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La	Bottega	dei	Sapori

Tea Time po francosko

Dammann frères ponuja klasične in sodobne čajne mešanice iz najboljših svetovnih nasadov  

in odišavljene z izključno naravnimi sestavinami. na voljo so v posebnih kristalnih vrečkah  

ali v razsutem stanju v unikatnih in elegantnih kovinskih škatlicah.

prodajalne: iLLY sHop, ameriška ulica 8 (BTc), Ljubljana, T 051 620 520  |  maxi market, Trg republike 1, Ljubljana  |  espresso.si



UVOD

Vem,	da	nič	ne	vem.

Obstaja	samo	eno	dobro:	znanje,	in	samo	eno	zlo:	nevednost.

Namesto	bogastva	izberi	znanje;	kajti	bogastvo	je	prehodno,	
znanje	pa	večno.

Nikogar	ne	morem	ničesar	naučiti	–	lahko	jih	le	spodbudim	k	
razmišljanju.

Radovednost	je	pričetek	modrosti.

Vsak	mora	sam	poiskati	resnico.

Da	bi	našel	sebe,	misli	s	svojo	glavo.

Odkritosrčen	človek	je	vedno	otrok.

Bodi	prijazen,	kajti	vsakdo,	ki	ga	srečaš,	bori	svoj	trdi	boj.

Zadovoljstvo	je	naravno	bogastvo;	razkošje	je	umetna	revščina.

Najbogatejši	je	tisti,	ki	je	zadovoljen	z	najmanj.

Kdor	ni	zadovoljen	s	tem,	kar	ima,	ne	bo	zadovoljen	s	tem,	kar	si	
želi	imeti.

Naj	tisti,	ki	bi	premaknil	svet,	premakne	najprej	sebe.

Bolje	naredi	malo	na	pravi	način,	kot	veliko	stvar	slabo.

Slabi	ljudje	živijo,	da	bi	jedli	in	pili;	dobri	ljudje	jedo	in	pijejo,	da	bi	živeli.

Bodi	vesel	glede	smrti	in	vedi,	da	se	nič	slabega	ne	more	zgoditi	
dobremu	človeku,	ne	v	življenju	in	ne	po	smrti.

Sokrat (470-399 pr. n. št.)
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Ranger	Rover	Sport

na vsakem
ZMOGLJIVOST
TERENU

V	 petih	 desetletjih	 se	 je	 luksuzni	 SUV	 Range	 Rover,	 prodan	
v	 preko	 milijon	 enotah,	 razvil	 v	 družino	 atraktivnih	 vozil,	 ki	
zadoščajo	 raznolikim	 okusom.	 Prvi	 izmed	 podaljškov	 je	 bil	 leta	
2005	 lansirani	 Sport,	 ki	 v	 ospredje	 postavlja	 športen	 vozni	
karakter	 in	 zmogljivost	 na	 terenu,	 a	 ob	 tem	 ne	 zapostavlja	
odličnosti	oblikovanja.	Podobno	je	z	novo	generacijo,	ki	bo	tako	
kot	poveljnik	družine	–	originalni	RR,	leta	2024	zaživela	kot	prvo	
povsem	električno	vozilo	z	značko	Range	Rover.
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xxxxxxxxxx L
jubitelji Range Rover Sporta 
že od osvežitve v letu 2017 
čakajo na novo generacijo. 
Tedaj se je prva priključno-
hibridna različica soočila z 
Zmajevo cesto, ki vodi na 

kitajsko goro Tianmen. Na eni najbolj zahtevnih 
cest na planetu z 99 vrtoglavimi zavoji je 
dokazala svoje sposobnosti, a sedaj so Britanci 
povsem novemu Sportu postavili drugačen 
in precej nevaren izziv. Za svetovni debi so ga 
poslali na Islandijo, kjer se je moral povzpeti po 
odtočnem kanalu jeza Karahnjukar, kjer deroči 
vodni tok doseže 750 ton na minuto. Kakopak 
je bila nova generacija kos nalogi in je navdušila 
z učinkovitostjo oprijema in zmogljivostjo na 
neprizanesljivem terenu.

Najvišjo raven dinamičnosti doslej pri 
Range Rover Sportu omogoča kombinacija 
modularne arhitekture MLA-Flex in 
prenovljene šasije, ki podpira inovacije, kot je 
zračno vzmetenje, ki prvič uvaja zračne vzmeti 
s preklopno prostornino in tako po eni strani 
zagotavlja okretnost avtomobila, po drugi pa 
udobje vožnje. Svoje doprinese elektronsko 
krmiljenje nagiba Dynamic Response Pro, 
ki vzbuja nove ravni nadzora nad karoserijo 
in agilnosti v ovinkih. Pri tem asistirata tudi 
štirikolesno krmiljenje in elektronski aktivni 
diferencial, ki sta skupaj z različnimi voznimi 
programi združena v paketu Stormer Handling 
– ta bo navdušil tiste, ki želijo s svojim RR 
Sportom na konec sveta. Takrat bo do izraza 
prišel patentirani sistem Terrain Response 2, ki 

samodejno zazna vozno površino in glede na 
to prilagodi šasijo, da se optimalno spopade z 
dano situacijo. Novost pri znamki Land Rover 
predstavlja prilagodljiv terenski tempomat, 
ki pomaga pri vožnji po zahtevnem terenu 
tako, da ohranja enakomerno hitrost glede na 
specifične razmere. Na voljo so štiri nastavitve, 
ki samodejno prilagodijo hitrost, kar vozniku 
omogoča, da se osredotoči izključno na 
krmiljenje vozila.
Ne preseneča, da so prav vsi Sporti z letnico 
2022 opremljeni z inteligentnim štirikolesnim 
pogonom, ki intuitivno predvideva, kdaj je 
potreben oprijem in tako omogoči učinkovito 
vožnjo v vseh pogojih. Deluje v povezavi z 
8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki 
je sparjen z vsemi motornimi različicami: z 

že poznanimi šestvaljnimi blago hibridnimi 
bencinskimi in dizelskimi enotami kot tudi 
z novim osemvaljnim agregatom z dvojnim 
turbopolnilnikom, ki s preko petsto konji in 
podvigom 0-100 km/h v 4,5 sekunde dostavlja 
zmogljivost na ravni športnih avtomobilov. 
Pri Land Roverju bodo svojo elektrifikacijsko 
potovanje nadaljevali leta 2024, ko bo v 
spremstvu klasičnega RR-ja z električnim srcem 
na ceste zapeljal brezemisijski Sport.
V novi generaciji je Range Rover Sport daleč 
najbolj sposoben predstavnik terenskih 
vozil Land Rover, ki se odlično znajde izven 
tlakovanih cest. A to ne pomeni, da je dizajn 
drugotnega pomena, saj gre za razkošen 
model, ki želi smernice postavljati tudi na 
področju oblikovanja. Pri zunanjosti so se 



držali preverjenega recepta in le malenkost 
modificirali dizajn, ki je v stilu večjega brata 
ubral pot modernistične filozofije. Pristop »manj 
je več« se izredno poda Sportu, ki navduši tudi 
s tehnološko napredno kabino, kjer je glavna 
atrakcija ukrivljen osrednji zaslon radodarne 
velikosti, ki zahvaljujoč umetni inteligenci 
Amazon Alexa poenostavlja naloge voznika.

www.landrover.si
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Pershing	ne	sedi	na	lovorikah,	
temveč	svoje	lovke	vztrajno	
meče	na	segment	superjaht.	
Naznanil	je	novo	linijo	plovil	GTX,	
ki	ključ	do	uspeha	išče	v	mešanici	
športne	elegance,	nove	dimenzije	
prostornosti	in	tipične	znamkine	
razburljivosti.	Da	nam	predstavi	
svežo	filozofijo,	je	tu	35-metrska	
navtična	krasotica,	ki	napoveduje	
revolucijo	morske	krajine.
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A

Pershing	GTX116

morske
REVOLUCIJA
KRAJINE
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Š
e tisti, ki jih navtika ne zanima, so 
že slišali za sloves Pershinga kot 
ustvarjalca ultra športnih plovil, 
ki ne zanemarjajo vidika luksuza. 
Toda Italijani so tokrat naredili še 
korak naprej z novo generacijo 

inovativnih jaht v razredu od 20 do 40 metrov, 
ki bodo gotovo dominirale najbolj prestižnim 
marinam po svetu.
Prvi produkt, ki bo služil kot paradni konj 
kolekcije, je nastal z namenom podiranja 
meja za znamko, ki se je doslej le enkrat lotila 
glamuroznih superjaht, in sicer s projektom 
140, ki je največji Pershing doslej. Italijani so 
naredili nalogo, poslušali želje svojih strank 
in s tem v mislih ustvarili malce manjšega, 
a še bolj inovativnega GTX116. V studiu, 
kateremu poveljuje navtični dizajner Fulvio 
De Simoni, so realizirali izjemno sodobno 
zasnovo z dolžino 35 metrov in s širino skoraj 
8 metrov – te radodarne dimenzije obljubljajo 
vrhunsko počutje na krovu. Dinamičen profil 
z ogromnimi steklenimi površinami je simbol 
športne osebnosti Pershinga, vendar je v 
primerjavi s 140-ico premec mnogo krajši, s 
čimer so oblikovalci pridobili več uporabnega 

prostora. Razkošna jahta namreč ponuja kar 
165 kvadratnih metrov med seboj povezanih 
zunanjih površin. Od teh izstopa v tik odet 
»beach club«, zaščiten z elektrohidravlično 
ograjo, ki se odpira navzgor, da poveže celotno 
območje s plavalno ploščadjo in tako ustvari 
ogromen prostor ob vodi. 
Impresivna je tudi garaža, ki lahko shrani več 
kot 5 metrov dolg tender, vodni skuter in še eno 
vodno igračo. Možnosti za epikurejsko uživanje 
prav tako ponujata premec z masažnim 
bazenom in flybridge, do katerega se s krme 
dostopa preko stopnišč na obeh straneh 
jahte. Tam se na 41 kvadratnih metrih razteza 
sekundarna krmilna postaja, zavarovana s 
karbonsko trdo streho, katero spremljata šik 
lounge in obsežna ležalna blazina za tiste, ki se 
radi prepuščajo božanju sonca.
V značilen odtenek sive pobarvan GTX116 bo z 
velikodušnimi kotički za druženje navdušil tudi 
v interierju, ki nadaljnje priča, da so oblikovalci 
velik poudarek dali na udobje bivanja. Dnevno 
sobo, ki deluje kot neprekinjen podaljšek 
eksterierja, preplavlja naravna svetloba, ki služi 
kot pika na i razkošnemu ambientu. A tu ne 
boste našli klasičnega usnja in lesa, saj je dekor 

bigg-r.com
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Pershing	GTX116		uteleša	
sinergijo	maksimalnega	udobja	in	
prepoznavne	visoke	zmogljivosti.

