguracija Ferrettijevo jahto,
ki za pravo zabavo na vodi sprejme 18 gostov,
izstreli do najvišje hitrosti 32 vozlov, ob tem pa
lahko lastnik do ključnih informacij o delovanju
kadarkoli dostopa preko svojega iPada.
Ava Tomlje

56 FASHION AVENUE

57

DUH
v
STEKLENICI

ENOLOGIJA

GiniBee

Ljubitelji gina so dobili novo najljubšo pijačo, saj je na slovenski trg
prispela čisto nova kreacija, pod katero se je podpisal nihče drug
kot poznani slovenski igralec Rado Mulej. Perfekcionist po naravi
je edinstven gin GiniBee skrbno razvijal več let, s čimer je naposled
ustvaril produkt za zahtevne pivce, ki si želijo zgolj najboljše.
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Z

adnja leta popularnost gina
vztrajno raste, toda kljub
mnogokaterim
različicam
na tržišču obstaja le nekaj
tako dovršenih izdelkov,
ki po mnenju svetovnih
ocenjevalcev za uživanje ne potrebujejo
tonika. Prav zato se je vsestranski igralec in
poslovnež Rado Mulej odločil, da po svojih

standardih kreira gin, ki bo zadovoljil najbolj
petične okuse. Želel je ustvariti nekaj povsem
unikatnega, zato se je inovativno domislil, da
bi brinjeve jagode združil z medom svetovno
znane slovenske kranjske sivke (lat. Apis mellifera
carnica), najmarljivejše med vsemi čebelami,
ki je prav tako najprijaznejša do človeka. Tako
kompleksen projekt je zahteval izdelavo
posebne opreme, ki omogoča, da je v med

slovenskih čebel namočena vsaka šesta brinjeva
jagoda. Toda to za Muleja ni bilo dovolj in je
enologu naznanil, da želi svoj gin še nagraditi. V
prvi vrsti mu je želel dodati slovenski element,
zato je izbral lipov list. Za ženstveno noto je
primešal vrtnico, za merico afrodizijaka ingver,
za dotik sladkosti pomarančo, za pridih svežine
kumaro, za nežno kislino limono in za kanček
živahnosti koriander. Morda se ta mešanica
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sestavin zdi nekoliko neobičajna, vendar so v
dolgem postopku izpopolnjevanja ujeli prava
razmerja in dosegli odličnost. Nenazadnje je bil
cilj narediti nekaj še ne videnega, pijačo, ki bi
presenetila in impresionirala tudi poznavalce.
Toda najpomembnejša od vsega je seveda
osnova – gin. Pri različici Premium gre za
francoski brandy bogatega okusa, ki je bil tri leta
staran v hrastovih sodih, medtem ko je inačica

FASHION AVENUE 61

Unique bazirana na pšeničnemu alkoholu. Oba
edinstvena primerka sta namenjena zahtevnim
pivcem gina, ki ju bodo lahko uživali tudi brez
tonika. A da slovenski GiniBee ne bi sam hodil
po svetu, so zanj pripravili spremljevalca z
imenom GiniBee Tonic Sugar Free; skladnost
med njima je kot glasba z besedilom. Gre za
prvi in edini slovenski tonik brez sladkorja, ki se
ga samostojno ali zmešanega z ginom lahko
pije brez slabe vesti. Ravnokar se mu je pridružil
tonik Rose and Lime, ki očara z eliksirjem vrtnice
in limete, kmalu pa bo družina tonikov GiniBee
zrasla še za tri nove člane.
Tako vrhunska produkta, kot sta gina GiniBee,
si zagotovo zaslužita embalažo na nivoju, zato
je Rado zaprosil Dušana Erjavca, da začrta
ekstravagantno steklenico, ki ne bo ostala
neopažena. Umetnik si je zamislil eleganten

dizajn, ki ga krasi impozanten emblem, ki
uteleša značaj Rada Muleja. Krila ponazarjajo
njegovo svobodo, palica gosposkost, viteški ščit
plemenitost, črki R in M pa začetnici njegovega
imena in priimka. Steklenici v odtenku mat sive
in kraljeve modre spremlja estetska darilna
škatla, zaradi katere se gina GiniBee uveljavita
kot krasen poklon za prihajajoče praznike.
Mulej iz svojih izjemnih zvarkov meša mnoge
zanimive koktejle, zato so ga kot edinega
proizvajalca gina povabili na ekskluzivni
Festival penin, ki bo 26. decembra potekal v
portoroškem petzvezdičnem hotelu Kempinski
Palace. Tam se lahko tudi sami prepričate
o kakovosti čebeljega gina, ki je kot duh v
steklenici, ki zna izpolniti skrite želje.
www.ginibeegin.com
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Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska cesta 154, Ljubljana
+386 (0)1 588 2600
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Grand Hotel Union Business
Miklošičeva 3, Ljubljana
+386 (0)1 308 17 02

www.sense.si

MOJSTRI
vipavskega
ZELENA

ENOLOGIJA

Pasji rep

V vipavski vasici Orehovica, ki je bila v času Avstro-Ogrske eno od
središč vinarstva na naših tleh, se piše butična vinska zgodba Pasji
rep, kjer so znani predvsem po tem, da so avtohtono slovensko
sorto zelen rešili pred izumrtjem in iz nje mojstrsko pridelali vino z
izjemnim značajem, ki je cenjeno tudi čez mejo.
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D

