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VZPOREDNI DOGODEK:

UVOD
Mir v svetu je odvisen od miru v srcih posameznikov.
Moja vera je prijaznost do drugih.
Ne moremo vedno spremeniti okoliščin tako, da bi nam ustrezale,
lahko pa spremenimo svoj odnos.
Ko mislimo na druge, nas manj skrbi zase. Če nas je manj strah
zase, nam je življenje lažje.
Naša duhovna dejanja, ki jih ne motivirajo ozki sebični interesi,
temveč naše zanimanje za druge, pravzaprav koristijo nam
samim. In ne samo to. Osmislijo naše življenje.
Naša kolektivna in individualna odgovornost je, da varujemo svojo
planetarno družino in skrbimo zanjo, da podpiramo njene šibke
člane in ohranjamo in varujemo okolje, v katerem živimo.
Z razvijanjem občutka odgovornosti do drugih lahko začnemo
razvijati prijaznejši, sočutnejši svet, o katerem vsi sanjamo.
Etika je nujno pomagalo, ki zagotavlja, da ne bomo prizadeli
drugih. Vsako naše dejanje ima namreč univerzalno razsežnost in
potencialno vpliva na srečo drugih.
Večja kot je moč sočutja, ki ga čutiš do drugih, bolj pogumen
postaneš. Večji kot je pogum, manj si nagnjen k malodušju in izgubi
upanja. Zaradi tega je sočutje tudi vir notranje moči. S povečano
notranjo močjo je mogoče razviti trdno odločnost in z odločnostjo
imamo več možnosti za uspeh, ne glede na to, kakšne so ovire.
Bistvo pristne sreče so duhovne vrline, kot so ljubezen, sočutje,
potrpežljivost, strpnost, odpuščanje in ponižnost. Te osrečujejo
tako nas kot druge ljudi.
Iskren nasmeh zgane nekaj globoko v nas: našo hvaležnost za
izkazano prijaznost.
Škodljiva čustva so vir našega duševnega trpljenja – iz njih izvirajo
razočaranje, zmedenost, občutek negotovosti, zaskrbljenost in
izguba samospoštovanja, ki spodkoplje našo samozavest.
Notranji mir, ki je poglavitna značilnost sreče, in jeza, ne moreta
obstajati sočasno, ne da bi eden spodkopal drugega. Negativne
misli in čustva v resnici spodkopljejo korenino miru in sreče.
Trpljenje in bolečina sta stalna spremljevalca življenja. Čuteče
bitje je tisto bitje, ki je zmožno doživljati bolečino in trpljenje. Lahko
bi celo rekli, da nas prav doživljanje trpljenja povezuje z drugimi
ljudmi. Je temelj naše zmožnosti sočutenja.
Največ modrosti in notranje moči pridobimo pogosto prav v
obdobjih največjih težav.

Dalajlama Tenzin Gjatso (1935-)

»POLITIKI
moramo
BITI ZGLED«
INTERVJU

Robert Golob

Platonova »Država« je filozofsko delo, ki ga najboljših deset
ameriških univerz najpogosteje umesti v učne načrte in ki govori
o pomembnosti in nujnosti politike za naša življenja. Robert
Golob, mlad, karizmatičen, vrhunski strokovnjak za energetiko
in poslovnež, je odšel v politiko. Prvak stranke Gibanje Svoboda
je izredno pomemben faktor v političnem boju poštenih in
delavnih Slovencev za osnovne svoboščine državljanov ter
boljše in srečnejše življenje. Zdaj, pred pomembno prelomnico,
ko izbiramo novo oblast, je ravno prava oseba za naš intervju.
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P