‘‘ ‘‘
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izrazito moderen z modrimi in s sivimi toni, 
ki opredeljujejo izbrano pohištvo italijanskih 
znamk. Takšno idejno zasnovo so dizajnerji 
prav tako ubrali pri petih luksuznih kabinah s 
privatnimi kopalnicami, ki so zaradi pedantne 
pozornosti do detajlov preprosto presunljive.
Sinergija maksimalnega udobja in prepoznavne 

Pershingove zmogljivosti je mogoča zahvaljujoč 
vgradnji trojca MAN-ovih dvanajstvaljnikov s 
skupno izhodno močjo 6.000 konjskih moči, ki 
poskrbijo, da futuristična hiša na vodi vleče vse 
do hitrosti 35 vozlov.

Ava Tomlje



www.lunos.si
PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

Specialisti za prezračevanje

ZA ZDRAVJE MOJEGA DOMA
VARČEVANJE 
Z ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN  
POCENI VZDRŽEVANJE

do 2.000 €
PRIHRANKA

DRUŽINSKI PAKET

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska prezračevalna enota I-VENT

1x ventilatorska enota SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x  rekuperatorska prezračevalna enota I-VENT

1x  ventilatorska enota SILVENTO V-EC

4x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS  montaža
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Združitev	 inovativnega	 dizajna	 s	 kompleksnim	 tradicionalnim	
mehanizmom	 daje	 kolekcijam	 časomerov	 znamke	 Franck	
Muller	 harmonijo,	 ki	 je	 očarala	 svet	 od	 samega	 začetka,	
kateremu	je	sledil	izreden	uspeh.	Kot	mojster	komplikacij,	a	tudi	
kot	 ustvarjalec	 vsega	 barvitega	 in	 norega,	 si	 je	 Franck	 Muller	
prislužil	širok	krog	slavnih	strank.

Franck	Muller

horlogerie
HAUTE

GENEVOIUS
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Curvex	CX

Ljubitelje sofisticiranih kreacij bo prepričala najnovejša inkarnacija modela Curvex, ki je z dovršenimi 
proporcijami in s posebnimi številkami najbolj prepoznavna silhueta znamke Franck Muller. Ta je v novi 
izvedbi Curvex CX perfekcionizirana, saj se safirjev kristal tokrat razteza vse do paščka iz aligatorjevega 
usnja, s čimer omogoča boljšo vidljivost na številčnico z unikatnim vzorcem, ki ustvarja občutek 
gibanja. Poleg tega luneta, ki je ločena od ohišja, omogoča čudovite dvobarvne obdelave, kar bo 
razveselilo tiste, ki vedno radi izstopajo. Ambiciozen in emotiven merilec časa uteleša obširno znanje 
švicarske manufakture in izraža njeno predanost večni eleganci.

Round	Grand	Central	Tourbillon

Round Grand Central Tourbillon je spektakularna nova kolekcija Francka Mullerja, pri kateri je tourbillon 
postavljen v središče pozornosti. Ena izmed zapletenosti kolekcije se skriva v tem, da so morali 
dizajn ure popolnoma premisliti, da so tourbillon lahko iz prvotnega položaja pozicionirali v samo 
središče številčnice. Poleg tega so morali najti inovativen način za postavitev urinega in sekundnega 
kazalca okoli kletke tourbillona, s čimer so poudarili dih jemajočo lepoto primerka. Ta razvaja še z eno 
ekstremno redkostjo – ura se, zahvaljujoč mikro rotorju, ponaša z avtomatskim gibanjem, ki ponuja štiri 
dni rezerve navitja. Na račun opisanih elementov lahko zatrdimo, da Round Grand Central Tourbillon 
izraža napredno razmišljanje, uspešno pot in vrhunsko rokodelstvo blagovne znamke iz Ženeve.

32     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     33
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Krypton	Racing	Skeleton	Grande	Date

Slovita linija Vanguard je pridobila novega člana, ki se zgleduje po atraktivnih linijah dirkalnih 
avtomobilov. Vpadljiv, športen, moderen – to je novi Krypton Racing Skeleton Grande Date, ki svojo 
novo podobo prevzema s pomočjo skeletnega telesa. Oblikovalci so poskrbeli, da ta spominja na 
avtomobilske števce vrtljajev z implementacijo kronografa, kateremu se pridružuje še ena komplikacija: 
prikazovanje datuma na izredno nenavaden način. Kot se pogonske enote vozil nadgrajuje za dirke, so 
tudi pri Francku Mullerju spremenili konstrukcijo gibanja, da bi izboljšali njegove karakteristike. Ključni 
rezultat prenove je znatno zmanjšanje teže, kar jim je uspelo z implementacijo naprednih materialov, 
kot so ogljikova vlakna s fosforescenčnimi pigmenti, ki krasijo ohišje te odločno sodobne ure.

Vanguard	Yachting	Ceramic

Franck Muller je zajadral v navtične vode z moško kolekcijo Vanguard Yachting, katere oblikovna 
zasnova je poudarjena z edinstveno številčnico in brezhibnimi proporcijami, medtem ko se športnost 
časomera kaže preko integracije rože vetrov v center arhitekture. Navtično kolekcijo sedaj dopolnjuje 
iteracija s keramičnim ohišjem v intenzivnem odtenku modre, ki se prečudovito poda paščku iz najlona 
z belimi šivi. Fascinantna vizija časa, ki jo prezentira model Vanguard Yachting Ceramic, je idealna izbira 
za lastnike plovil, ki želijo čimbolje izkoristiti ležerne trenutke, preživete na vodi.
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Vanguard	Lady	Heart

Linija Vanguard je obogatena z novo ženstveno interpretacijo Lady Heart, ki ima dinamične detajle kot 
tudi čutne lastnosti. Inspiracijo črpa iz ikonične družine Cintrée Curvex, na nov nivo pa jo popeljejo 
unikatne podrobnosti številčnice, iz središča katere se bohotijo srčeca. Kot ornament ne služi le 
simbol ljubezni, temveč tudi številni diamanti, ki so perfektni spremljevalci nežnejšega spola v kateri 
koli družbeni situaciji. V slavni urarski hiši pravijo, da so Vanguard Lady Heart ustvarili za moderno, a 
prefinjeno žensko, katero inspirirata eleganca in estetika.

Ava Tomlje
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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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LEPOTNI	SALON	SASHA	DESIGN

Negovane roke in nohti danes niso zgolj okras, pač pa postajajo 
nuja vsakdana moderne ženske. Če si želimo ustvariti dober vtis, 
moramo poskrbeti tudi za videz svojih nohtov. Ker pa urejanje 
lahko vzame kar precej časa, se raje prepustite prijaznemu osebju 
ljubljanskega lepotnega salona Sasha Design, kjer bodo z uporabo 
materialov najvišje kakovosti poskrbeli, da se boste počutile lepe 
in samozavestne vsakič, ko boste pogledale svoje nohte.
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KARBONOIR	NARAVNA	ČRNA	MASKA	
Z	AKTIVIRANIM	OGLJEM

Ta razkošna naravna črna maska bo poskrbela, da bodo vsi opazili, 
da se je v vaši rutini za nego kože nekaj spremenilo. Izdelana je 
v Sloveniji iz povsem naravnih sestavin s poudarkom na glini, 
aktiviranemu oglju in šipkovemu olju – prava »superhrana« za 
kožo, ki revitalizira, poveča elastičnost in učvrsti kožo, izboljša 
prekrvavitev ter odstrani masten lesk.

SKINFAIRYTALE	KREMNA	MASLA

Misija kozmetike SkinFairytale je, da se dobro počutite v svoji 
koži in jo razvajate s kvalitetnimi sestavinami. Pocrkljajte se s 
kremnim maslom za telo, ki ne masti kože, a poskrbi za njeno 
navlaženost in zaščito. Naj bo vaša koža vaše svetišče. Ni važno, 
ali imate 30 sekund ali 30 minut. Ustavite se in zadihajte.

ORIFLAME	GIORDANI	GOLD	GOOD	AS	GOLD

Zažarite z zlato lepoto, ko vaša avra napolni vsak prostor z drzno parfumsko vodo Good 
as Gold iz linije GG. Ekskluzivni akord Glow cveti s toplim sijajem, ustvarjen z notami 
cvetov pomarančevca, prepletenih z dragoceno začimbo, žafranom. Gre za izvirno, 
čutno dišavo, ki poveča vaš sijaj. Oriflame v letošnjem letu praznuje 25 let delovanja v 
Sloveniji, kar bodo obeležili v mesecu oktobru.

NOVELIUS	MEDICAL	HIDROKOLAGEN

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

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
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CLARINS	SUPER	RESTORATIVE	CREAM		

Nove prenovljene dnevne in nočne kreme Clarins iz linije Super 
Restorative so namenjene ženskam pri 50. letih, katerih koža je krhka 
zaradi hormonskih sprememb, povezanih s starostjo. Vidni znaki so lahko 
ohlapnost kože, globoke gube in neenakomeren ten. Formula  ima dvojni 
učinek: lifting in močno obnovo z organskim harungana izvlečkom. Po 
uporabi je koža gladka in ponovno pridobi svoj sijaj in mehkobo.