ružina Premrn je že
vsaj
štiri
generacije
tesno
povezana
z
vinogradništvom, a s tem
poslom so se začeli resneje
ukvarjati konec 80. let
prejšnjega stoletja, ko se je tedanji gospodar
domačije Franc Premrn odločil, da bo obnovil
stare, zapuščene vinograde zelena, avtohtone
vipavske sorte, ki je bila nekdaj znana kot vino
za gospodo. V skladu s tem je ustanovil lastno
blagovno znamko, pod katero bo pridelano
vino stekleničil; ime je navdihnil Pasji rep,
znamenita vinogradniška lega z dolgo tradicijo,
kateri je pisal speve sam baron Janez Vajkard
Valvasor v Slavi vojvodine Krajnske. Na strmih
pobočjih ob vasici Orehovica so že od nekdaj
sadili zelen, toda po koncu druge svetovne
vojne, ko je prišel trend mednarodnih sort,
je ta zahtevnež zaradi nizke rodnosti skoraj
izumrl. Eden glavnih akterjev, ki so ga rešili
pred propadom, je bil Franc Premrn, njegov
potencial pa so sčasoma prepoznali še drugi
vipavski vinarji.
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Vrhunski zelen je Pasji rep kaj kmalu uvrstil na
mednarodni vinski zemljevid in tudi danes,
ko na kmetiji poveljuje Francov sin Samo,
ostaja njihov paradni konj, ki je v veliki meri
zaslužen za to, da kar polovica pridelkov
Pasjega repa roma v tujino. Poleg svetovne
posebnosti zlatorumene barve, ki očara s
svežino in specifično aromatiko, v Orehovici
pridelujejo tudi malvazijo in rebulo, ki se skupaj
z zelenom druži v zvrsti beli jebatschin. To
zanimivo poimenovanje je nastalo kot poklon
pokojni sosedi Jebačinovi, čigar potomci so
Premrnovim pred leti prodali zemljo poleg
njihovega posestva. Mladi gospodar je po
raziskovanju Toskane na meni dodal tudi rdeče
sorte – merlot, cabernet franc in barbero, ki
se stekajo v rdečega jebatschina; ta se najbolj
dopade rdečemu mesu in zrelim sirom.
Za izjemne letnike merlota pripravijo tudi
ekskluzivno selekcijo petstotih steklenic, ki jih
odraža posebna črna etiketa, vendar te romajo

le v roke pomembnežev ali pa jih stočijo v
domači hiši.
Lege vinogradov Pasjerepcem omogočajo
ekološko pridelavo z nekaterimi biodinamičnimi
metodami. Večino svoje energije usmerjajo
v delo v vinogradih in pridelavo zdravega
grozdja, ki je osnova za uspešno kletarjenje
brez velikih posegov in enoloških dodatkov.
Za fermentacijo uporabljajo le avtohtone
kvasovke, prav tako pa so skoraj vsa njihova
vina nefiltrirana.
Poleg tega, da je Samo Premrn pustil svoj pečat
zgodbi Pasji rep z vpeljavo rdečih, je za prijetno
okušanje njihovih vin iz domačega skednja s
pomočjo svoje sestre, arhitektke Sanje Premrn,
ustvaril degustacijsko sobo, kjer kombinacija
tipičnega kamna, lesa in stekla ustvarja
ambient, ki združuje tradicijo z modernostjo.

oglas
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www.pasji.rep.si
Foto: Miha Bratina
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NO TIME LIKE THE FIRST. #MYCALVINS
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ISTRSKE
kulinarične
SANJE

GASTRONOMIJA

Konoba Morgan
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domače testenine, mesnine in
sire. To uspešno zgodbo sedaj
z veliko mero inovativnosti
nadaljujeta sin Marko in hči Ana,
ki sta klasično babičino kuhinjo
povzdignila na res visok nivo, s
čimer sta si prislužila uvrstitev v
številne hrvaške in mednarodne
gastronomske vodnike, izmed
katerih je vredno izpostaviti
svetovno priznane Gault&Millau,
Michelin in Veronelli.
Pot nas je mimo slikovitih
vinogradov in polj vodila na grič
nad Brtoniglo, kjer domuje istrski
hram kulinarike, poznan kot
Konoba Morgan. Ob vstopu nas
je takoj objel prijeten ambient,
ki ga gradita sproščujoča lounge
glasba in toplo prasketanje ognja,
nato pa še prijazen sprejem

Vizija družinske restavracije Konoba Morgan, ki je svoja vrata
odprla pred več kot desetimi leti, je pripravljati slastne in izvirne
delicije, ki so globoko zakoreninjene v tradicijo. Na krožnikih
ohranjati prepoznavnost jedi in zagotavljati vedno boljše
nadgradnje naravnih okusov, ob tem pa se spomniti na znanja
naših prababic in na zanimivosti sodobnih kulinaričnih trendov.
Ta povsem preprosta, a dovršena filozofija, je prepričala široko
paleto zvestih strank, ki se že od samega začetka vračajo v
hrvaško Brtoniglo, v želji okusiti istrske kulinarične sanje. Tudi
sami smo se podali na njihovo gurmansko popotovanje.