rvo vprašanje, ki se
je pojavilo ob vaši
napovedi, da boste
(ponovno) stopili na
polje državne politike,
tokrat zelo očitno v vlogi
protagonista, je bilo – zakaj prav zdaj. Kaj
je bil sprožilec končne odločitve?
Že nekaj časa sem spremljal nemoč slovenske
politike, posebej levih oziroma levosredinskih
šibkih vlad in se spraševal, če je to res največ,
kar zmoremo. Potem je nastopila vlada zdajšnje
koalicije in kmalu se je videlo, da so stvari lahko
bistveno slabše.
Po eni strani smo bila priča neuspešnemu
soočanju z epidemijo novega koronavirusa,
na drugi strani pa pod pretvezo epidemije
razgradnji
praktično
vseh
družbenih
podsistemov. Tako kot večina sem tudi sam
mislil, da se bodo pri tem vendarle na neki
točki ustavili, a se niso. Razgradnja se nadaljuje
s polno paro. Ko enkrat to vidiš, je pred tabo
enostavna izbira: ali boš to molče opazoval,
za kar se odloča preveč ljudi in celo mojih
kolegov, da bodo torej molčali in se ne bodo
izpostavljali, ali pa boš s somišljeniki, ki jih
vendarle ni tako malo, rekel, dovolj je in skušal
temu narediti konec.
V resnici je bil to glavni vzgib. Kot nekakšen
konec nejevernega opazovanja, čakanja
na to, da bo uničenje ustavil nekdo drug.
Politika je po zaslugi dolgoletne in načrtne
strategije določenih medijev, sponzoriranih s
strani Madžarske, ki so namenjeni razširjanju
»resnic« ene stranke in diskreditaciji vseh,
ki ji nasprotujejo, slabo zapisana pri ljudeh.
Dejansko je cel sistem umerjen tako, da
preprečuje, da bi se pametni ljudje odločali
za vstop v politiko. Tudi jaz sem ničkolikokrat
slišal vprašanje – pa zakaj ti je treba tega. Tega
nisem storil zaradi sebe, še manj mi je bilo to
treba storiti zaradi denarja oziroma materialne
eksistence, to sem moral narediti, če želite,
zaradi svojih otrok. Po še enem mandatu
takšne vlade, kot smo ji priča, se bomo zbudili v
diktaturi in takrat bo prepozno. Žal mi je, da ni
več junakov, zelo bi si želel, da bi nas bilo več,
a to v ničemer ne vpliva na mojo odločenost.
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Pred svetom, Evropo in Slovenijo je veliko
izzivov, nanje lahko bolj ali manj vplivamo.
A ne glede na to – kateri bodo vaši prvi
koraki, če boste del vlade po volitvah? Kaj
je tisto, kar je treba najprej narediti?
Svet ima smolo, da se po vsaj začasni umiritvi
zdravstvene krize, ki jo je povzročil COVID,
spopada s posrednimi in z neposrednimi
posledicami ruske agresije na Ukrajino. Živeli
smo v lažnem upanju, da se kaj takega ne bo
zgodilo, zdaj smo s tem soočeni na več nivojih.
To je le dokaz, da mora imeti država na eni
strani zelo učinkovit sistem odzivanja na krize in
spremembe v zunanjih okoliščinah, torej hiter
odzivni sistem, ki daje kratkoročno ustrezne
ukrepe, na drugi strani pa mora imeti zgrajen
robusten in stabilen temelj, ki predstavlja
dolgoročno stabilnost države in ki bo v resnici
omogočal, da bodo naši odzivi na krize uspešni.
Ne moremo zanemariti enega na račun
drugega, drži pa, da je trden temelj tisti, ki
omogoča uspešno odzivnost na kratkoročne
izzive. Zato ne smemo zavreči demokracije, da
se odzovemo na krizo, ne smemo je žrtvovati
za odgovor na krizo trenutka, prav tako ne
smemo žrtvovati socialne pravičnosti. Ta dva
procesa sta po naravi različna , a delati je treba
vzporedno na obeh, eden brez drugega ne
omogočata uspešne družbe oziroma države.
To je veščina, za katero si drznem reči, da jo v
gospodarstvu obvladamo, posebej podjetja, ki
delujemo v mednarodnem okolju, globalnem
svetu, ki se s tem nenehno soočamo.
V GEN I , ki sem ga do pred kratkim vodil, smo
skozi leta vpeljali tak sistem in iz krize izšli kot
zmagovalci. Čeprav so cilji gospodarstva in
vodenje države različni, sem prepričan, da je
mogoče implementirati vsaj način razmišljanja
in načrtovanja.
Na volilni konvenciji Gibanja Svoboda
ste predstavili programska izhodišča in
kandidatno listo za bližajoče se volitve.
Bilo je kar nekaj očitkov o tem, da je to
pozno. Kako odgovarjate nanje?
V resnici se ne obremenjujemo preveč s tem, kaj
od nas pričakuje konkurenca. Našim volivkam
in volivcem želimo ponuditi program, ki bo
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odraz resničnega stanja in okoliščin, v katerih
smo. Naš program ni namišljena realnost, ki
je lepa na papirju, ima pa zelo malo opraviti z
dejanskostjo.
Naše programske usmeritve vzporedno
potekajo na na obeh tirih, o katerih sem govoril
že prej. Dolgoročnem temelju, ki omogoča
hiter in uspešen odziv na krize. Na prvem
mestu je področje zdravstva, kjer je skupina
pod vodstvom dr. Daniela Bešiča Loredana
pripravila reformni program z jasno usmeritvijo,
kam želimo pripeljati naše zdravstvo v dveh
mandatih.
Podobno je z zeleno politiko – imamo
dolgoročni cilj razogljičenje Slovenije do
leta 2050, obenem pa učinkovite ukrepe
zoper energetsko krizo. Cilji obeh politik
morajo sovpadati. Tretja tema se nanaša
na medgeneracijski dialog in spremembe
pokojninskega reševanja stanovanjskega
problema s povečano dostopnostjo do
stanovanj na eni strani ter zagotovitev teh
stanovanj, ki jih danes na trgu enostavno
ni. Blažiti cenovne šoke, ki so dani, blažiti
napihovanje nepremičninske trga, kateremu
smo priča. To so tri glavna izhodišča, ki jih lahko
izpeljemo le v pravni državi. Verjamemo, da se
da s sprejemom sistemske zakonodaje sanirati
marsikateri nezakoniti poseg v delovanje
države, tako na področju policije, medijev,
kulture. V vseh programskih izhodiščih je jasno
izražena ta dvotirnost, v tem se naš volilni
program in naše delovanje bistveno razlikujeta
od vseh ostalih.
Kako v glavne programske točke posega
vojna v Ukrajini?
Ruska agresija na Ukrajino je nedopustna
in strašna tragedija za ljudi. Zdaj je že jasno
tudi, da Putin svojih ciljev ne bo dosegel.
Dosegel pa je to, da se je svet poenotil pri
obsodbi te agresije. Zdi se mi pomembno,
da je NATO ohranil hladno glavo in da želi
preprečiti širitev vojne. Podpihovanje vojne
je skrajno neodgovorno dejanje, čeprav
smo temu priča tudi od nekaterih najvišjih
predstavnikov naše oblasti. Večina ljudi si želi
miru. To je pomembno sporočilo, ki nas lahko
pomirja. Drugi del te vojne prinaša posledice
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gospodarstvu. Prvi obseg škode v podjetjih
bo jasen v treh mesecih. Energetska draginja
pa bo v naslednjem letu ali dveh prizadela
vsakogar od nas. Žal. Tudi, ko bo v Ukrajini spet
mir in upam, da bo to čimprej, bomo posledice
sankcij in energetske draginje čutili še nekaj let.
Kako povrniti zaupanje v institucije in v
politiko?
Prepričan sem, da je najpomembneje, da iz
javnega diskurza umaknemo jezik sovraštva,
blatenja, žaljenja in diskreditacij. Politiki moramo
biti zgled. Ko bomo to živeli in bodo ljudje
prepoznali, da se kljub različnim pogledom
trudimo, da skupaj gradimo prihodnost, nam
bodo spet zaupali.
Matjaž Tomlje
Foto: Barbara Jakše Jeršič
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‘‘

Sloveni nismo
naprodaj nikdar!