CLARINS	SOS	LASHES	SERUM	MASKARA	

SOS Lashes Serum Maskara je prvi serum za trepalnice Clarinsa, ki se lahko uporablja 
samostojno ali kot podlaga pred maskaro. Poudari naravno barvo trepalnic z 
99% naravnimi karamelnimi pigmenti, krepi in ščiti trepalnice ter jih hkrati zgosti, 
podaljša, priviha in definira že od prvega nanosa. Serum z lahkotno gel teksturo se 
lahko uporablja samostojno za naraven rezultat ličenja, pod maskaro za povečan 
rezultat maskare ali kot nočno masko za intenzivno nego in revitalizacijo trepalnic. 
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NABIE	S	BOTANICALS	HAND	&	BODY	
LIPOSOMAL	RESCUE	

Svilnata, hranilna, zaščitna in negovalna krema za roke in telo Nabie S Botanicals je 
resnična »prva pomoč« za suho in poškodovano kožo. Z liposomsko obliko CBD, 
ki omogoča ciljno delovanje, in z drugimi kanabinoidi, s patentiranim izvlečkom 
Belinal® in z ostalimi skrbno izbranimi visoko koncentriranimi botaničnimi 
sestavinami, poskrbi za gladko in popolnoma navlaženo kožo rok in telesa.

HERBIO	DNEVNA	KREMA	PŠEČNIČNI	KALČKI

Krema iz pšeničnih kalčkov je priporočljiva za nego zahtevne zrele in utrujene kože. 
Vsebuje olje pšeničnih kalčkov, izvleček pšeničnih otrobov, karitejevo maslo, vitamina 
A in C. Skrbno izbrane sestavine kožo obnavljajo, mehčajo, vlažijo in jo naredijo bolj 
prožno. Pospešujejo prekrvavitev in zato izboljšajo njen videz. Čez dan ščitijo kožo 
pred izgubo vlage, upočasnijo proces staranja in ohranjajo kožo vitalno in zdravo.

MINKA	BEAUTY	–	KOŽA,	LASJE	IN	NOHTI

Gumi bonboni v okusu rdeče jagode nudijo popolno kombinacijo vitaminov 
in mineralov za lepo kožo, bujne lase in čvrste nohte. Visoka vsebnost biotina 
prispeva k ohranjanju zdravih las, sluznic in kože ter v kombinaciji z drugimi 
mikrohranili prispeva k nastajanju kolagena, spodbuja normalno delovanje 
jeter ter pomaga pri delitvi celic in presnovi. Vsebuje biotin, inozitol, holin, 
vitamine A, B6, B12, C, D2 in E, cink, jod ter pantotensko in folno kislino. 

  my  oh  my  na i l  s tud io  •  www .myohmy. s i  •  05 1  675  1 1 5

perfection is no 
small thing, but 
it is made up of 
small things

m e t e l k o v a  u l i c a  1 5 ,  1 0 0 0  l j u b l j a n a ,  s l o v e n i j a
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Začasni	trend	in	večna	klasika.	Trend	je	nasprotje	klasiki,	torej	
nekaj,	 kar	 je	 moderno	 zgolj	 omejen	 čas.	 Zato	 le	 redki	 trendi	
preživijo	 in	 postanejo	 večna	 klasika.	 Toda	 medtem	 ko	 lahko	
košato	brado	ukrotimo	s	škarjami,	ko	pride	iz	mode,	ter	široke	
hlače	preprosto	pospravimo	na	dno	omare,	ko	postanejo	le	še	
smešen	ostanek	mode	preteklih	let,	»trendi«	estetske	kirurgije	
ostanejo	 z	 nami	 za	 vedno.	 V	 estetski	 kirurgiji	 lahko	 slepo	
sledimo	trendom	le	v	virtualnem	svetu,	svetu	brez	bolečin,	krvi	
in	brazgotin.	Svetu,	kjer	lahko	ponesrečene	ideje	posameznikov	
odpravimo	z	enim	samim	klikom.	V	resničnem	svetu	pa	v	estetski	
kirurgiji	 štejejo	 poglobljena	 in	 celostna	 obravnava,	 telesna	
skladnost,	gladke	linije,	proporci,	skriti	rezi,	natančnost,	nežno	
ravnanje	s	tkivi	in	zdrav	razum.

Trendi	v	estetski	kirurgiji

individualen
KLJUČEN JE
PRISTOP



T
rendi prihajajo od vsepovsod 
in na vsa področja življenja. 
Tudi na področje estetske 
kirurgije. Po eni strani je 
napredek vedno dobrodošel 
v vseh panogah medicine, 

tudi v estetski kirurgiji, kjer je nujno, da 
se strokovnjaki stalno izobražujemo in 
nadgrajujemo svoje znanje, tehnike, veščine. 
Toda kakovostnega in resničnega napredka 
ne smemo enačiti s preprosto težnjo trendov 
po principu: kaj se splača in ne škoduje. 
Številni estetski kirurgi po svetu (pre)hitro 
sprejemajo in soustvarjajo trende, ki jih 
ponuja estetska industrija in nimajo kaj dosti 
skupnega s kakovostnim napredkom. Pred tem 
si ne vzamejo časa za poglobljen razmislek o 
pravilnosti teorij, na katerih novosti temeljijo. 
Pogosto ne prisluhnejo ljudem, ne analizirajo 
osnovnega problema, ki se lahko skriva v 
telesnih oblikah in proporcih ter (ali) psihičnemu 
stanju posameznika. Preprosto ukalupljajo ljudi 
po enakih principih, z enako kirurško tehniko, 
enakimi materiali. Že preprosto povečanje 
ustnic ali blokada dinamičnih gub s toksinom 
botulinom zahteva natančen pogovor o željah 
posameznika, poglobljeno analizo anatomskih 
danosti (obliko, prostornino, položaj obraznih 
mišic) in individualno obravnavo. Ker razen 
enojajčnih dvojčkov dve osebi nikoli nista enaki, 
mora biti tudi pristop pri vsakem posamezniku 
drugačen. V nasprotnem primeru lahko vsakdo 
hitro prepozna izdelek nekega kirurga in ne 
lepote ter svežine posameznika.
Po posegu je zunanjost spremenjena, ni pa 
vedno ustrezno spremenjena, lepša. Trije mililitri 
polnila, ki ga vbrizgamo v velike ustnice starejše 
osebe, lahko lepo poudarijo obliko, diskretno 
dajo polnost ustnicam in zgladijo gubice. Enak 
postopek pri mlajši osebi z majhnimi ustnicami 
pa lahko povzroči grotesken videz obraza. 
Podobno je pri povečanju dojk, preoblikovanju 
nosa itn.
O tem sem se prepričal na pomembnem 
mednarodnem kongresu estetske kirurgije, 
ko je priznan nemški estetski kirurg pokazal 
svojo kirurško tehniko in rezultate. Pokazal je 
na desetine popravljenih nosov in dojk in prav 
vsi so bili enaki. Enake oblike, enaki koti, enak 

položaj, ne glede na velikost in obliko obraza 
ali prsnega koša. Ljudje so bili spremenjeni, le 
redki med njimi pa so bili spremenjeni in lepši. 
Zunanji videz je zelo pomemben. Morda to 
ne velja za šahovskega prvaka ali športnika 
v boju za olimpijska odličja, toda veliko 
raziskav je dokazalo, da so privlačni ljudje 
bolj priljubljeni in uspešni v vseh obdobjih 
življenja. Pripisujemo jim celo višjo inteligenco 
in moralne vrednote. V njihovi družbi se bolje 
počutimo. Zato se je v zadnjih desetletjih 
število esteskih posegov močno povečalo. 
Postali so družbeno sprejemljivi, vsakdanji. Z 
znanjem estetske kirurgije spreminjamo lepo 
v lepše in ohranjamo lepoto. Skladno z večjim 
povpraševanjem so se pojavili nove tehnike 
in novo, poglobljeno znanje na področju 
pomlajevanja oziroma t. i. anti-aging medicine. 
Sodobna dedek in babica ne sedita več v 
naslanjaču z volnenimi nogavicami, temveč 
se ukvarjata s športom, hodita na predstave, 
aktivno pomaga pri vzgoji vnukov, ustvarjata, 
potujeta.
Vsakdo se danes sam odloča o svojem slogu 
življenja in svojem telesu. Srečen pa je le tisti, 
ki se dobro počuti in je zadovoljen sam s seboj. 
Zato ni čudno, da je najhitreje razvijajoča se 
medicinska panoga postala estetska medicina. 
Žal pa je hkrati estetska medicina postala 
tudi velik posel, ki skriva številne pasti: od 
nestrokovnosti izvajalcev, zamolčanih stranskih 
pojavov do prirejenih končnih rezultatov, ki 
zavajajo paciente. Zato velja pred odločitvijo 
dobro premisliti, kdaj, kjer in pri kom opraviti 
estetski poseg.
Estetske posege lahko v grobem delimo 
na neinvazivne in invazivne. Vsi imajo svoje 
prednosti in pomanjkljivosti, vsem pa je skupna 
sprememba videza, ki bo dolgoročno pozitivno 
vplivala na posameznikovo samopodobo in 
njegov odnos do okolice. Končni cilj estetskega 
posega ni zgolj tehnično brezhibno izpeljana 
operacija, temveč predvsem zadovoljstvo 
uporabnika. Dober in izkušen estetski kirurg 
bo pacienta vedno seznanil s predvidenimi 
tveganji, z njim se bo poglobljeno pogovoril 
o pričakovanem končnem rezultatu, njegovi 
trajnosti, izpostavil bo tudi vse možne zaplete, 
povečane s kirurškim posegom, ter natančno 
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Različne	 strehe	 se	 obnavljajo	 različno,	
prav	 tako,	 kot	 bi	 se	 morala	 individualno	
»obnavljati«	 tudi	 zunanjost	 posameznika.	
Na	koncu	so	pomembne	linije	in	skladnost.