N

a prekrasen sončen dan
smo se odpravili v eno
najbolj opevanih domačih
gostiln onkraj meje –
Konobo Morgan, kjer s
ponosom ustvarjajo po
tradicionalnih istrskih receptih. Temelje majhne,
preproste, vendar elegantne restavracije, sta
postavila Darinka in Joško Morgan s svojimi
impresivnimi specialitetami, med katere štejemo
jedi iz divjačine, boškarina in petelina kot tudi

gostitelja Marka. Medtem ko smo čakali,
da se degustacija prične, smo občudovali
steklenice najboljših istrskih vinarjev,
razstavljenih po celotnem prostoru, ki
lično kombinira les s kamnom. In že je na
mizo prispel pozdrav iz kuhinje v obliki
pisanih domačih namazov, gosje paštete
in jajčevcev v ekstra deviškem oljčnem
olju, kateremu je sledil res sijajen uradni
uvod – chefica Ana je pripravila tris hladnih
predjedi, ki odlično predstavlja fuzijo
tistega, kar je bilo včeraj, s tem, kar prihaja
jutri. Na tanko narezano tradicionalno
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s svežim jabolčnim pirejem, postreženim v
zanimivi rdeči posodici. Kombinacija izredno
hrustljave skorjice in prijetno mehke sredice
odojka je pobožala brbončice, a doživetje ne
bi bilo enako brez prave vinske spremljave. Za
to je poskrbela mladostna francoska kapljica
s prav posebno zgodbo. Vsak tretji četrtek v
novembru je namreč to, le tri tedne zorjeno
vino z aromatičnimi notami sadja, minuto za

istrsko govedo boškarin, marinirano z
aromatičnimi zelišči, se je družilo z v panceto
zavito terino zajca s slivami in z zelenjavo ter z
grobo mletim tartarjem black angusa. Zraven
so postregli svežo malvazijo priznanega vinarja
Kozlovića, čigar vinogradi se nahajajo zgolj
kilometer stran; v neposredni bližini rastejo tudi
oljke družine Buršić, katerih sortno olje najvišje
kakovosti je krasno dopolnilo celotno izkušnjo
pri Morganovih. Ti so se odločili, da bo naslednjo
stopničko v raziskovanju okusov predstavljal
foie gras, skombiniram z marelico in medom,
katerih sladkoba je odlično dopolnjevala
gosje meso, ki se je kar topilo v ustih. Ker
bi bil greh, da ne bi poskusili tudi slovitih
hišnih testenin, so na mizo postavili vrhunske
domače raviole, polnjene z raco. Po tej jedi
so bila pričakovanja visoka in z navdušenjem
smo pričakovali glavno kreacijo. Natakar je
postregel z mladim odojkom, ki so ga parirali
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polnočjo iz domače Burgundije razposlano
po vsem svetu, kjer se od Pariza do New Yorka
veselijo prihoda mladega Beaujolaisa. Potem
pa še nekaj sladkega za konec, mi smo okusili
perfektno pečen in izjemno maslen čokoladni
soufflé ter božansko kostanjevo torto, s
katerima so v Konobi Morgan upravičili svoj
sloves ene najboljših gostiln v hrvaški Istri, kjer
na prvo mesto postavljajo ljubezen do tradicije
in kontinuitete.
www.konobamorgan.eu
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Prepustite se zvoku in sliki
Nova BRAVIA OLED AG9, s slikovnim procesorjem X1 Ultimate
in Acoustic Surface Audio+. Izjemno realistična kakovost slike
združena s kinematografskim zvokom za resnično doživetje televizije.
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DIZAJN

KREACIJE
za
UŽIVANJE
Tri lukne
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Kako je lepše pričeti dan kot s skodelico dišeče kave, postrežene
v edinstveni ročno izdelani skodelici? Slovenski ustvarjalki Ani
Haberman tovrstno veselje strank ob uporabi njenih estetsko
in funkcionalno dovršenih kreacij predstavlja največji navdih za
ustvarjanje in nadaljnje raziskovanje različnih tekstur in barv.

dkar
pomni,
Ano
Haberman zanima svet
ustvarjanja, vendar njena
formalna izobrazba ni
direktno povezana z njeno
današnjo
rokodelsko
dejavnostjo. Do ključne spremembe na njeni
življenjski poti je prišlo povsem po naključju,
ko se je kmalu po končanem študiju kulturne
antropologije zagledala v unikatno skodelico
iz kamenine. Ta jo je tako prevzela, da je poleg
nakupa v butiku pustila svojo telefonsko
številko, da jo pokličejo v primeru kakšnega
prihajajočega tečaja. In tako se je po nabiranju
znanja na različnih delavnicah pričela zgodba
simpatično poimenovane znamke Tri lukne.
Ana Haberman je zadnjih deset let zaljubljena
v »stoneweare« ali po naše kamenino, iz katere
izdeluje vse od posodja, gumbov in nakita do
bolj izraznih kosov za številne domače in tuje
razstave. Pri tem uporablja prostoročne tehnike,
uživa predvsem v tehniki »pinching«, kjer so
glavno oziroma edino orodje umetnikove
roke. To se rezultira v organskih oblikah, ki
se perfektno skladajo z Aninimi najljubšimi
barvami – zelenimi in modrimi odtenki, ki
se družijo z zemeljskimi, kamnitimi. Ker so
izdelki narejeni iz glazirane kamenine, so čvrsti,
varni za strojno pomivanje in dosegajo poleg
estetske tudi praktično vrednost.
Trenutno po kreacijah znamke Tri lukne najbolj
povprašujejo kuharski mojstri in stilisti hrane,
ki si zaželijo unikatne krožnike in sklede, med
svoje stranke pa Ana prav tako šteje mnogo
ljubiteljev čajnih obredov, ki znajo ceniti
preprostost trenutka z edinstveno skodelico
čaja. Njene oblikovno izpopolnjene izdelke
so prepoznali tudi v tujini – zadnje naročilo
za keramiko je bilo za japonsko restavracijo v
Abu Dabiju, medtem ko lahko na naših tleh
izdelke izpod rok Ane Haberman najdemo v
njenem ateljeju na Koroškem. V načrtu je tudi
lastna spletna trgovina, kjer si bodo stranke
lahko ogledale ročno oblikovano kamenino,
ki človeka za trenutek ukrade vsakdanu in ga
zapelje k naravi – k njeni igrivosti oblik in barv.
www.trilukne.si
Foto: Maja Danica Pečanić
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POTOPIS

RAZVAJANJE
v objemu
NARAVE
Hiša Raduha
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Tam, kjer se sliši le šumenje Savinje in čivkanje ptic. Tam, kjer se
čas ustavi. Tam se piše zgodba Hiše Raduha, ki ponuja bivalno
udobje in gurmansko razvajanje v objemu narave.