‘‘

S

lovenski pisatelj Fran Saleški Finžgar
je napisal roman »Pod Svobodnim
soncem«, eno največjih epskih del, ki
budi narodno zavest Slovencem in
vsem južnoslovanskim narodom. Velja
za enega največjih del slovenske proze,
nedvomno največje pa je bilo ob svojem nastanku.
Roman govori o slavni dobi Slovenov (Slovanov) v
obdobju Vzhodnega rimskega cesarstva v času cesarja
Justinjana II (669-711), ki je vladal v prestolnici Bizanc
(Konstantinopel, danes Carigrad ali po turško Istanbul).
Konstantinopel – Konstantinovo mesto po cesarju
Konstantinu, je bila rimsko-bizantinska prestolnica
(330–1204 in 1261–1453). Začetki mesta segajo v
7. stoletje pred našim štetjem oziroma do nastanka
starogrške naselbine in mesta Bizanc. Konstantinopel je
imel strateško lego med Zlatim rogom in Marmarskim
morjem, na južnem ustju Bosporja, v točki, v kateri se
evropska celina stika z azijsko. Konstantinopel je bil zelo
pomemben kot naslednik starega Rima ter kot največje
in najbogatejše mesto v Evropi v srednjem veku.
Justinijan – despot je imel kot cesar najvišjo oblast na
vseh državnih področjih. Bil je velik osvojevalec s svojim
vojaškim poveljnikom Belizarjem. Njegovo cesarstvo se
je razširjalo od Balkana, preko male Azije do Severne
Afrike. Vse odločitve v zadnji instanci so bile odvisne
od despotove volje. Senat ni imel nikakršne oblasti.
Despotske značilnosti Justinijanove vladavine so bile
najbolj vidne v dvornem ceremonijalu. Tudi najbolj
ugledni državniki so se morali pred njim priklanjati
do tal in mu poljubljati obutev. Imel je drugo ženo,
despotinjo Teodoro Hazarsko.
Na področju okrog reke Donave so živeli pod svobodnim
soncem Sloveni, ki niso bili nikomur podložni ter brez
vrhovnega vodje – v demokratični ureditvi, kjer v imenu
ljudstva odloča le zbor starešin. Slovenski junak Iztok
odpotuje v Bizanc, v razkošno in potratno prestolnico, ki
je kontrast domovini Slovenov, pastirjev in poljedelcev,
ki žive v skromnosti, poštenosti in v sožitju z naravo.
Tam v slovitem koloseju v lokostrelski tekmi premaga
bizantinskega junaka Azbata. V romanu Finžgar poudari
pomembno poved: »Sloveni nismo naprodaj nikdar!«
Finžgar poleg napetih ljubezenskih zgodb in intrig na
bizantinskem dvoru prikaže predvsem moč in poštenje
slovanskih narodov in njihovo veličino. Tudi danes je ta
velika epopeja aktualna, saj se preslikuje boj Iztoka v
koloseju z bojem slovanskega junaka Novaka Djokovića,
največjega slovanskega športnika in duhovnega
človeka v boju proti svetovni lažni eliti. Podobnosti
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slovanskega junaka Iztoka in Novaka niso
naključne. Slovanski narodi in njihovi junaki so
bili v celotni zgodovini človeštva manjvredni
in že v rimskem cesarstvu so jih poimenovali
Slavi – sužnji (»schiavi« – italijansko, »slave«
– angleško, »sklave«– nemško, »esclave« –
francosko). Tudi nemški rajh je poleg Judov in
Romov hotel iztrebiti Slovane. Boj za priznanje
Slovanov, kot poštenih in dobrih ljudi, na
žalost traja še danes!
Matjaž Tomlje
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AVTO
Bentleyjev Continental GT je v najboljši iteraciji Mulliner preprosto
rečeno simbol bogastva, s katerim se okoli prevaža svetovna
elita. Dobesedno vse avtomobile, s katerimi se sreča, deklasira
v smislu razkošja, dobro večino pa tudi v smislu zmogljivosti. Za
tiste, ki želijo odkrivati temno plat Bentleyja, pa je od sedaj naprej
na voljo tudi zlobnejša različica luksuznega štirisedežnika.
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SODOBNO

razkošje

Bentley Continental GT Mulliner
FASHION AVENUE 23

M

ulliner
je
od
nekdaj
zaslužen
za
Bentleyjeve
najbolj edinstvene
stvaritve. Legenda o
tem slovitem imenu
izhaja iz daljnega 16. stoletja, ko je bil Mulliner
ustanovljen kot luksuzni sedlar. Tradicija ročne
izdelave se je prenašala iz roda v rod, dokler
se ni podjetna družina leta 1760 preusmerila
v izdelavo po meri narejenih vozil. Na račun
prejema naročila za gradnjo in vzdrževanje
poštnih kočij njenega visočanstva, se je
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Mulliner kmalu uveljavil kot pomemben igralec,
ki ga je znatno zaznamoval prihod motornega
avtomobila. Pisalo se je leto 1923, ko je tedaj
neodvisni proizvajalec za londonsko razstavo
Olympia kreiral unikatnega dvosedežnega
Bentleyja in s tem ustvaril vez, ki sta jo podjetji
zacementirali 36 let kasneje, ko je Mulliner
postal del Bentleyjeve bogate zgodbe.
Nedavno so se Britanci odločili, da je napočil
čas za vrnitev Mullinerja k svojim koreninam,
zato so delo razdelili na tri stebre, od katerih ima
vsak svojo specializacijo. Mulliner Coachbuilt
strankam z globokimi žepi omogoča, da tesno

sodelujejo z ekipo oblikovalcev in tako ustvarijo
svoje povsem edinstveno vozilo; rezultat
tovrstnih naporov je na primer roadster Bacalar,
ki je najbolj ekskluziven predstavnik moderne
ere Bentleyja. Na drugi strani Mulliner Classic
skrbi za obujanje in perfektno restavriranje
legendarnih klasik, kot je impozantni Blower
iz leta 1929, medtem ko ima oddelek
Mulliner Collections nalogo kreacije posebnih
izvedenk rednega prodajnega portfelja, ki
so personalizirane željam strank. In ker so pri
Bentleyju ob pregledovanju svojih knjig opazili,
da skoraj 40 odstotkov strank Continentala GT

naroči v specifikaciji Blackline, je zaživel tudi
višje rangirani Continental GT Mulliner Blackline,
ki je zasnovan za mlajšo ciljno publiko, željno
modernega, športnega Bentleyja.
Če je klasični Continental GT Mulliner uglajeni
gospod modre krvi, je njegov brat Mulliner
Blackline spreten dečko, ki je svoje milijone
zaslužil v kripto svetu. Pri Bentleyju so se
namreč poslovili od elegantnega sijočega
kroma in namesto njega umestili sodobnejšo
alternativo. Fokus je na črnih poudarkih, ki
ustvarjajo markantno figuro. Tema obkroža
masko hladilnika, žaromete, ohišja stekel in
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zunanjih ogledal, mrežaste reže za zajem zraka
in kvartet izpušnih cevi. Poseben estetski kos
so 22-palčna črna platišča, ki postavijo piko na i
športni osebnosti vozila.
Razkošna diamantno prešita kabina ostaja
identična klasični Mullinerjevi ediciji, kar pa
ne pomeni, da je premožni kupci ne morejo
prilagoditi svoji najljubši tribarvni kombinaciji,
pri čemer jim bodo z veseljem svetovali
strokovnjaki s svojo praktično neskončno

ponudbo prvovrstnih materialov.
Kupe in kabriolet Continental GT Mulliner
Blackline bosta svojo samozavestno držo
najbolje izkazovala, ko se jima bo pod
pokrovom vrtel Bentleyjev ikonični šestlitrski
dvanajstvaljnik s preko šeststo konji, ki dostavlja
zmogljivost, ki se jo pričakuje od vrhunskega
Grand Tourerja.