‘‘ ‘‘

- Prof. dr. Uroš Ahčan, vodja Juventina Clinic
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opisal proces okrevanja in njegov časovni 
okvir. Takšen kirurg bo namreč kirurški poseg 
izvedel le, če bo v poglobljenem pogovoru 
ugotovil, da so človekova pričakovanja 
skladna z možnostmi medicinske stroke ter 
mu kratkoročno in dolgoročno ne škodujejo. 
Optimalen rezultat lahko pričakujemo le 
pri tistih kirurgih, ki poznajo anatomske in 
fiziološke vzroke, ki vplivajo na zunanji videz, so 
dobro seznanjeni s procesi staranja na celični 
ravni, poznajo več možnosti in znajo izbrati 
najučinkovitejšo metodo oziroma kombinacijo 
različnih invazivnih in neinvazivnih kirurških 
tehnik. V estetski kirurgiji dobro ni dovolj, cilj je 

odlično. Odlične rezultate pa lahko dosežemo 
le pri visoko motivirani osebi s stvarnimi 
pričakovanji, ki pri postopku sodeluje, in če so 
izpolnjeni tudi vsi biološki pogoji.
Rezultat operacije je spremenjen, svež videz, ki 
odseva tudi v psihičnem počutju in doživljanju 
sveta. Vsak pacient je drugačen, zato je treba 
podrobnosti operacije prilagoditi vsakemu 
posamezniku posebej.

Prof. dr. Uroš Ahčan,
vodja Juventina Clinic
www.juventina.si

www.slowatch.si

Spoznajte unikaten  
nakit Trollbeads!
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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	 Botanicals,	 ki	 bo	
olajšala	oblikovanje	las	ženskam	po	vsem	svetu.	Ličen	in	zmogljiv	
set	pripomočkov	z	intuitivnim	dizajnom,	ne	glede	na	to,	ali	želite	
ustvariti	dramatične	kodre,	mehke	valove	ali	gladke	lase,	poskrbi	
za	čudovit	izgled,	ki	ne	bo	ostal	neopažen.

Remington	Botancials

s pomočjo
LEPA
NARAVE
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B
leščeča in urejena pričeska 
je vedno v modi, vendar 
visoke temperature pri 
sušenju in oblikovanju 
las lahko povzročijo 
dolgotrajne poškodbe. Na 

srečo ima strokovnjak za lepoto Remington 
rešitev za konec prekomernega segrevanja 
in pomanjkanja zaščite z novo kolekcijo 
Botanicals, ki dostavlja profesionalne rezultate, a 
hkrati ohranja lase močne, zdrave in negovane. 
Pri tem se naslanja na pomoč iz narave in na 
rastlinske izvlečke, ki so znani po odličnemu 
vplivu na krepitev in obnovo lasne povrhnjice. 
Novo linijo sestavljajo štirje produkti, od katerih 
se prav vsak ponaša z inovativno nastavitvijo 

BotaniCare, ki je z uporabo nižje temperature 
prijazna tako lasem kot lasišču. Dotik narave 
je prav tako razviden na vizualni podobi nove 
kolekcije, ki očara z botaničnimi ilustracijami in 
ženstveno barvno kombinacijo svetlo zelene in 
zlato-rožnate.
Lahek in tih sušilnik na račun dveh nastavkov, 
difuzorja za kodre in tankega koncentratorja, 
omogoča oblikovanje po željah uporabnice, da 
ta lahko uresniči različico sebe, kakršna si danes 
želi biti. Po mnenju Remingtona je enostavnost 
uporabe na tem mestu ključnega pomena, saj 
daje samozavest za kreiranje unikatnih stilov 
tudi z minimalnim poznavanjem frizerskih 
tehnik. Ne glede na to, ali sušite lase do suhega 
ali ustvarjate kodre, sušilnik zaradi enakomerne 
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porazdelitve toplote in močnega pretoka zraka 
omogoča brzinsko hitro oblikovanje, prav 
tako pa zaradi sproščanja na milijone ionov 
skrbi za sijoč in gladek videz brez nadležnega 
štrlenja in razmršenosti. Med uporabo se v 
zračni tok sproščajo tudi mikro-regeneratorji, 
vključno s hranilnimi izvlečki aloe vere, jojobe 
in vrtnice, ki poskrbijo za vsak pramen las. Delo 
zaključi funkcija hladnega sunka, ki zagotavlja 
obstojnost pričeske cel dan.
Še tako zahtevne uporabnice bo prepričal 
tudi trojec oblikovalcev s pridihom narave – 
ravnalnik, kodralnik in vrtljiva krtača, s katerimi 
se lahko ustvari nežne valove, izrazite kodre ali 
elegantno ravno frizuro. Napredna keramična 
prevleka je kot pri sušilniku obogatena z 
botaničnimi izvlečki, poleg tega pa so lepotilne 

naprave opremljene z digitalnim nadzorom 
temperature z raznolikimi nastavitvami, tako da 
lahko vsaka uporabnica najde idealno stopnjo 
toplote za svoj tip las. Vsak posameznik ima 
namreč edinstvene lase; lahko so dolgi, kratki, 
tanki, debeli, skodrani ali ravni, vendar obstaja 
ena stvar, ki je skupna vsem nam – želimo 
imeti urejeno in sijočo pričesko, ki obrača 
glave. Remington je tako z novo kolekcijo 
Botanicals dosledno sledil svoji filozofiji »Bodite 
svoji na svoj način« in združil svoje cilje glede 
popolnega prilagajanja delovanja, oblikovanja 
brez stresa in morda najpomembneje – krasnih 
rezultatov kot iz frizerskega salona.

si.remington-europe.com
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Allegria	Your	multibrand	store

ki te ljubim
ZELENO,
ZELENO
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Letošnjo	 jesen	 so	 na	 pohodu	 barve,	 ki	 nas	 bodo	 odvrnile	 od	
turobnih	 dni.	 Tukaj	 so	 zelena,	 modra	 in	 vijolična,	 ki	 se	 bodo	
pojavljale	 v	 zelo	 močnih	 in	 živih	 tonih.	 Modne	 poznavalke	 jih	
bodo	 znale	 zelo	 dobro	 pospremiti	 z	 različnimi	 toni	 rjave,	 bež	
in	črne	barve.	Slednja	bo	na	drugi	strani	še	obveljala	za	najbolj	
elegantno,	saj	predstavlja	varno	in	vedno	aktualno	modno	cono.	
V	 ospredje	 postavljamo	 predvsem	 zeleno,	 ki	 to	 jesen	 in	 zimo	
prevladuje	prav	v	vseh	odtenkih:	v	travnato	zeleni,	smaragdno	
zeleni,	olivni	in	pastelno	zeleni.	Najpogumnejše,	ki	ne	želijo	ostati	
neopažene,	jih	lahko	celo	kombinirajo	med	seboj.	Sledi	ji	kraljevo	
vijolična,	 ki	 je	 nasledila	 poletno	 lila	 barvo.	 Vijolična	 je	 že	 stoletja	
barva	britanske	monarhije	in	predstavlja	žensko	moč.

Plašč znamke Amalfi – Allegria Your multibrand store
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L
etos je moda drzna na drugačen 
način, ne igramo se več toliko 
z vzorci, dovolj modno je, če 
znamo skombinirati skupaj dve 
živi barvi. Končno je ponovno 
postala pomembna vsebina 

materiala, ki ga nosimo, naravni in težki materiali 
so spet »in«. Pletenine, rebrasti vzorci, lak usnje, 
brušeno usnje, obvezen dodatek pa je zagotovo 
perje, ki se pojavlja na rokavih, hlačnicah in 
ovratnikih. Večno romantična čipka še vedno 
ostaja glavna akterka letošnjih jesenskih oblek.
Superge so se morale nekoliko posloviti, zamenjali 
so jih z mokasini, ki so se vrnili iz 80. let. Nekatere 
boste razočarane, a ne za dolgo, saj so v trgovini 
Allegria Your multibrand store ponudili takšne 
modele, ki so celo bolj udobni od superg. Druge 
se boste razveselile, saj bodo z mokasini stajlingi 
lahko spet bolj elegantni; v Allegrii prisegajo na 
ročno izdelane mokasine italijanske proizvodnje, 
iz naravnega usnja in platforme iz prave gume. 
Krasijo jih različne aplikacije, ki se lahko izvrstno 
kombinirajo na obleke, krila in kostime. Ko se 
temperature spustijo nižje, so tukaj gležnarji, še 
vedno so »must have« tisti z močno platformo. 
Predlagamo takšne, ki se najbolj prilegajo vaši 
nogi, so udobni in se lahko nosijo na več različnih 
stilov. Kadar želite biti še bolj ženstvene, pa so 
nepogrešljivi »overknee« škornji z visoko peto.
Najbolj pomemben kos jesenske in zimske 
garderobe je zagotovo plašč. Ravno plašč 

predstavlja tisti »statement« kos, zato je 
pomembno, da je poseben. Letos vam močno 
odsvetujemo izbiro plašča v črni barvi. Plašč naj 
bo kralj vaše garderobe, zato ga izberite v močni 
barvi, recimo v živo zeleni, kraljevo vijolični ali 
kraljevo modri. Seveda lahko še vedno izberete 
plašč v bež, rjavi ali beli barvi, vendar naj bo to 
bogat plašč, »teddy« plašč ali »oversize« plašč 
iz umetnega krzna. Pustite mu, da vlada vsaj z 
materialom.
Allegria je trgovina, ki si kot glavni cilj postavlja 
zadovoljiti čimveč povpraševanj dolgoletnih 
strank, zato so v stalnem iskanju blagovnih 
znamk, s katerimi lahko ponudijo najboljše 
razmerje med kakovostjo, trendom in ceno. 
Posebnost Allegrie je, da sodobna ženska na 
enem mestu najde celoten stajling s pomočjo 
modnega svetovanja, pri čemer se njihovi stilisti 
posvetijo izbiri v celoti. Velikokrat je to kakšna 
posebna priložnost, poroka, rojstni dan, pogovor 
za službo ali prvi zmenek. V trgovini pravijo, da jim 
je najbolj pomembno, da so stranke zadovoljne 
in da se najlepši del njihovega dela zgodi takrat, 
ko prejmejo pozitivne povratne informacije. 
Allegria letos praznuje okroglih 30 let, odkar 
razveseljuje stranke, zato v zadnjih mesecih tega 
leta pripravljajo posebne ugodnosti in dogodke, 
ki naj zaenkrat ostanejo še skrivnost.