V

prikupnem gorskem kraju
Luče, ki leži na 520 metrih
nadmorske višine, stoji
Hiša Raduha, ki je svojim
prvim gostom odprla vrata
že daljnega leta 1875.
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Danes v hiši ustvarja družina Breznik, ki je
tradicijo dodobra nadgradila in posodobila.
Na prečudoviti, z gozdovi obdani lokaciji v srcu
Kamniško-Savinjskih Alp, so na najpristnejši
možen način pričarali povezanost človeka z
naravo. Z arhitekturo, ki združuje najstarejše

s sodobnim, so skupaj z arhitekti, umetniki in
lokalnimi ustvarjalci ustvarili ugodje v kozolcu,
sanje v hiški na drevesu in prijetno bivanje v
udobni stari štali. Estetsko izpopolnjene bivalne
enote so nastale z upoštevanjem starega
mojstrskega znanja in filozofije lokalnega,

pristnega, individualnega in sodobnega. Tako
hiška na drevesu, ki sprejme par, kot kozolec in
stara štala, v katerih se lahko namesti družina,
ponujajo popolno udobje in zasebnost, lastno
savno in masažni bazen, povezanost z naravo
in seveda sanjski pogled na reko Savinjo, ki
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se vije mimo Hiše Raduha. Posestvo
poleg bivalnih enot in zelenjavnega vrta
vključuje tudi glavno hišo, kjer domujeta
recepcija in restavracija. Tam ustvarja
mojstrica Martina Breznik, ki ji pravijo
tudi pionirka slovenskega slow fooda.
S spoštovanjem do tradicije nadaljuje
zgodbo odličnih kuharic – svoje mame,
babice in prababice in ji dodaja kanček
lastne izvirnosti. Tako je vsak krožnik in
vsaka večerja svojevrstna izkušnja. Martina
se skupaj s partnerjem Matjažem trudi,
da krožniki govorijo zase in za njiju. Skozi
kakovost jedi in doživetje na krožnikih
gostom posredujeta naravo in vse njene
odtenke na svoj način. Degustacijski
meni je zato povsem prilagojen letnim
časom in sezonskim sestavinam – temu,
kar dobijo iz vrta, od kmetov in iz gozda.
V iskanju novih okusov, barv in vonjev
vedno želita združiti okolje, inovativnost
in tradicijo; ta je namreč bogastvo, ki ga
globoko spoštujeta in skušata prenesti na
mladi rod. Sicer je celotna družina biser
tega gastronomskega kotička, ki jim daje
možnost svobodnega izražanja.
Filozofija Hiše Raduha pa ni zgolj bivalno
udobje ali kulinarična izkušnja, temveč
celotno doživetje hiše, prostora, hrane,
arhitekture, tradicije, narave. Ker je med
hišo in skalo Breznice le alpska reka
Savinja, gostje zares občutijo pristen stik
z neokrnjeno naravo, ki ponuja številne
možnosti za sprostitev in rekreacijo. V
zimskem času Breznikovi priporočajo
tek na smučeh, turno smuko, krpljanje in
sprehode v naravo kot tudi ogled bližnjih
naravnih znamenitosti – Snežne jame
pod Raduho, slapa Cuc, Repovega slapa,
Igle in presihajočega studenca. Nič manj
magično pa ni tudi preprosto opazovanje
prasketanja ognja v krasnem loungeu.
www.raduha.com
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SOČNA
plat
SOLAT

GASTRONOMIJA

Bife

Ustanoviteljica dobro poznane kulinarične družine Bazilika in avtorica
knjige Toplo priporočam Darja Končarevič je ljubljansko gourmet
sceno obogatila z barom Bife, kjer pripravljajo tako bogate solate,
da se zdi kar malo krivično, da jih sploh tako poimenujemo. Njihove
solate namreč niso zgolj priloge, temveč na račun toliko komponent
delujejo kot samostojen, hranljiv in predvsem slasten obrok.
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D

arji Končarevič se je ideja
za solatni bar porodila
na enem izmed številnih
potovanj, na katerih rada
opazuje trende in novosti
na področju prehranske
kulture. Dejstvo je, da si večina želi jesti zdravo
in okusno hrano, zato se je odločila to združiti s
hitrostjo postrežbe in prijaznim osebjem. Tako
je nastal recept za Bife, ki temelji na skrbno
izbranih sestavinah, domišljenih receptih,
okolju prijazni embalaži, brezgotovinskem
poslovanju in možnosti spletnega naročila.