Pridite v miru,
pridite k izviru.

Ava Tomlje

Izvirni pivotoč
na spletu
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NAVTIKA

V družbi Ferretti Yachts stavijo, da jih bo morska simfonija z
oznako 860 popeljala v prihodnost. Pri tem žetone polagajo
na fuzijo modernega dizajna in naprednih tehnoloških rešitev,
pri čemer verjamejo, da morajo stilistični in arhitekturni
elementi iti z roko v roki za doseg harmonije tudi pri najmanjših
podrobnostih.

MORSKA

simfonija

Ferretti Yachts 860
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N

ajnovejši
projekt
ladjedelnice iz Cattolice
v bližini San Marina se
loteva evolucije koncepta
flybridge jahte. Klasični
recept je sicer že dodobra
pretresel znamkin model 1000, ki se je lanskega
marca prvič podal v vodo in tedaj nevoščljivcem
dokazal, zakaj nosi krono in naslov glavnega
izmed Ferretijev. Preobrazbi oblikovalskega
jezika, ki jo je uvedel novi paradni konj, sedaj
sledi model 860, ki moderni kroj prilagaja na
dolžino 27 metrov. Kot pri tisočici se v jedru
koncepta skriva ideja bivanja v elegantnem
ambientu s podpisom svetovno znanega
italijanskega oblikovanja, ki ga je mogoče
prilagoditi željam lastnika. Odločilnega
pomena je tudi optimizacija prostora za doseg
novega standarda udobja in funkcionalnosti.
Toda kljub temu da model 860 sledi stopinjam
večjega brata, s svojimi značilnostmi kaže, da
večje ni nujno tudi boljše …
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Krasen profil z zajetnimi steklenimi površinami,
ki spominja na najnovejše modele Ferettija,
predstavlja uverturo v dizajn jahte, ki je rezultat
sodelovanja arhitekta Filippa Salvettija in studia
Ideaitalia. Njihov tretji skupni projekt uvaja vrsto
inovacij v segmentu, med katerimi so najbolj
opazna ogromna okna, ki v dnevnem prostoru
segajo vse od tal do stropa in tako z naravno
svetlobo bistveno prispevajo k dobremu
počutju gostov.
Kot smo sedaj že vajeni, so oblikovalci
studia Ideaitalia ponudili dve konfiguraciji
interierja z dvema različnima ambientoma:
tradicionalistom se bo bolj dopadel klasični
s toplimi nevtralnimi toni in z opaznejšimi
kontrasti, medtem ko bo mlade ali mlade po
srcu očarala sodobna estetika s hladnejšo
barvno kompozicijo, kateri vlada večna bela.
Seveda ne manjka kakovostna oprema, katero
je inspiriralo umetniško gibanje Art Deco,
ki s svojimi geometrijskimi krivuljami kreira
sintezo sofisticiranosti in sproščenosti. Poleg
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Profil, ki spominja na najnovejše
modele Ferettija, predstavlja
uverturo v čudovit dizajn jahte.

‘‘

‘‘
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vsestranskosti stila je v ospredju filozofija
»indoor-outdoor«, ki pravi efekt doživi z
odprtjem oken v glavnem loungeu, kjer poleg
razkošne sedežne garniture v obliki črke L
najdemo jedilno mizo, ki posede šest oseb,
naprej proti premcu pa še tehnološko dovršen
kokpit. Od tam se do spodnje palube dostopa
preko izstopajočega spiralnega stopnišča,
kakršnega redko srečamo pri plovilih te
velikosti. Spodaj domujejo štiri suite z lastnimi
toaletami, kjer odmeva sledeča mantra:
maksimalno udobje, brezčasen dizajn in
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vrhunsko italijansko rokodelstvo.
Omembe je vredno, da pri Ferretiju niso pozabili
na zmogljivostno stran projekta, zato so mu
namenili dva dvanajstvaljna motorja znamke
MAN z nič kaj skromno izhodno močjo 2.000
konjskih moči. To pomeni, da bo bogatašev
premikajoči se dom na vodi lahko valove rezal
s hitrostjo 32 vozlov in ob tem dvajset srečnih
potnikov razvajal v objemu absolutnega
luksuza.
Ava Tomlje

THE NEW FRAGRANCE

0

HARCARE TURBAN
Navadna brisača dokazano škoduje lasem, zdravo alternativo
pa predstavlja turban, ki krepi naravno zaščito las in preprečuje
razcepljene konice. Hkrati je turban bolj vpojen od brisače, kar pomeni,
da se lasje po uporabi posušijo hitreje. Turbani znamke Hårcare so
oblikovani in narejeni v Sloveniji iz kakovostne svile in ramije, ki sta
lahkotni, negovalni in prijetni na otip. Najdete jih na: www.harcare.si.

Želite na naraven način uravnavati spočetja?
Želite spoznati delovanje svojega telesa?
Spoznajte metodo FertilityCare.

KOZMETIČNE NOVOSTI

GAIA NATURELLE SERUM VITAMIN C  
Gaia Naturelle serum Vitamin C je obnovitveni serum z visoko
koncentracijo čistega in stabilnega vitamina C v oljni fazi. Deluje
tako, da ustvarja sijočo polt, izenačuje ten kože, hkrati pa gladi
drobne gubice. S kodo FASHIONAVENUE10 prejmete 10% popusta*
pri nakupu seruma na www.gaianaturelle.com. *Koda s popustom je
veljavna od 25.3.2022 do vključno 31.7.2022.

CAVIAR D'ESCARGOTS KREMA
Krema s kar 65% polžje sline je izredno učinkovita naravna antiage nega za obraz, ki odpravlja vidne znake staranja in gladi gube.
Povečuje hidratacijo, ščiti kožo pred prostimi radikali in obnavlja
poškodovano tkivo. Koža je po uporabi nahranjena, bolj prožna
in gladka. Uporablja se za preprečevanje nastanka gub in strij, za
zdravljenje suhe kože, aken, rozaceje opeklin in brazgotin.