Tekst: Kim Božič, Foto: Why Not
www.allegria-shoes.com
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La	Bottega	dei	Sapori

sreča
TRADICIJA

NAVDIH
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P
iran je nedvomno eden 
izmed biserov Slovenije in 
sloviti Tartinijev trg ena od 
glavnih atrakcij, katero bi 
moral obiskati malodane 
vsak, ki se napoti v našo 

podalpsko deželico. In ravno tam je domovanje 
našla ena izmed najbolj interesantnih restavracij 
na slovenski obali, La Bottega dei Sapori, 
kjer odznanja filozofija poklona dediščini s 
pridihom sodobnosti. To sta začrtala Istrijana 
Adam Brajko Vuk in njegova boljša polovica 
Sarah. Znanje o istrskih specialitetah, ki se 
prenaša iz roda v rod, sta združila z mladostno 
energijo, s katero vedno zapiha svež veter in 
prinese nove ideje. Pridružili smo se jima na 
poti raziskovanja tekstur, oblik, barv in arom 
sezonskih lokalnih pridelkov in lahko potrdimo, 
da ostajata zvesta imenu restavracije, kateri bi 
po naše rekli Trgovina istrskih okusov. Resda 
bodo pristaše tradicije navdušile domače 
jedi primorskih non, toda pravo razvajanje 
brbončic bodo doživeli tisti bolj pogumni, ki 
se bodo prepustili taktirki Sarah in Adama, ki 
dobro vesta, kako se stvari streže. Mi smo na 

razpotju izbrali slednjo smer in ni nam bilo žal, 
saj sta zakonca pripravila vrhunski degustacijski 
izlet po Istri z osmimi gurmanskimi postanki.
Na sončni terasi pred Tartinijevo hišo, kulturnim 
spomenikom meščanske arhitekture, kjer se 
je rodil violinski virtuoz Giuseppe Tartini, smo 
srkali penino vipavskega zelena, pod katero se 
je podpisala vinogradniška družina Marc, ko 
nam je gostitelj Adam razložil, da se je zgodba 
restavracije začela pred skoraj desetletjem, a 
sta z ženo vajeti v celoti prevzela pred petimi 
leti. Napisi na vratih so nam dali vedeti, da sta 
že dokazala svoj potencial s trikratno uvrstitvijo 
v priznan mednarodni vodnik Gault & Millau, 
ki razkriva najboljše gastronomske izkušnje. 
No, naša se je pričela z jesenskemu času 
nadvse primernim pozdravom, v obliki svilnato 
gladkega bučnega veloutéja, sparjenega z 
merico bakalarja in s čipsom polente, ki je 
združil francoske in istrske korenine Sarah. 
Nadaljevali smo s hladno predjedjo, pri kateri 
smo se slastoustili v vsakem grižljaju – v peni 
kremastega sira stracciatella se je v družbi listov 
bazilike in cvetov rukole kopala hobotnica, 
simfonijo arom pa je zaokrožila sveža malvazija 

Vse	dobre	in	vredne	stvari	se	rodijo	ob	spoštovanju	tradicije	in	
dediščine,	 a	 novo	 življenje	 dobijo	 z	 navdihom	 in	 željo	 po	 nečem	
novem.	Tovrstno	kreativno	žilico,	ki	prežema	vsak	njen	krožnik,	
izraža	 kuharska	 mojstrica	 Sarah	 iz	 gurmanskega	 hrama	 La	
Bottega	dei	Sapori,	kjer	njeno	ustvarjanje	v	kuhinji	s	premišljeno	
vinsko	spremljavo	odlično	dopolni	njen	soprog	Adam.
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iz Kolombana. Sledil je nekonvencionalen 
pogled na tipično istrsko jed, sardele na šavor, ki 
pa bi presenetila ljubitelje dobrot iz globin, kajti 
pristne morske okuse so transformirala zelišča 
iz domačega vrta. In zopet je šlo za dovršeno 
estetsko prezentacijo, pri kateri je hedonistične 
užitke na nov nivo popeljala izbrana keramika 
kot tudi osebni pristop Adama, ki se z butično 
usmeritvijo gostom posveti v celoti. Iz 
Tartinijevega trga smo se mentalno preselili v 
Brda, kajti gostitelj je na mizo postavil izredno 
zanimivo briško vino, ki letno zaživi v zgolj tisoč 
steklenicah. Zanj je zaslužna klet Brandulin, ki 
kot ena redkih v Sloveniji kreira 100-odstotni 
beli pinot. Odličnega vina je bil več kot vreden 
spremljajoč krožnik, ki se nam je najbolj vtisnil v 
spomin in priznamo, da smo si skoraj drznili prositi 
za repete. Šlo je za kapesanto, zavito v domače 
ličnice, okronano s črnim tartufom in obkroženo 
z vanilijevo kremo, v katero smo veselo pomakali 
sveže pečen kruh, ki vsako jutro zadiši iz kuhinje. 
Po jedi, pri kateri sta se brez nasprotij srečala 
svet morja in planin, so bila pričakovanja visoka, 
a jih je dobra stara klasika izpolnila – z lističi 
podzemnega dragulja radodarno obloženi fuži 
so po besedah Sarah »must have« v Bottegi. Z 

napovedjo glavnih protagonistov degustacije 
smo presedlali na kompleksnejšo kapljico – na 
vinski karti z več kot 70 etiketami iz vinogradov 
Istre, Goriških Brd, Vipavske doline in Krasa, je 
Adam izbral Sterasovo Bolonjo, ki predstavlja 
štart v oranžna vina. Selekcija se je izkazala za 
pravilno, ko smo okušali sipo na rdeče z rezinami 
polente, ki je predstavljala pravi »comfort 
food« za hladnejše dni. Kreativnost Sarah je 
zopet prišla na dan pri reinterpretaciji poznane 
morske tipike: brancinovega fileja s krompirjevo 
peno, kapljicami blitve in pečatom koromača, 
ki jo je Sarah mojstrsko postavila na glavo. Za 
veliki finale je chefinja ponudila triado sladkih 
pregreh; poleg čokoladnega pralineja z belim 
ganašem, z nežno vrtnico in s karameliziranimi 
lešniki, smo se sprva posladkali s prijetno svežim 
sorbetom bele breskve, ki je kot kompanjona 
prejel lešnikov crumble in mascarpone kremo 
s cvetovi pomaranče, kasneje pa še s fuzijo 
kokosovega biskvita in v vinu pečenih fig, s čimer 
smo z nasmeškom dosegli zadnjo destinacijo v 
začrtanem popotovanju po Istri.

www.bottega.si
Foto: Anže Krže
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Smo sladko podjetje, ki strmi k tem, 
da so naši izdelki nekaj posebnega. 

Ne sladimo povprečju, 
ampak želimo našim kupcem 
predstaviti nekaj drugačnega. 

Izdelki Mame Paule so narejeni iz
najkakovostnejših surovin brez 

umetnih arom, ojačevalcev okusa… 
Izdelujemo najrazličnejše sladice 

za posebne priložnosti, cake popse, 
čokoladne izdelke, butične sladolede 

iz domačega mleka in veganske iz
 pravega sadja ter čokoladna 

personalizirana poslovna darila, 
lahko tudi z vašim logotipom.

 
www.mamapaula.si                     mamapaulacreations        



64     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     65

Heart	Made

srčne
NAJBOLJ
DOBROTE

Pot	živila	do	krožnika	naj	bo	čim	krajša,	je	osnovno	vodilo	Boruta	
Jovana	pri	ustvarjanju	drznih	kombinacij	okusov.	Roke	je	v	zemljo	
vtaknil	 že	 kot	 otrok	 in	 tako	 mu	 je	 postalo	 samoumevno,	 da	
človek	sam	pridela	hrano,	ki	jo	zaužije.	Ko	še	ni	poznal	svetovnih	
kulinaričnih	trendov,	je	torej	že	vedel,	kaj	je	najboljše	–	domače	
ali	 vsaj	 sosedovo,	 sezonsko,	 torej	 tisto,	 kar	 narava	 ponuja,	 in	
takrat,	ko	ponuja.	Ni	bližnjic,	je	pa	z	modrim	ravnanjem	mogoče	
marsikaj	prihraniti	tudi	za	čas,	ko	narava	počiva.
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B
orut Jovan je med 
šolanjem imel priložnost 
pokukati čez planke 
in se učiti od največjih 
mojstrov v hotelski 
restavraciji Las Dunas 

v Španiji, z Michelinovo zvezdico okronani 
francoski restavraciji Evian, italijanski La Subidi, 
kobariški Hiši Franko, danskem Geraniumu in 
španskem Hisopu. Na svoj račun pa je prišel 
v samostojnem delu glavnega kuharskega 
mojstra – v drameljski restavraciji Miran, v 
hotelski à la carte restavraciji Livada Prestige 
v Moravskih Toplicah in še nazadnje kot 
solastnik restavracije Galerija okusov v 
Novem Celju. Njegove kreacije so mešanica 
francoskega šika, skandinavske divjine, španske 
drznosti in italijanske elegance, narejene iz 
kakovostnih slovenskih sestavin. Ravno te so 
mu najpomembnejše, zato ni presenetljivo, 
da je poklicno filozofijo povezal z ljubeznijo. V 
ženinem družinskem podjetju Vrtnarstvo Valner 
je odkril nov svet, ki mu ponuja ne le odkrivanje 
prvovrstnih sadik, pač pa tudi njihovo vzgojo. 