Na meniju Bifeja so tri glavne možnosti: lahko
izberete že pripravljene kombinacije skled (te
temeljijo na žitaricah – rjavi riž, kvinoja, ajda)
in solat (te temeljijo na zeleni solati) ali pa si
sestavite kombinacijo čisto po svojih željah.
Ponosni so tudi na svoje bistre župce, ki jih
kuhajo sami. Ena je piščančja, takšna klasična
babičina, in druga zelenjavna z algo kelp.
Obe sta mišljeni, da se popijeta kot krepčilni
napitek med obroki. Gostje se lahko posladkajo
z domačimi kukiji z rjavim maslom, dvema
vrstama čokolade, orehi in s ščepcem piranske
soli, ki so hrustljavi na zunaj in krhki znotraj.
Za zdrav pospešek pa delajo hepi kroglice, ki
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Najbolj so ponosni na vrhunske sestavine,
izmed katerih jih je večina lokalnih: zelena solata
z ljubljanskih njiv, jajca iz proste reje, slovenski
piščanec in bučno olje, kraška slanina, tofu iz
manjše butične pridelave iz Ajdovščine… Te
so nadgradili z norveškim lososom, s pravo
grško feto in z ostalimi izbranimi sestavinami z
različnih koncev (z avokadom, rižem, s fižolom
edamame in kvinojo), iz katerih ustvarjajo
povsem sami. Tako dresinge, kot pražena
semena, oreščke, sladice in pečeno zelenjavo,
medtem ko jim kruh pečejo v manjši pekarni
Art Bread v Rožni dolini.

vsebujejo le datlje, kakav in kokos.
Meni so v jesensko-zimskem času obogatili z
dvema novostma: skledo AJDE BI, ki vsebuje
tipične slovenske komponente »komfortne«
hrane: toplo ajdo, kislo zelje, fižol, hrustljavo
čebulico, slanino oziroma tofu in svež peteršilj,
ter solato HURA RADIČ, ki vsebuje hišno
krompirjevo solato z jajci, orehe, domač radič
in sveže zelje, začinjena pa je z dresingom iz
bučnega olja.
www.bife.si
Foto: Manca Jevšček

»Kruha ne naredi moka, ampak roka«, je moto majhne butične pekarne
Art Bread iz Rožne doline, kjer pripravljajo počasi vzhajani kruh iz droži
(oz. kislega testa), brez aditivov in konzervansov. Celoten proces, od
začetka do pečenega kruha, traja več kot 24 ur. V tem času se zgodi
pravi mali čudež naravnih procesov. Mešanica vode in moke fermentira,
ta pa se nato ročno oblikuje v želeno obliko krušne dobrote. Za vse, kar
v pekarni naredijo, od kruha do slanega in sladkega peciva, si vzamejo
čas, saj si v prvi vrsti želijo in se potrudijo, da je končni izdelek dober, bolj
aromatičen ter polnega okusa in življenja. Ker pa se bliža čas božiča, v
teh dneh v pekarni Art Bread tudi že diši po božičnem kruhu panettone,
in sicer klasičnem, s kandiranim sadjem ali s čokoladnimi kapljicami.

Pekarna Art Bread
Rožna dolina cesta II/36
040 371 699
Art Bread

POZABITE
NA SKRBI
IN SE
PREPUSTITE
NARAVI

Počitniška hiša v Lovrencu na Pohorju
Več kot 200 let stara koča Dobnik stoji
na 44 ha velikem posestvu sredi Pohorskih
gozdov in nudi popolno sprostitev, mir in
intimo. Okrog hiše se nahaja velik vrt z
gugalnico, s prostorom za žar, kuriščem na
prostem, savno in paviljonom, kjer lahko
posedate in uživate ob vonju domačih
zelišč in dišavnic.
www.koca-dobnik.si
+386 40 472 009 • info@koca-dobnik.si

DOBROTE
Bližnjega
VZHODA
GASTRONOMIJA

Abi Falafel

Izjemno bogata in raznolika kulinarika Bližnjega vzhoda je odraz
zgodovine, kulture, vere in družbeno-političnih razmer regije, kjer ima
prav vsaka država svoje posebnosti. O skrivnostih gastronomije
Orienta smo se pogovarjali z gospo Hano Shaar, vodjo prve
restavracije s tipično arabsko hrano v Sloveniji, Abi Falafel, ki
gurmanska srca osvaja že častitljivih sedemnajst let.
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Zmotno je mišljenje, da je na
Bližnjem vzhodu le puščava;
ponekod zaradi rodovitne
zemlje uspeva vse od A do Ž,
obmorske dežele v kuhinjo
vključujejo tudi številne
morske dobrote, kar je skupaj s tisočletja staro
kulturo ustvarilo mnogovrstno kulinariko,« nam
za začetek pove Hana Shaar. Njen oče Abid je
tisti, ki se je pred sedemnajstimi leti odločil, da
jedi rodne Palestine približa Ljubljančanom, in
je tako na Trubarjevi, eni najbolj živahnih ulic
v osrčju mesta, odprl prvo okrepčevalnico z
avtentično arabsko hrano. Kljub temu da se
ni šolal za gostinca, sta ga strast do kuhanja in
podpora družine spodbudila, da sprejme velik
izziv. Ker je kot eden prvih v prestolnici nudil
eksotične, nepoznane okuse, je bilo potrebno
kar nekaj naporov, da je osvojil brbončice
Slovencev. »Prepričali smo jih predvsem
s falafel sendvičem, zvitkom s posebnim
arabskim kruhom, polpeti iz čičerike, humusom

Zlati Ghee (gi) je kuhano oziroma prečiščeno maslo, kulinarično zlato, ki je nepogrešljivo v različnih tradicionalnih
kuhinjah sveta. Zapisi o njem segajo več tisoč let v zgodovino, njegovo vsestransko uporabo in številne
dobrodejne učinke pa so poznale tudi naše prababice. Zlati Ghee je pripravljen iz surovega masla krav proste
paše, ki živijo naravno življenje, po ekoloških in biodinamičnih visoko predpisanih standardih tudi čez zimo.
S kuhanjem surovo maslo izloči ogljikove hidrate, beljakovine, vodo, nečistoče, kazein in laktozo ter tako postane olje z edinstvenim okusom in aromo. Njegova izjemna uporabnost je idealna alternativa in kakovosten nadomestek za mnoga olja in maščobe, saj vsebuje različne maščobne kisline in je brez laktoze. Zlati Ghee ima višjo
točko dimljenja kot mnoga olja, zato je odličen za pečenje in cvrtje vseh vrst jedi, hkrati pa poglobi in razširi
okus pripravljenemu obroku. Je idealen dodatek k »različnim« prilogam, kot so mlinci, žganci, ...