ORIFLAME POSSESS ABSOLUTE
Odkrijte absolutno moč svoje ženskosti z Possess Absolute, dišavo, ki črpa
navdih iz Venere, boginje ljubezni in lepote. Parfumska voda, osnovana
na podlagi ekskluzivnega akorda granatnega jabolka, vzbuja neustavljivo
skušnjavo s sočnimi notami in kontrastnimi intenzivno lesnimi notami.
Vonj Possess Absolute je ujet v prepoznavno stekleničko dišavne linije
Possess, ki je na novo zasnovana z drznim ženstvenim dizajnom.

SUNNA INSECT REPELLENT

Imate težave z zanositvijo?
Z NaPro tehnologijo odkrivamo in
odpravljamo vzroke za neplodnost.

V pomladnem in poletnem času nam težave predstavljajo nadležni insekti in mrčes.
Pri slovenski znamki ekološke kozmetike Sunna so za odganjanje klopov in komarjev
ustvarili bio antiinsekt pršilo za zaščito na obutvi in oblačilih. Gre za popolnoma
naraven repelent v obliki spreja z velikim deležem eteričnih olj (bazilike, citronelle,
limonske trave, limonskega evkalipta, mete in gaultherie), s katerim ob uporabi ne
tvegate, da poleg mrčesa zastrupite tudi svoje telo.
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www.fertilitycare.si

thai massage
ONZONTHAI

CLARINS SKIN ILLUSION VELVET
Skin Illusion Velvet je nova tekoča podlaga z udobno, lahkotno serumsko
teksturo za naraven izgled. Predvsem je primerna za ženske, ki imajo
mešano do mastno kožo in iščejo podlago, ki jim nudi mat in žameten
zaključek. Dolgo obstojna in negovalna formula z izvlečki korena manioke,
bambusovega pudra, silike in navadne jagodičnice, je na voljo v kar 10
različnih odtenkih, zato vsaka ženska brez težav najde svoj odtenek.

KOZMETIČNE NOVOSTI

CLARINS TOTAL EYE  
Ker je predel okoli oči še posebej tanek in krhek, lahko znake staranja kaže
hitreje in bolj drastično. Zato je nujno, da ga zaščitite s strokovnimi izdelki za
nego očesnega predela in ohranite mladostno lepoto. Ker ima vsaka koža svoje
specifike, so pri Clarinsu ustvarili celotno kolekcijo krem Total Eye. Različica
Smooth učvrsti in zgladi gube, hkrati pa se znebi podočnjakov in oživi sijaj kože.
Formula z učinkom zglajevanja zagotovlja izjemen občutek svežine in nežnosti.

CLARINS LIP COMFORT OIL  
Popolno nego ustnic omogoča Clarinosovo negovalno olje Lip Comfort Oil
z novo obogateno formulo, sestavljeno iz 93 % naravnih sestavin, ki je zelo
lahkotna in nelepljiva. Mešanica organskih olj jojobe, lešnika in rjastordečega
šipka ponudi ustnicam navlaženost, zaščito in nego, hkrati pa pričara visok
sijaj v osmih nežnih odtenkih. Za natančen nanos in idealno količino izdelka
poskrbi aplikator, ki objame ustnice.

YOUTHIER PERSONALIZIRAN SERUM
Youthier predstavlja popolno novost na evropskem tržišču, saj
na trg prinaša personaliziran obrazni serum. Serum bi moral biti
osnova vsake kozmetične rutine, vendar večina strank ne zna izbrati
sebi pravega. Youthier to težavo rešuje s preprostim kvizom in z
naprednim algoritmom v ozadju, ki za vsako stranko izračuna najbolj
primerne sestavine in njihovo optimalno koncentracijo.

HERBIO ZELIŠČNO VITAMINSKO OLJE
Negovalno olje Herbio je primerno za nego telesa, obraza in las. Zaradi skrbno
izbranih sestavin deluje pomlajevalno, saj kožo bogato navlaži, neguje, jo intenzivno
obnavlja in preprečuje izgubo vlage. Vsebuje koncentrat zdravilnih rastlin, izvleček
korinde, celo paleto rastlinskih olj ter vitamina A in E. Ima prijeten vonj po citrusih, se
lepo vpije v kožo in ne pušča mastnih sledi. Več o izdelku najdete na: www.herbio.org.
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SALON TAJSKE MASAŽE
Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

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

NARAVNO
oblikovanje
TELESA

LEPOTA IN ZDRAVJE

Lipomasaža LPG

Prihaja sezona, ko si bomo svoje telo želeli spraviti v najboljšo
formo in pri obsegu izgubiti kakšen odvečen centimeter. Vsem
tistim, ki jim kljub redni telovadbi in skrbi za zdravo prehrano ne
uspe doseči pričakovanega rezultata, popolnoma naravno in
zdravju neškodljivo pomoč pri oblikovanju postave predstavlja
lipomasaža LPG, neinvazivna metoda s izvrstnimi rezultati, ki
poskrbi za estetiko celotnega telesa.