Logična nadgradnja vsakodnevnega rokovanja 
z rastlinami, ki so torej vzgojene v domači zemlji, 
dobesedno le korak od Borutove kuhinje, je 
bilo novo ustvarjanje receptov. Zadnjih pet let 
je v njegovi glavi in v njegovem loncu nastajal 
projekt Heart Made ter po vseh kulinaričnih 
poskusih in preizkusih, zdaj na tržišče pošilja 
crèm de la crèm iz svoje špajze.
Prve ideje sestavljanja jedi je nabiral doma 
in kljub radovednim poskusom v različnih 
dejavnostih, ga je srce vedno vodilo nazaj k 
domačnosti, naravi, našemu izvoru. Izjemno 
dobro se zaveda, kaj narava nudi človeku in iz 
nje črpa navdih, iz nje jemlje sestavine, ki jih 
obdeluje s svojimi umskimi in fizičnimi orodji, in 
naravi vrača s svojim globokim spoštovanjem 
do nje same. In ker vsega ne more, pa tudi ne 
zna, sam, kakovostne sestavine poišče pri tistih, 
ki jih najbolje vzgojijo, obdelajo, pridelajo, 
predelajo, pripravijo. On je zmagovalec v izbiri 
in končnem izdelku. Da je ta poln okusa, pa ni 
vredno izgubljati besed.

www.heartmade.si
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Na voljo v trgovinah SPAR, E.Leclerc, na spletni strani www.naturesfinest.si 

ali brezplačni telefonski številki 080 35 31.

Popoln obrok za 
otroke vseh starosti.

Tudi za tiste, malo 
starejše!
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Hotel	City	Maribor	****

zavetišče na
NOVODOBNO 
ŠTAJERSKEM
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Hotel	City	Maribor	je	poslovni	hotel,	uvrščen	med	TOP	10	hotelov	
v	 Sloveniji	 v	 letu	 2018.	 Stoji	 ob	 reki	 Dravi,	 izklesan	 v	 sodobnih	
linijah	 ekspresivne	 sofisticiranosti	 kot	 novodobno	 zavetišče	
sredi	 urbane	 neomajnosti.	 Mlada,	 profesionalna	 in	 zagnana	
ekipa	 v	 hotelu	 namreč	 razume,	 da	 hotel	 danes	 ni	 več	 samo	
prenočišče	 z	 zajtrkom,	 ampak	 podaljšek	 zelo	 pomembnega	
doživetja:	bivanja	s	sodobnim	udobjem.

Z
a poslovneže, ki so med 
glavnimi gosti Hotela City 
Maribor, je hotelska izkušnja 
pomembna tudi v sklopu 
vsakodnevnega tempa. 
Tempa, ki je precej drugačen 

kot takrat, kadar v hotel vstopimo kot turisti. 
Hotel City Maribor razume potrebe in želje 
poslovnežev, ki lahko tam opravijo sestanke, 
konference, poslovna druženja. Razume, da 
so gostom pomembni čas, funkcionalnost, 
učinkovitost in odzivnost, ob tem pa še mir, 
spokojnost in vrhunska postrežba.

V hotelu se zavedajo, kako pomembna 
je kvalitetna prehrana poslovnih gostov, 
zato prisegajo na kakovostne in prvovrstne 
sestavine, katere jim omogočajo številni lokalni 
ponudniki v okolici Maribora, vse pod taktirko 
chefa v à la carte restavraciji City Terasa. Hrano 
za poslovne dogodke, druženja, praznovanja 
rojstnih dni ter drugih obletnic ter poroke 
pripravlja ista ekipa, ki z enakimi sestavinami in 
načinom dela pripravlja izjemne krožnike tudi 
v hotelovi, na Michelinov gastronomski vodnik 
uvrščeni, à la carte restavraciji City Terasa.
Prizadevajo si ostati najboljši poslovni hotel na 
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štajerskem koncu. Pohvalijo se lahko z odlično 
lego, ki omogoča tako uspešno poslovanje 
kot tudi možnost regeneracije in kulinarične 
sprostitve po napornih poslovnih dneh. Hotel 
leži tudi v bližini Pohorja in kot tak predstavlja 
odlično priložnost za rekreacijo in sprostitev.
À la carte restavracija City Terasa, ki se nahaja v 
petem nadstropju Hotela City Maribor, kamor 
goste panoramsko dvigalo pripelje direktno 
iz podzemne garaže, očara z veliko pokrito in 
odprto teraso in njenim izjemnim razgledom 
na okolico. Ekipa kavarne, à la carte restavracije 
in odprtega loungea skrbi, da se gostje povsem 
prepustijo gurmanskim užitkom in razvajanju 
brbončic v edinstveno pripravljenih jedeh, 
prilagojenih letnim časom, ob spremljavi 
vrhunskih vin, ali pa uživanju arome kave Illy 
in sproščanju ob koktejlih. V zadnjih letih si 
je à la carte restavracija City Terasa prislužila 

vrsto nagrad; leta 2019 je bila uvrščena med 
TOP 10 hotelskih restavracij v Sloveniji, leta 
2020 se je povzpela na prvo mesto hotelskih 
restavracij v Sloveniji, med najvidnejše nagrade 
pa spada tudi letošnja uvrstitev na prestižen 
gastronomski Michelinov vodnik najboljših 
restavracij v Sloveniji. O restavraciji so zapisali: 
»Če raziskujete Maribor, je ta restavracija odličen 
kraj za postanek in oddih. Prostorna terasa s 
pogledom na mesto, reko in gore v daljavi, 
daje občutek, kot bi bili na morju. Jedilnik 
se osredotoča na ribe iz Jadrana ter odlične 
mesne recepte.« Zasluge za ta uspeh lahko 
pripišemo vrhunskemu chefu Davorinu Verliču, 
ki zagovarja kvaliteto pred kvantiteto, zato na 
krožnike uvršča samo vrhunske produkte.

www.hotelcitymb.si
www.cityterasa.si
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DRAMA 
V MAXIJU

V dramskem projektu Polenta se je zgodil prvi performativni sprehod 
po blagovnici Maxi, ki ga je idejno zasnovala igralka SNG Drama Ljubljana 

Eva Jesenovec s pomočjo režiserke Mojce Madon in študenta režije 
na UL AGRFT Jerneja Potočana. Gledalci so bili sami del performansa, 

inovativno predstavo pa je vsak doživel po svoje prek 
slušalk in svojega pametnega telefona. 

Po premieri sta sledili še dve ponovitvi v mesecu oktobru.

MAXI GOURMET MARKET
je najsodobnejša trgovina, ki jo je Mercator pred nedavnim prenovil in opremil po 

najnovejših svetovnih trgovinskih standardih, in je zato nadvse primeren prostor za izvedbo 
takšnega performansa, saj je že obisk takšne trgovine sam po sebi estetsko doživetje. 

V Mercatorju so še posebej ponosni, da lahko tudi prek tako posebnih dogodkov 
sodelujejo z Dramo in tudi na ta način izrazijo podporo kulturi in umetnosti, 

ki jo v Mercatorju že leta predano podpirajo.

Na fotografiji z leve proti desni: predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Čizmić, režiser Jernej Potočan, 
glavna igralka in pobudnica idejne zasnove Polenta Eva Jesenovec, režiserka Mojca Madon in ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel. 
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Shambala

azijskih
DEŽELA
OKUSOV
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Božidar	A.	Kolerič

Restavracija	 Shambala	 že	 vrsto	 let	 navdušuje	 ljubitelje	
pristnih	 okusov	 jugovzhodne	 Azije	 in	 velja	 za	 najboljšo	 azijsko	
oziroma	 »asian	 fusion«	 restavracijo	 v	 Ljubljani.	 Najdete	 jo	 na	
eni	 najstarejših	 ulic	 starega	 ljubljanskega	 mestnega	 jedra,	 na	
Križevniški	 ulici	 blizu	 Križank.	 Ulica	 se	 je	 pred	 nekaj	 leti	 iz	 svoje	
neatraktivne	 sive	 podobe	 po	 urbani	 intervenciji	 zazelenitve	
prelevila	 v	 eno	 najbolj	 prijetnih	 ulic	 v	 Ljubljani.	 Pobuda	 za	 to	
ureditev	je	nastala	v	sklopu	sodelovanja	med	Shambalo	in	Mini	
teatrom	ter	ustvarjalci	in	stanovalci	Križevniške	ulice.