oglas zlati
ghee

in tahinijem, ki je še danes naš paradni konj,«
razloži Hana.
Lokal z arabskimi specialitetami, za katerim bedi
vsa družina, je pred štirimi leti prejel popolnoma
novo podobo v orientalskem slogu, ki je v
prostor, poln vonja po tradicionalnih začimbah,
privabila nove stranke, ki ljubijo pestrost okusov
tujih dežel in se želijo zdravo prehranjevati. Te
se lahko poleg znanih falaflov, ki jih Shaarjevi
že sedmo leto zapored nudijo na Odprti kuhni,
okrepčajo tudi z drugimi dobrotami arabskega
sveta, kot so tajin, fatajer, kubbe, baklava, knafa...
Raziskovanje skrivnosti arabskega polotoka je
še posebej zanimivo na orientalskih večerih,
kjer se enkrat mesečno klubski prostori Abi
Falafla spremenijo v pravljico iz 1001 noči.
Mične trebušne plesalke, živa arabska glasba,
tipične vodne pipe in gastronomski užitki izpod
rok mojstrov priprave jedi Bližnjega vzhoda
poskrbijo za nepozabno doživetje, ki se zavleče
globoko v noč.
www.falafel.si
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Čudovit je za praženje začimb, lahko ga namažemo na kruh samostojno, z marmelado ali pa z njim izdelamo svoj
namaz. Uporabljamo ga pri pripravi odličnih sladic, palačink, pralin, kruha, piškotov in ostalih izdelkov iz testa. “Zlati
Ghee ustvarjamo povsem ročno, v izpopolnjeni 70 do 80 ur dolgi in neprekinjeni kuhi na ognju”. Sledi ročno vlivanje,
zapiranje, nadzorovano ohlajanje in nato počitek. Čez nekaj dni nadaljujemo s pregledom lončkov, ki jih ročno oblikujemo v harmonično celostno formo. Kozarček masla nato nadaljuje s počitkom v uravnoteženem okolju, v katerem
je tudi nastajal skozi več obogatenih stopenj transformacije.Ghee–ju zaradi učinkovitosti in univerzalnosti uporabe
pravimo tudi zlato olje, saj je v njem zbrana esenca narave, ki jo je podobno kot čebela z našo pomočjo sestavila krava.
Ajurveda ga prav zaradi vseh teh lastnosti slavi že tisočletja, mnogim pa predstavlja steber kvalitetne kuhinje in
je skrivnost »la Chef«.
»Hraniti ljudi je castno opravilo.« Zlati Ghee/D.
Maslo Zlati Ghee najdemo v: Hoferju, Šparu, Mercatorju, Leclercu, Sanolaborju, Tušu, Kalčku, Vita Care-u in vseh bolje založenih ekološki prodajalnah.
Celotna kolekcija 17 izdelkov pa je predstavljena na centralni tržnici v Ljubljani ter v spletni prodajalni: www.Zlati-Ghee.si
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Slovensko naj bo:
ideje za božična darila
Trgovina IKA že od leta 1992 na svoje poličke
postavlja izdelke izključno slovenskega porekla. Njihov
nabor je širok, zajema uporabne izdelke za dom,
dekoracijo, darila, modnih kose oblačil, Kickstarter
uspešnice inovatorjev, okolju prijazne izdelke brez
plastike… Večina teh izdelkov je edinstvenih, narejenih
v omejenih izdajah, izpod pridnih rok ljudi, ki se trudijo,
da bi ohranili rokodelstvo, tradicijo in domačnost.
Slovenski avtorji so kreativni, domiselni in polni barv,
zato jih želijo predstaviti v najlepši možni luči. Skozi
sodelovanje se pišejo zgodbe o obrazih, trudu in
neverjetni vztrajnosti.
Že od samega začetka Trgovina IKA spodbuja
ljudi h kupovanju slovenskih daril za božič, saj
s tem pokažemo malim podjetjem, da še vedno
spoštujemo izdelke, v katere je potrebno vložiti nekaj
truda, izvirnosti in spretnosti ter tudi njih osrečimo v
prazničnem času.
Izpostavljamo štiri avtorje (Keramiko Orličnik,
JAGABABO, KAAITA in Jasmino Verbič), katerih
izdelke je možno kupiti v Trgovini IKA, na Trgu CirilMetoda 13 v Ljubljani ali preko njihove spletne
trgovine na www.trgovinaika.si.

Keramika Katja Orličnik

Katja je mlada slovenska oblikovalka. S svojimi
rokami na lončarskem vretenu gnete kepe zemlje,
ki v sebi nosijo nešteto let spominov, kar jo fascinira
in motivira za izdelavo uporabne keramike. Pri
oblikovanju stremi k minimalizmu; jasnosti, čistosti in
preprostosti. V Trgovini IKA so na voljo lončki za
na pot, ki jih odlikuje eleganten videz in prijaznost
do okolja, keramične skledice s pikami, keramične
skodelice in vrčki.