42 FASHION AVENUE

FASHION AVENUE 43

L

ipomasaža LPG je patentirana
shujševalna tehnika, ki stimulira
maščobne celice in aktivira
izločanje maščob, s čimer
pomaga pri preoblikovanju
telesa in ohranjanju čvrste
kože. Tretma omogoča izgubo lokalizirane
maščobe in zmanjšanje obsega v le določenih
predelih telesa (na primer boki, zadnjica,
stegna, trebuh), s čimer se ohranijo obline na
pravih mestih in telo doseže idealno obliko.
Hkrati se z globinsko stimulacijo zmanjšuje
nepravilnosti v obliki celulita, ki je prava nočna
mora žensk, saj prizadene skoraj vse pripadnice
nežnega spola. Celulit je posledica odvečne
maščobe v maščobnih celicah, zadrževanja
vode ter neprožnosti septe. Vedno večje
maščobne celice deformirajo kožno ovojnico,
kar povzroči učinek pomarančne lupine –
celulita. Terapija LPG zmehča tkivo, pospeši
delovanje limfe, poveča elastičnost septe in
izboljšuje tonus kože, s čimer odpravlja celulit.
Spremembe teže, nosečnost in starost vplivajo
na to, da koža postopoma izgubi svojo čvrstost
in prožnost. Čeprav povešanje kože vpliva
na celotno telo, so nekatera območja bolj
občutljiva, kar je mogoče razložiti s počasnejšo
proizvodnjo elastina in kolagena. Tudi te
težave rešuje tretma LPG, saj s sprožanjem
globokih bioloških reakcij spodbuja delovanje
fibroblastov ter aktivira sintezo kolagena in
elastina, kar posledično prispeva k bolj gladki
in mehkejši koži.
Lipomasaža, ki je primerna tako za ženske
kot moške vseh starosti, je torej popolnoma
naravna nekirurška rešitev za trdovratno
maščobo, celulit in ohlapno kožo ter predstavlja
idealno dopolnilo k vadbi in zdravemu načinu
življenja, saj deluje kot strojna limfna drenaža, ki
z odstranjevanjem odpadnih snovi razstruplja
telo. Ker je terapija namenjena aktivaciji naravne
funkcije kože ter vrača organizem v prvotno,
zdravo stanje, je odličen tudi za poporodno
rehabilitacijo in post kirurško okrevanje. LPG
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se kot najbolj varen način odvajanja maščobe
in celulita lahko pohvali s FDA certifikatom
Svetovne zdravniške zbornice, prav tako pa je to
edini aparat v boju proti celulitu, ki ga priznava
Svetovna asociacija plastičnih kirurgov (ISAPS).
V ljubljanskem Studiu lepote in zdravja
SAMANA uporabljajo najnovejši aparat za
oblikovanje telesa LPG Cellu M6 Alliance
Medical, ki omogoča izredno hitre rezultate –
že po nekaj obiskih so na postavi vidni učinki.
Vrhunska tehnologija, bazirana na 30 letih
izkušenj in zdravstvenih raziskav, združuje dva
lastna patenta in senzor Alliance Skin Identity,
ki omogoča personaliziran, individualni tretma,
saj se uspešno prilagaja vsaki vrsti kože in
celulita. Na intenzivnost tretmaja vplivata
kakovost kože in raven prizadetosti tretiranega
območja. Nova generacija patentiranih glav
LPG za obdelavo pri tretmaju istočasno deluje
na zatezanje kože, celulit in limfo, po novem
pa ima LPG oblikovan tudi program za mlade
mamice.
V Studiu SAMANA vedno stranko najprej
povabijo na posvet, kjer se z njo pogovorijo
o njenih željah in pričakovanjih, pregledajo
stanje, povedo svoje mnenje in skupaj s
stranko oblikujejo individualne tretmaje. Po
želji stranko tudi izmerijo, da lahko na koncu
primerjajo rezultate. Za doseg pravih rezultatov
je potrebno le, da stranka redno, 2- do 3-krat
tedensko obiskuje terapije in pije zadostno
količino tekočine (najbolje vodo ali nesladkan
čaj). Efekti so seveda še boljši, če stranka v roku
24 ur izvede 30-minutno kardio vadbo. V času
tretmaja stranka nosi specialen bodi LPG, ki
omogoča lažje delo z aparatom in nudi prijeten
občutek udobja. Glavni cilj strokovnjakov v
Studiu SAMANA je, da je postopek za stranko
prijeten in sproščujoč ter povsem neinvaziven
in brez bolečin.
www.samanastudio.si
031 495 599
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INDID je modna trgovina za dame s stilom, v
kateri dobite navdih za urbani modni slog.
Že ob vstopu v trgovino se soočite s trendi, s
katerimi zagotovo ne boste ostale neopažene.
INDID je šoping z zabavo, z osebnim pristopom
ter s kvalitetnim stilskim svetovanjem.

Bodite lepe z INDID!
INDID Store, Jurčičeva ulica 7, Maribor
INDID Maribor
indid_store

GASTRONOMIJA

RAZVAJANJE
po
KRALJEVSKO
Rex restavracija Fine Dining
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Beseda Rex pomeni kralj v latinščini in prav kraljevo je razvajanje
v novi kulinarični pridobitvi v slovenski prestolnici, kjer bodo
na svoj račun prišli zahtevni jedci. Temu primerno so nobel
restavracijo, kjer je prav tako kot karakter jedi pomembna
tudi dovršena prezentacija, krstili za Rex Fine Dining.
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jubitelji pic dobro vedo, da
najboljše napolitanke strežejo
v Rex Bistroju, in to po recepturi
svetovnega prvaka v pripravi
pic Lorenza Collovigha, ki
verjame, da je skrivnost