FASHION AVENUE     79

G
lede ustvarjalnosti lahko 
rečemo, da zaseda ta 
v Shambalini zgodbi 
ključno mesto, saj so 
lastniki družina arhitektov 
in oblikovalcev. Manja 

Pavšič s hčerko Nano Žargi in sinom Denisom 
Petrovčičem so v stari meščanski hiši, v kateri 
so živeli že njihovi predniki, preuredili pritlične 
prostore v navdihujoč ambient. Največji izziv 
pri načrtovanju je predstavljalo združevanje 

starega s sodobnim in obenem še iskanje 
azijskega pridiha, a rezultat dokazuje, da 
lastniki dobro vedo, kako dozirati sestavine, če 
se izrazimo v kulinaričnem jeziku. 
Ideja za restavracijo je nastala zaradi družinskega 
navdušenja nad azijsko kuhinjo in budistično 
kulturo. Navdih je prišel s potovanj v različne 
azijske dežele, kot so Nepal, Tajska, Malezija, 
Indonezija, Kitajska in družabno-kulinarična 
srečanja s prijatelji iz Japonske. S potovanj 
in šolanja prvega kuharja v Aziji so prišli tudi 
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recepti, ki so zdaj že legendarne 
uspešnice na jedilnem listu. Večkrat 
na leto pa jih dopolnjujejo z novimi 
jedmi, ki nastajajo v timskem 
vzdušju Shambaline ekipe. 
Jedilni list predstavlja tako tipične 
tajske, vietnamske in japonske jedi, 
kot avtorske priredbe, ki združujejo 
lokalne sestavine z eksotičnimi. 
Avtentično tajsko pekoč rdeči 
curry je verjetno ena najbolj 
priljubljenih jedi v Shambali. 
Skrivnost je v mešanici zelišč – 
curry pasti, ki jo sami pripravljajo 
iz več kot desetih svežih azijskih 
zelišč in začimb. Občutek, da je to 
»prava stvar«, pa še potrdi tajska 
zelenjava, ki nekatera v Sloveniji še 
ni dobavljiva in jo zato v Shambalo 
vozijo z Dunaja. Bržkone absolutni 
favorit na meniju je biftek govedine 
Black Angus na žaru, mariniran v 
limonski travi, z mladim grahom 
in s taro krompirjem – eden od 
predstavnikov omenjene azijske 
zelenjave. Najbolj slikovit prizor pa 
vam bo zagotovo pričarala rakovica 
po singapursko v poprovi omaki. 
Že res, da imaš z njo veliko dela, 
a je trud poplačan ob doživljanju 
polnosti okusov. V Shambali je 
dovolj izbire tudi za tiste, ki jim 
druženje brbončic s čilijem ne 
predstavlja posebnega užitka. 
Shambalo je lepo obiskati tako 
pozimi, ko posebno doživetje 
predstavlja sedenje v zastekljenem 
notranjem atriju, kot v poletnem 
času, ko goste postrežejo na 
čudovitem vrtu, ki je zaradi 
visokih dreves in bujnega zelenja 
neznačilen za center mesta in daje 
občutek »eksotičnega«. 

www.shambala.si
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Anjini	domači	štruklji

slovenske
SIMBOL
KULINARIKE

Štruklji	so	slovenska	
narodna	jed,	ki	se	iz	roda	
v	rod	prenaša	že	od	16.	
stoletja,	s	čimer	veljajo	
za	kulinarični	simbol	naše	
podalpske	deželice.	Slastni	
in	vsestranski	štruklji	lahko	
služijo	kot	odlična	priloga,	
z	nekaj	domišljije	lahko	
postanejo	fantastična	
glavna	jed,	z	največjim	
užitkom	pa	se	lahko	z	njimi	
tudi	posladkamo.
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E
ni najbolj prepoznavnih 
predstavnikov slovenske 
kuhinje so zagotovo štruklji, ki 
pa so kljub temu pravzaprav 
precej nedostopni. Morebiti 
jih najdemo v kakšni 

tradicionalni slovenski gostilni ali pa moramo 
za njih splezati na višji hrib. Čeprav gre za 
preprosto jed, se jo doma redko spravimo 
pripravljati zaradi časovne zamude, še redkeje 
pa že pripravljene štruklje zasledimo na 
trgovinskih policah.
Da bo oživila slovensko kulinarično izročilo, 
se je odločila Anja Vrhnjak, katere življenjska 
zgodba jo je iz Ukrajine čisto po naključju 
pripeljala v Slovenijo. Dežela jo je povsem 
očarala, a odločila se je ostati zaradi ljubezni. 
Na moževi kmetiji na obrobju Ljubljane je 
začela razmišljati o svoji poslovni poti, kjer bi 
lahko združila svojo gostoljubnost in kuharsko 
žilico – odločila se je za ročno izdelavo štrukljev 

iz raznolikih nadevov, ki bi potešili vse okuse. 
Od najbolj značilnih slanih in sladkih iteracij 
do bolj eksotičnih, s katerimi lahko gurmani 
razvajajo svoje brbončice v udobju lastnega 
doma. Pa naj bodo to pomarančni, borovničevi, 
lešnikovi, čokoladni, drobnjakovi, pehtranovi ali 
čebulni. Prava posebnost, ki je ne boste našli 
nikjer drugje, so pirini in ajdovi štruklji, ki jih 
lahko bogati tradicionalen namaz s skuto in z 
orehi ali prestižnejša kombinacija, v kateri se 
združijo jurčki in tartufi. Anjini domači štruklji 
se od klasičnih razlikujejo po tem, da so bolj 
zdravi, saj vsebujejo manj moke in sladkorja, in 
da so v celoti narejeni ročno. Ker v današnjem 
svetu primanjkuje časa, štruklje pripravi do te 
mere, da jih je treba samo pogreti in se odločiti, 
s čim jih boste servirali, da boste lahko docela 
navdušili družinske člane ali izbrane goste.

www.anjinistruklji.si

Vodilna blagovna znamka ARONIJA SLOVENIJA s 
proizvodi iz jagod aronije v Sloveniji že 12 let.

Skrbimo za dobro počutje vašega organizma, mu dodajamo vse, kar 
čudežna jagoda premore in se zavedamo našega pozitivnega poslanstva.

Uživali so jo že ameriški Indijanci, ponujamo vam jo tudi mi, 
ARONIJO, jagodo prihodnosti.

Privoščite si dozo soka BIO aronije zjutraj in zvečer, posladkajte se z oblitimi 
jagodami aronije v treh različnih čokoladah – fini temni, mlečni in beli. Naj vaše 
brbončice razveseli vrhunski džem iz aronije ali pa si dodajte žlico BIO praha aronije 
v jutranji smoothie. Skozi dan si dopolnite jedilnik s suhimi jagodami BIO aronije.

TRGOVINA: 
PC Bršljinka, Ljubljanska cesta 22, 8000 Novo mesto

www.aronija-slovenija.si
aronijaslovenija

  Aronija Slovenija

oglas 1s.indd   122 17. 06. 2022   13:09:22
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Nož	je	zvesti	pomočnik,	ki	ga	uporabljamo	vsak	dan	za	ustvarjanje	
slastnih	jedi,	pa	naj	bo	to	v	prestižnih	restavracijah	ali	v	udobju	
doma.	Tisti,	ki	so	resnično	zaljubljeni	v	kuhanje	in	tisti,	ki	bi	to	radi	bili,	
zahtevajo	najboljše	orodje.	Kako	pa	to	orodje	preudarno	izbrati,	
da	nam	bo	dolgo	služilo	pri	naših	kuharskih	podvigih?	Najboljša	
izbira	 za	 profesionalne	 chefinje	 kot	 ljubiteljske	 mojstrice	 so	
zagotovo	 japonski	noži,	ki	so	pomemben	del	 japonske	tradicije	
in	 vrhunski	 rokodelski	 izdelki,	 ki	 uporabnice	 ne	 bodo	 pustili	 na	
cedilu	tudi	pri	pripravljanju	impresivnih	krožnikov.

FASHION AVENUE     87
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pravega noža. Pri tem so bistvenega pomena 
namen in uporaba, material ter občutek noža 
v roki. Definitivno pa se pri selekciji ne sme 
gledati na ceno, saj je kakovosten japonski nož 
naložba za celo življenje, s katerim ustvarjanje 
v kuhinji dvignemo na višji nivo. Potem pa 
so tu seveda še estetske preference in ker 
pri podjetju OsterRob želijo zadostiti tako 
moškim kot ženskam ter tako profesionalcem 
kot ljubiteljem, so poleg klasičnih nerjavečih 
izvedb, v ponudbo vključili tudi specialne 
različice, katere krasijo bodisi teksturiran kuro-
uchi zaključek in vidni odtisi kovanja bodisi 
unikaten ročaj, obdelan z barvnimi pigmenti, 
ki se v vlakna lesa vpijejo na različne načine 
in pri tem ustvarijo zanimive vzorce. Ker je 
kakovosten nož temelj vsake kuhinje, japonske 
nože uporabljajo tudi chefinje na najvišjem 
nivoju, med njimi priznana Ana Roš iz Hiše 
Franko.

www.osterrob.si
Naslovna fotografija: Martin Baebler 
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S
koraj vsakdo ve, da iz mistične 
dežele daleč na vzhodu prihajajo 
najboljši noži na svetu. Japonska 
je bila že v času samurajev 
znana po izdelavi kakovostnega 
jekla. V tamkajšnjih kovačijah, v 

katerih se je znanje iz roda v rod prenašalo več 
kot tisoč let, s svojimi skrivnostnimi tehnikami 
izdelave in posebnimi jekli še vedno zmagujejo 
v tekmi ostrine. Tako kot so raznolike kovačije, 
so si med seboj različni tudi japonski kuhinjski 
noži, ki so se razvili iz enostavnega rezila v 
mnogo dobro premišljenih oblik za točno 
določena opravila. Najbolj vsestranska je 
trojica oblik santoku, gyuto, bunka, medtem 
ko so ostali noži namenjeni specifičnim 
kuhinjskim nalogam. Izjemno široko ponudbo 
mojstrovin iz japonskih kovačij nudijo 
slovenski specialisti za najostrejše kuhinjske 
nože, znani pod imenom OsterRob. Poznavalci 
nožev bodo takoj našli svojega favorita, vsem, 
ki pa se šele spoznavajo s svetom ostrine, 
bodo v podjetju z veseljem svetovali o izbiri 

“Kdor ne maže, ta ne vozi.”

ROCNO DELO 

KUHANO
 NA O

GNJU



Ob stičišču kulture, umetnosti in urbanosti, obdana z monumentalnimi neorenesančnimi palačami Ljubljane,  
ob poti v Tivolski park in vpeta v prekrasen vrt bo PEN KLUB restavracija ustvarila edinstveno in nepozabno 

kulinarično doživetje.