JAGABABA

JAGABABA je družinsko podjetje iz okolice Ljubljane.
Navdih motivov, ki jih s sitom tiskajo na svoj hišni tekstil
(kuhinjske krpe, tekače, vrečke za kruh, predpasnike …),
je vedno lokalni. Spomin na podeželsko dvorišče s
kokošmi ali pa babičina pikasta ruta v cvetočem vrtu.
Ribnik in potoki polni rib, zgodbe o čudežni praproti
v dišečih slovenskih gozdovih. Njihov prelep cvetoči
travnik in bogastvo starih visokodebelnih sadovnjakov.
Rodovitna polja in pridni ljudje. Arhitekturni detajli
njihovega bivanja ter dediščina življenja. To so
zgodbe, ki jih v njihovem studiu kreativno preoblikujejo
v globalne brezčasne grafike.

Jasmina Verbič

Jasmina Verbič se že več kot dve desetletji ukvarja z
lončarstvom. Rada eksperimentira z materiali, oblikami
in motivi. Pravijo, da se je njen stil izoblikoval v
svojevrsten spoj modernega oblikovanja z vidnimi
retro elementi. Njene izdelke lahko razdelimo v
različne kolekcije, med katerimi so najbolj odmevne
K Soči (modrina reke Soče, z elegantnimi čistimi
linijami), Kandi (pisana živahna kolekcija neobičajnih
poslikav), Koral (kamenina s prelivi v koralno barvo v
glazuri) in Zala (čista, nedolžna, navidezno preprosta,
a prefinjena kolekcija).

Kaaita

KAAITA je majhna, neodvisna manufaktura. Pogumno
predeluje ustaljene reciklažne vzorce in širi novo
poetiko obdarovanja. V Trgovini IKA najdemo njene
Kaaita copate, ki jih odlikuje to, da so narejeni iz filca
odpadnih plastenk, ki so našle novo namembnost
in prenehale onesnaževati okolje. Dobro in lepo
oblikovani copati nosijo v sebi zgodbo in motivirajo.
Lahko so najljubši del prtljage, lahko pa so darila z
osebnostjo, z izkušnjami. So mehki in topli, prebrisani
in odgovorni.

www.trgovinaika.si
info@trgovinaika.si
01 232 17 43

GASTRONOMIJA

100
GURMANSKA
poslastica

BOGOV
Oljčno olje Buršić
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Družino Buršić iz Nove vasi, kjer se barve slikovite istrske pokrajine
prepletajo z neskončnimi toni sonca, je veliko spoštovanje, ki
ga čutijo do oljčnega drevesa ter njegovih slastnih in zdravih
plodov, spodbudilo, da so združili tradicijo in sodobnost, s čimer
so ustvarili prehrambeni izdelek nepremagljive kakovosti, ki je
več kot zgolj gurmanska poslastica...
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koraj nobeno drevo ni tesneje
povezano z zgodovino človeštva
kot veličastna oljka. Bila je
sveta mnogim civilizacijam
– Egipčanom, Feničanom,
Rimljanom in Grkom, ki so
verjeli, da je oljčno drevo darilo najmodrejše
izmed Zevsovih hčera, boginje Atene. Od takrat
se je oljka močno ukoreninila v našo kulturo, še
vedno pa predstavlja simbol miru, zmage in
napredka. Arheološke najdbe dokazujejo, da
je bila oljka, ki sodi med najstarejše kulturne
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rastline sveta, pred deset tisoč leti prvič
udomačena v zahodnem Mediteranu. Od
tam se je razširila na mnoga področja, zaradi
ugodnih naravnih in geografskih pogojev pa
izredno dobro uspeva v hrvaški Istri, kjer ima
proizvodnja oljčnega olja dolgo tradicijo. V
notranjosti naravno in zgodovinsko bogatega
polotoka se med utripajočo naravo, posejano
z vinogradi, nahajajo tudi oljčni nasadi družine
Buršić, ki že desetletja ustvarja vrhunsko ekstra
deviško oljčno olje. Živopisno mestece Nova
Vas je s soncem obsijanimi griči, ki se spuščajo

proti reki Mirni, od nekdaj perfektno mesto
za gojenje oljk. Predpogoji za to so odlični:
naravna raznolikost nasadov, idealna lega
terena in izjemno ugodna mikroklima. Nasadi
Buršićevih, ki rastejo na 100 metrih nadmorske
višini v naravni mešanici bele, sive, črne in rdeče
zemlje, se zato iz leta v leto širijo. Ker so ponosni
na tradicijo področja, ki so jim ga zapustili
predniki, poudarek dajejo gojenju značilnih,
avtohtonih sort, ki so v Istri doma že stoletja –
bele, buže, frantoia, leccina, pendolina, istrske
belice in bove; slednja je prava posebnost, saj

jo imajo kot edini na tem področju.
A ker se zavedajo, da je gojenje oljk nenehen
izziv, že več generacij namenjajo svoj čas,
znanje in prizadevanja razvoju kmetijstva.
Njihovo iskanje prvovrstne kakovosti so
prepoznali svetovno priznani ocenjevalci, ki
so ekstra deviško oljčno olje Buršić nagradili
s številnimi odličji. Najbolj ponosni so na
priznanje 2. mednarodnega tekmovanja
Armonia, ki je njihov produkt prepoznalo kot
ekstra deviško oljčno olje z najboljšo kemijsko
sestavo v severni hemisferi.
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Foto: Matej Bole