dobre pice v testu z drožmi in v kakovostnih
sestavinah, zato je ob predajanju znanja
picopekom na Cankarjevi cesti striktno zabičal
uporabo pomodorov San Marzano in mocarele
Fior di latte. Kot protiutež priljubljenemu
italijanskemu bistroju s picami in paštami je
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kasneje na desnem bregu Ljubljanice zaživel
Rex Burger & Pivo, kjer ima glavno besedo
»comfort food«. Poleg kolekcije sočnih
burgerjev, ki v domači krompirjevi bombeti
objemajo uležano govedino, italijanske sire in
hišne omake, gostom postrežejo še z naborom
cvrtja v arašidovem olju, poleg katerega se
prileže eno od več kot 60 različnih vrst piva, ki
so na voljo. In da bo kulinarična zgodba Rex
popolna, so se lastniki odločili, da odprejo
novo poglavje s fine dining restavracijo, kjer je
prioriteta razvajanje gostov v šik ambientu.
Prostor deluje kot elegantna interpretacija
urbane džungle z zelenim tapeciranim stropom
in z rastjem, ki se bohoti izven štirih velikanskih
plafonjer. Kraljevski vtis na eni strani naredi
dolga klop, oblazinjena v žamet, nad katero
visijo prav tako zlati lestenci, na drugi strani pa
lesena stena, katere police se šibijo pod težo
mnogokaterih vinskih steklenic. Svojevrsten
efekt dosežejo tudi lesketajoče zavese,
impozantna ogledala v obliki oboka ter mize
v stilu belega in črnega marmorja. Ljubitelji
lepega oblikovanja so si objekt premierno
lahko ogledali v začetku marca; med njimi smo
bili tudi mi.
Degustacijo smo začeli z ekstra suhim
proseccom de Bernard, ki je nastal v bližini
vznožja Alp v Benečiji, ob katerem je prispel
pozdrav iz kuhinje. Ta je bil letnemu času prav
primerno obarvan – hrustljava riževa kroglica s
karijem, okrašena s cvetlicami, je kot zvonček
naznanjala, da je pomlad pred vrati. Ker pa je
zunaj mraz še vedno pritiskal, je prijetno pogrel
naslednji hod – kremna juha buče hokaido, ki jo
je strežaj s pomočjo ličnega čajnika oblil preko
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mošnjička iz listnatega testa, obkroženega
z lešnikovim crumbleom in s konfitiranim
jabolkom Topas. Da res ne gre za klasično juho,
poskrbi krhko presenečenje v sredini, ki skriva
kremo sira mascarpone.
Gurmansko pot smo nadaljevali s carpacciom
pašne govedi na posteljici mikro zelenja, ki se
je presenetljivo dobro ujel z gelom gorčice in s
konkasejem rahlo dimljene rdeče pese. Ob izbiri
glavne jedi nismo mogli mimo domače pašte –
jumbo raviolov z mladim kozjim sirom, ki so se
skupaj z gamberi in s pinjolami kopali v nežni
špinačni kremi. Na ravno prav dolgem jedilnem
listu – beri: dve strani, smo selekcionirali še
počasi pečene Sous vide goveje ličnice, ki so
jih v kuhinji sparili s kremo sladkega krompirja,
s peno topinamburja in z ožgano gomoljno
zelenjavo. Kraljevo jedačo sta spremljala dva
odlična Brica – ekološki cabernet sauvignon
Turno, pod katerega so se podpisali pri Movia
Wines, ter Gašperjev couvée chardonnaya in
rebule, kateremu so na tekmovanju Decanter
namenili bronasto medaljo.
Vrhunec smo doživeli na samemu koncu, ko
je prijazni natakar pred nas postavil tris sladic,
ki so izgledale tako umetniško, da jih skoraj
nismo upali dotakniti. Na minimalističnih
črnih krožnikih so zasijale briljantne kreacije v
spremljavi oreščkovega drobljenca, liofiliziranih
malin in vanilijeve kreme. Izmed treh unikatih
oblik – rdeče buče, srebrne kapsule in zlatega
oblačka, nas je s svojo vsebino najbolj prepričala
zadnja, ki je z nežno pomarančno sredico in
osvežilnim limoninim biskvitom predstavljala
pravo razkošje okusov.
www.rex-bistro.si

ISTRSKA
vinska
PRAVLJICA

Družina Cattunar je že več generacij zakoreninjena na območju
zahodne Istre s tradicijo vinogradništva in vinarstva. Daje in bo
dajala vse, kar lahko in zna, da bi na tem plemenitem in starem
ozemlju dosegla najzvestejši izraz istrske malvazije in terana.
Vinsko pravljico so pred kratkim obogatili z Wine Residence
Cattunar – z desetimi luksuznimi sobami, ki se nahajajo nad
vinsko kletjo in ponujajo edinstven razgled na morje, vinograde
in oljčne nasade.

ENOLOGIJA

Vinarija & Wine Residence Cattunar
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ridelava vina v zahodni
Istri in na območju
Brtonigle je tako zasidrana
v zgodovini in ljudskem
duhu, da je postala lokalna
legenda. Najbolj znana
od teh legend je tista o treh kraljicah (Tre
Regine). Legenda pravi, da so se na gričih nad
Novigradom nahajali trije gradovi, Sveti Dionizij,
Sveti Jurij in Valaron. V teh gradovih so živele tri
kraljice: kraljica soli, kraljica olja in kraljica vina,
ki so vladale pridelavi treh najpomembnejših
pridelkov v zahodni Istri, od katerih so
ljudje tu že od nekdaj živeli. Legenda o treh
kraljicah je morda najbolj jasno pričevanje o
globoki, dolgoletni tradiciji, pa tudi o pomenu
proizvodnje vina za zahodno Istro in Brtoniglo.
Družina Cattunar je izjemno ponosna, da se
njihovi vinogradi nahajajo tukaj, kjer so vedno
slavili zemljo in njene najpomembnejše sadove.
Ali to ne govori o večni predispoziciji zemlje, da
tistim, ki jo dovolj spoštujejo, omogoči uživanje
najboljšega vina in najboljšega oljčnega olja?
Danes v kleti pridelujejo vina v različnih stilih in
cenovnih rangih, a v celoti ostajajo družinsko
podjetje, v katerem ima poleg gospoda
Franca najpomembnejšo vlogo njegova žena
Vesna. Hčerka Nicol in sin Edi predstavljata
novo generacijo, ki svojo prihodnost vidi v
nenehnem izboljševanju kakovosti grozdja in
vina.
Posestvo vinarije iz Brtonigle se je nenehno
širilo in doseglo sedanjih 56 hektarjev
vinogradov. Večino vinogradniških površin
zasajajo avtohtone istrske sorte grozdja –
malvazija, teran, momjanski beli muškat,
muškat ruža in druge svetovne sorte, kot so
chardonnay, cabernet sauvignon, merlot in
sauvignon blanc.
Cattunarjev najpomembnejši projekt je 4
Terre. Znanstveniki z Agronomske fakultete
v Zagrebu in Politehnike na Reki (oddelek v
Poreču), so v njihovih vinogradih identificirali
štiri različne tipe tal, značilne za zahodno Istro.
Leta 2010 so začeli selektivno pridelovati štiri
različne malvazije s štirih različnih tal: sive,
črne, rdeče in bele zemlje. Kot prvim v Istri

jim je uspelo razdeliti teritorij na natančno
določena podnebja (mikrolokacije znotraj
enega vinograda), s čimer se vina istega letnika
in iste sorte med seboj bistveno razlikujejo.
Menijo, da je prihodnost vrhunskega istrskega
vinogradništva in vinarstva v čim bolj pristnem
izražanju določenih leg in mikrolokacij.