Sami prostori so nekaj posebnega. Z izjemno tankočutnostjo so jih oživili v arhitekturnem biroju TRIIJE pod vodstvom 
Andreja Mercine. Že sama veža v katero stopite skozi prekrasna nihajna vrata dobesedno presune. Prekrasen star 
škripajoč parket razkriva del zgodbe te hiše. Ko so v veži odstranjevali nekdanje talne obloge so odkrili nekaj 
izjemno lepega: nekdaj so namreč redno kot vmesni sloj pri oblaganju tal uporabljali časopise, ki so v desetletjih hoje 
na parketu pustili svoj odtis. Obiskovalec bo tako v veži, če bo čakal na mizo, lahko poskušal razbrati, čigava usoda 

je bila vtisnjena v tla kultne restavracije.

Retavracijo sestavljajo trije prostori. Prijetna rumena svetla soba, iz katere se lahko preselimo na verando  
s prekrasnim pogledom na bljižnje mestne palače, park Tivoli in na vrt Lili Novy. 

Modri salon, ki je ime dobil po freski, ki so jo odkrili na stropu in jo skrbno restavrirali, tako da očitno deluje, kot da je iz 
nekih drugih časov. Učinek povečajo fotografije rož Luzie Simons, ki dajejo vtis trodimenzionalnosti in zdi se, kakor da 
rože ležijo v vitrinah ali brez usmeritve plavajo v prostoru, brez dna ali stropa. Ko opazujemo njene podobe nas preplavi 
želja, da se dotaknemo rož, tako resnične so, da bi radi potrdili ali celo razumeli njihovo lepoto. (razstava 8 slik se bo  

4x letno menjala – omogočila pa jo je Galerija Fotografija / Barbara Čeferin)

Še pred njo je bela soba, ki presune s stensko slikarijo - sodobno poslikavo avtorja Mateja Stupice in upodablja 
prizore prav iz te hiše in z njenega vrta. 

Ostaja še en detajl, ki pa se zagotovo vtisne globoko v spomin – in sicer osvetljava prostorov. V modrem salonu je 
na stropu orjaški lestenec oblikovalca Toma Dixona, ki so jih oblikovali v novo konstrukcijo. V sobici, ki je ob točilnem 
pultu in je gorčične barve, je še en unikat - nekaj retro plafonjer, jih po dve in dve zvezali skupaj, dodali nekaj 

namiznega inventarja za kable med njimi – in nastala je zabavna nova luč.

“V pojmu mladost se skriva več pomenov.  
Z mladostjo se izražajo barve, vonji, okusi in arome na svojstven način.  
V mladosti se skriva vrhunec drznosti, izzivalnosti in ustvarjalnosti.  
V kulinariki poskušam povezati vse zgoraj navedene dejavnike  
in rezultat prikazati na krožnikih. Z ljubeznijo do hrane,  
gostoljubja in okolja smo ustvarili prostor v katerega boste vstopilli  
in ga le stežka zapustili. Dobrodošli.“
                                                              Mojmir Šiftar
Chef Mojmir Marko Šiftar, nekdanji kapetan mladinske kuharske reprezentance  
in polfinalist prestižnega izbora S. Pellegrino Young Chef 2018, ki ga je  
Kulinarični vodnik Gault & Millau razglasil za najboljšega mladega talenta leta 
2019 je tudi prejemnik nagrade kulinaričnega vodnika Michelin Bib Gourmand.

Foto: Dean Dubokovič

TOMŠIČEVA ULICA 12, LJUBLJANA
PENKLUB@KAVAL-GROUP.SI

+386 41 366 249

Chef Mojmir Marko Šiftar

Oglas Fashion Avenue September 2022 Pen Klub.indd   1 23. 09. 2022   11:24:38
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Tartufi

iz
ZLATO
ISTRE

Ljubitelji	 zlata	 iz	 Istre	 imajo	 na	
koledarju	 jesenske	 dni	 rezervirane	
za	 raziskovanje	 okusov	 tartufov,	 in	
kje	lepše	kot	v	dolini	reke	Mirne,	globalno	
znani	kot	epicenter	elite	med	gobami?	Nas	je	
pot	zapeljala	v	zgodovinsko	mestece	Motovun,	
kjer	 smo	 s	 pomočjo	 družinskega	 podjetja	
Tartufi	Istra	doživljali	gurmanske	užitke.
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I
zlet v dišeči svet tartufov smo pričeli 
v motovunskem gozdu, kjer smo 
izkusili pravo avanturo z licenciranim 
iskalcem tartufov in z njegovima 
nenadomestljivima sopotnikoma, 
dobro izurjenima lovskima psoma. 

V bujnem mediteranskem gozdu, ki se razteza 
vse od Istrskih toplic do mesteca Livade, smo 
pod mogočnimi hrasti našli tako črne kot še 
bolj cenjene bele tartufe ter hkrati odkrivali 
zgodovino iskanja tartufov v regiji. Po uspešnem 
lovu smo se odpravili v srčiko srednjeveškega 
Motovuna, kjer za baročno cerkvijo svetega 
Štefana domujeta trgovinica in degustacijski 
prostor Tartufi Istra. Tam nam je pokušino 
z uporabo najdenih podzemeljskih dobrot 
pričaral idejni vodja blagovne znamke Dražen 
Bartolić. V prijetnem domačem ambientu 
smo degustirali raznovrstne salame in sire 
kot tudi slane in sladke namaze, pripravljene 
iz kralja vseh gob. Posebno doživetje je bilo 
opazovanje priprave tipične frtalje na kaminu, 
ki je bila bogato obložena z rezinami belega 
in črnega tartufa, s čimer je bil dosežen jin-
jang. O odličnem okusu te jajčne jedi kot tudi 
domačih fritul, oblitih z medom s tartufi, bi 
lahko razpredali na dolgo, a naj povemo zgolj, 
da so že prenekateri svetovljani dejali, da se 
v konobi Tartufi Istra je bolje kot v nekaterih 
restavracijah z Michelinovo zvezdico. Za piko 
na i krasnemu izletu nismo izpustili obiska 
trgovinice s slastnimi butičnimi produkti iz 
tartufov kot tudi ogleda romansko-gotskega 
zvonika z nazobčano krono, ki na vrhu ponuja 
nepozaben pogled na celotno dolino reke 
Mirne, bližnje vinograde in gozd svetega Marka.

www.tartufi-istra.com

Čebelarstvo Ferenčak
+386 31 737 972

www.cebelarstvoferencak.si

Čebelarstvo Ferenčak je podjetje, 
ki temelji na ljubezni do narave, 

solidarnosti in stremljenju h 
kvaliteti, kar dokazujejo tudi 

zlate medalje z mednarodnega 
tekmovanja Agra 2022.

Ko cebelariš 
s srcem

oglas 1s.indd   197 12. 10. 2022   16:50:46
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Rooster	spirits

darovi
PRISTNI
NARAVE

Zgodba	 družinske	 destilarne	 Rooster	
spirits	sega	v	prejšnje	stoletje,	ko	je	njihov	
glavni	 kuhar	 Ferdo	 povsem	 ljubiteljsko	
začel	 z	 žganjekuho.	 V	 več	 kot	 dveh	
desetletjih	 pa	 je	 iz	 tega	 zrastla	 butična	
destilarna	s	proizvodnjo	domačih	žganih	
pijač,	ustvarjenih	le	iz	naravnih	sestavin.	
V	zadnjih	letih	so	v	družinski	posel	uvedli	
člane	 mlajše	 generacije	 ter	 s	 tem	
združili	 dolgoletne	 izkušnje	 destilacije	 z	
zagnanostjo	in	s	svežino	mladih.
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V 
osrčju Koroške, na vrhu 
hriba, od koder se razprostira 
krasen pogled na Slovenj 
Gradec, domuje z gozdovi in 
s travniki obdana družinska 
destilarna Rooster spirits. 

Tesno povezanost z naravo izkazujejo tudi 
njihova pristna domača žganja, pripravljena 

po tradicionalnih receptih in tehnikah, ki so 
jih izpopolnjevali vrsto let. Ker so prepričani, 
da je le kakovost prava pot, vse pijače 
pridelujejo izključno iz darov narave. Sadje 
nabirajo sami in ga tudi strogo sortirajo, saj 
lahko že nekaj nepravilnosti vodi do napake 
v okusu, za redčenje pa uporabljajo lastno 
vodo z bližnjega hriba. Slovenskim klasikam, 

kot so viljamovka, borovničke in brinjevec, se 
je nedavno pridružil gin. Obstaja že na tisoče 
različnih vrst, toda zgolj malo je res kakovostnih 
in izvirnih. Gin Rooster spirits je eden izmed 
njih. Kot osnovo uporabljajo nevtralno žitno 
žganje, ki ga pridelajo iz ječmena s slovenskih 
kmetij, čemur za značilno aromo dodajo 
raznolike botanične sestavine. Ključni vrednoti 
družinske destilarne Rooster spirits sta kakovost 

in domačnost, zato so za svoje ime in emblem 
izbrali petelina, prepoznaven simbol slovenskih 
kmetij in domačij. Petelin je glavni element 
sodobne celostne grafične podobe, za katero 
so poskrbeli kar znotraj družine, pri čemer jih je 
vodila želja po drugačnosti, ki je jasno razvidna 
predvsem pri čudovitih darilnih setih.

www.roosterspirits.si

Pivovarna TEKTONIK vabi vse posameznike in skupine na Tour The Brew, 
vodene oglede po naši pivovarni. Izvedeli boste vse, kar vas zanima o pivu  
in njegovi proizvodnji, seveda pa vas bomo tudi primerno pogostili.  
Vse bo pri roki. Zabavno, poučno in prav nič žejno doživetje.

Stalni termini so ob petkih  
(14:30 / 16:00 / 17:30 / 
19:00 / 20:30), po dogovoru 
pa tudi ob drugih dnevih. 
Rezervacija je potrebna 
vsaj en dan vnaprej. Prijave 
in dodatne informacije na 
natasa@tektonik.beer  
ali na telefonu 069 774 211.
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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.tomlje@fashionavenue.si
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