Make up by Eva Assani
Ličenje za vse priložnosti

Najpomembnejša odločitev v proizvodnji
oljčnega olja, ki jo je družina Buršić sprejela,
je bila zgodnja ročna žetev in predelava
v roku istega dneva z metodo hladnega
stiskanja. Takšen proces namreč zagotavlja, da
oljčno olje ohrani vse lastnosti, ki jih je imel
sadež – je neoksidirano, z zelo nizko stopnjo
prostih maščobnih kislin in visoko vsebnostjo
polifenolov, pomembnih antioksidantov, ki
zmanjšujejo tveganja za pojav različnih vrst
raka in osteoporoze, ščitijo srčno-žilni sistem,
izboljšajo možganske funkcije in blažijo vnetja.
Prav zaradi mnogih pozitivnih učinkov na
človeško telo lahko rečemo, da ekstra deviško
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oljčno olje Buršić ni samo okusna začimba, ki
na nov nivo popelje gastronomske kreacije,
ampak dodatek prehrani, ki bistveno pripomore
k boljšemu počutju in zdravju.
Tudi sami se lahko sprehodite po prelepem
posestvu družine Buršić in v degustacijskem
prostoru s pomočjo izredno prijazne
gospodarice Marije okusite vseh šest njihovih
vrhunskih izdelkov, spoznate njihovo perfektno
kombiniranje z raznolikimi jedmi ter tako
odkrijete pravi okus Istre.
www.bursic.net

eva.assani8@gmail.com
031 395 259
Make up by Eva Assani
Makeupbyevaassani

Ko zadiši po zimi, si
privoščite Škrnic'lj
domače hrane pri
nas ali doma.

Kuhamo pristno hrano po receptu naših
babic brez kakršnih koli umetnih aditivov.
Vse sestavine so sveže, od slovenskih in
regionalnih proizvajalcev.
Nudimo vse od domačih enolončnic in klobas
do svežih solat in pregrešnih sladic.

Tržnica BTC
Šmartinska 152, Ljubljana
040 537 343
Pon-pet: 10.00-16.00
Škrnic'lj - Tople jedi na žlico

TEME

POSKRBITE
za svoje
KOSMATINCE
Nega psov pozimi
Zima in nizke temperature so pred vrati, zato lastnikom
štirinožnih prijateljev svetujemo, da se na malo bolj zahtevne
razmere za naše kosmatince tudi ustrezno pripravijo.
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asi, ko so psi na verigah pred
hišo čuvali posest, so skoraj
povsem minili, še vedno pa
je veliko psov, ki bivajo v
svojem pesjaku na dvoriščih
hiš. Prav za njih je potrebno v
zimskem času dodatno poskrbeti, in sicer tako,
da je njihov pesjak primerno izoliran, dovolj
velik, da se pes brez težav obrne, a hkrati ne
prevelik, da bi se v njem porazgubila toplota.
Ker so temperature v zimskem času po navadi
pod lediščem, je treba skrbno preverjati, da ima
pes v pesjaku vedno na voljo zadostno količino
vode, saj lahko v mrazu hitro mrzne, pes pa
tako ostane brez hidracije. Še vedno pa je bolj
priporočljivo in tudi pes vam bo hvaležen,
če ga boste ob nizkih zimskih temperaturah
povabili v toplo domače okolje med družino,
ker nenazadnje je tudi pes del nje, tudi tisti v
pasji uti.
Malce drugače pa je s kužki, ki bivajo v notranjih
prostorih. Za njih ni skrbi, da bi jim zmrznila
voda, ali da bi jih ponoči zeblo, so pa ravno
zaradi tega, ker so navajani bivanja na toplem
in udobnem, bolj občutljivi na ekstremne
zunanje razmere. Zato velika večina lastnikov
svoje štirinožce oblači v plaščke in puloverje,
in to tudi takrat, ko to ne bi bilo potrebno.
Če temperature niso pod lediščem in je pes
na sprehodu v pogonu, potem ne potrebuje

nobene oblekice. Če pa imate z njim namen
sedeti na kavi, potem ga le toplo oblecite, a tudi
to je potrebno le takrat, kadar je temperaturna
razlika med notranjim prostorom in zunanjim
okoljem res velika. Za psa je namreč velik šok
preiti iz udobnih 22 na nič kaj prijetnih 5 °C.
Nizke temperature botrujejo tudi k temu, da
povsod posipavajo sol, ki zna kužkom povzročati
precej nevšečnosti, saj s svojimi občutljivimi
tačkami bosi hodijo po njej. Povzroči lahko
izsušitev, draženje, vnetje in celo razjede na
koži, katere si pes lahko začne lizati, posledično
pa lahko pride do slabosti, prebavnih težav in
celo hujših zastrupitev. Da bi to preprečili, se
enostavno izognemo sprehodom po takšnih
poteh ali kužku nadenemo zaščitne copatke;
vsekakor pa je najbolj priporočljivo, da po
sprehodu kužku temeljito umijemo tačke.
Za konec še en nasvet: res je, da v hladnejših
dneh živali potrebujejo nekoliko več hrane,
da bodo uspešno grele svojo telo, a to velja
predvsem za tiste, ki bivajo na prostem.
Zmotno je stanovanjskemu kužku povečati
količino hrane čez zimo, ker se takrat ne more
tako aktivno gibati kot v toplejših dneh, kar
pomeni, da bo zaužil več hrane kot porabil,
rezultat tega pa je prekomerna debelost, ki je
pri naših kužkih pogost pojav.
Jan Grobelšek

Ker verjamemo, da si naši pasji prijatelji zaslužijo
le najboljše, z veliko veselja za njih ustvarjamo
topla, udobna in modna oblačila iz odličnih
materialov. Vsak kos je narejen po meri ter
prilagojen potrebam in dlaki specifičnega psa.

www.dogdeluxe.si
info@dogdeluxe.si
041 727 836
Dogdeluxe
110 FASHION AVENUE
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MONTE CARLO · GENEVA · MILANO · VIENNA · DUBAI · ABU DHABI · LONDON · HONG KONG · SLOVENIA · CROATIA · SERBIA

Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje
Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d.
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 9,5 %.
www.fashionavenue.si
E-naslov: ava@fashionavenue.si
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