www.mastercard.si
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Vina Cattunar spadajo med najbolj nagrajene
istrske in hrvaške vinarije. Nagrade prejemajo
že dvajset let, kar pomeni, da ne gre za občasne
prebliske, ampak za trajno kakovost, ki jo krepijo
inovacije in raziskave, predvsem pa strast do
zemlje in vina. Sodniki na Decanter World Wine
Awards – najvplivnejšem vinskem tekmovanju
na svetu – nenehno priznavajo vrhunskost vin
Cattunar. Po zlati medalji za malvazijo Collina
2015 in platinasti za malvazijo Nono 2015, so
jim lani dodelili še zlato medaljo za malvazijo
Collina 2017. S tem Decanter prepoznava
prizadevanja kleti Cattunar za uveljavitev
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macerirane malvazije na svetovnem trgu.
Po dolgih letih pridelave odličnih vin se je
družina Cattunar odločila narediti korak dlje,
in tako je nastal Wine Residence Cattunar, ki
domuje na mirni lokaciji, obdani z vinogradi,
oljčnimi nasadi in neokrnjeno naravo. Kljub
temu da se nahaja v bližini majhnega istrskega
mesteca Nova Vas v bližini Brtonigle, je v
bližini glavne ceste v hrvaški Istri – Istrskega
ipsilona, ki v največ eni uri poveže vse dele
istrskega polotoka. Za enostavnejše potovanje
je Wine Residence opremljen s Porschejevimi
električnimi polnilnicami, pri čemer je polnjenje

za goste brezplačno.
Luksuzna rezidenca ponuja tri vrste sob. Deluxe
so intimne dvoposteljne sobe, kjer se gostje
počutijo, kot da imajo vinograde na dlani.
Junior suite so udobni apartmaji za popoln
oddih, kjer vsakodnevne skrbi briše terasa s
pogledom, ki se razteza vse do vrha gore Učke.
Poimenovani so po liniji vin 4 Terre – Rossa, Nera
in Grigia; medtem ko je Bianca Deluxe suita. Te
so razkošne, najbolj prostorne sobe v rezidenci,
ki zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Vsaka
izmed njih je edinstveno zasnovana in urejena
ter je zaradi svoje elegance in prostornosti

zasnovana kot družinski apartma.
Wine Residence Cattunar goste razvaja tudi z
lastnim spa in wellness centrom, ki sprosti telo
in dušo v oazi miru. Ponaša se z vrsto objektov
za popolno sprostitev in pripravo na nove izzive.
Gostje lahko ostanejo v formi v telovadnici, se
sprostijo v finski in infrardeči savni z edinstvenim
razgledom na gričevnato pokrajino, doživijo
kromoterapijo z vodno posteljo in s himalajsko
kameno soljo ali pa se prepustijo hidromasaži
jacuzzija ob občudovanju zvezdnatega neba.
www.cattunar.net
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BUTIČNA
gourmet
IZKUŠNJA
GASTRONOMIJA

Birdie Foodielab

Drugačno. To je beseda, s katero bi najlažje opisali
Birdie, nov gurmanski kotiček, ki se ne želi definirati
z besedo restavracija. Kljub temu da si je v Ljubljani
gnezdo naredil šele decembra, je že pritegnil
precej pozornosti, saj na kulinarično sceno na krilih
domišljije vnaša svež veter.
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Z

a gastronomsko renesanso
je kakopak zaslužna mlada
kri, ki vedno prinaša nove
priložnosti in napredek.
Morda boste presenečeni,
da za imenom Birdie stojita
mladeniča, ki jih ne štejeta niti trideset. Tom
Jaki in Vuk Greganović na svojem življenjepisu
ne navajata zvezdičnih gastronomskih hramov,
a ju je radost do dobre hrane in vina čisto po
srečnem slučaju pripeljala do njunih prvih
pravih kuharskih izkušenj. Gostinca sta igrala na
tujih domovih, pri čemer je Tom skrbel, da se je
dobro jedlo, Vuk pa, da se je dobro pilo. Stkal
se je »dream team«, ki je logično nadaljevanje
njune skupne zgodbe iskal v odprtju lastnega
prostora, ki pa nikakor ne bi bil klasična
restavracija. Še preden sta namočila prste v
lasten posel, sta se namreč zavedala, da človek
dokaj hitro izgubil zanos, če je pregorel od dela
in podhranjen od ustvarjalnosti. Odločila sta
se za drugačen, svojevrsten način gostinstva,
ki bi služil kot podaljšek njune predanosti
do uživanja v dobri jedači in pijači. In če je to
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v dobri družbi, še bolje! A ne v preveliki, kajti
Birdie je butičen projekt, pri katerem se Tom in
Vuk 100-odstotno posvečata vsakemu gostu, ki
prestopi vrata njunega laboratorija kreativnih
idej. Ti bodo ob predhodni rezervaciji (brž
telefon v roke), dobrodošli od srede do sobote
po 17. uri, kjer jih bo vsakič znova pričakal
nov meni, katerega spremlja bogata vinska
selekcija – 70+ etiket, od katerih se jih je večina
rodila izven meja naše podalpske deželice,
kar je povsem v skladu z začrtano filozofijo
drugačnosti.
In ker smo tudi mi želeli izvedeti, kako izgleda
vizija drugačnega doživetja kulinarike, smo
se odpravili naproti ljubljanskim Trnovskim
vratom, kjer domuje Birdie. Že na vhodu smo
preko steklenega zbiralnika zamaškov iz plute
dobili namig, da veliko stavijo na žlahtno
kapljico. Ko pa smo pogledali za vogal, je bilo
to dejstvo zacementirano – Birdie je definitivno
vinski bar. Ogromno, kar šest metrov visoko
steno namreč krasi edinstvena skulptura vinskih
steklenic, ki na ogled postavlja le najboljše
predstavnike slovenskih in tujih pridelovalcev.
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To pa še ni vse, vina na nosilcih krasijo tudi
ostale stene in da ne govorimo o tistih, ki se
skrivajo v hladilniku, ki se mogočno razteza
čez celotno širino prostora. Poleg stenskega
unikata in zajetnega lestenca gre za tretjega od
estetskih vrhuncev interierja, ki v svojem srcu
nosi impresiven kos zorjenega mesa, ki na svoj
debi potrpežljivo čaka že od 25. marca 2019.
Poleg petih miz v pritličju (seveda lesenih, da
prostor prejme dotik topline), se zgoraj nahaja
še soba z balkonom, ki luči prižge zgolj za
posebne priložnosti, pa naj bodo to zasebne
večerje ali degustacije; tedaj bodo srečni
povabljenci lahko izkusili večerjanje v objemu
minimalističnega šika, ki ga gradijo elegantni
odtenki modre in zlate. Nežna svetila medtem
ustvarjajo intimno atmosfero, perfektno za
širjenje obzorij in raziskovanje novih okusov.
Ko smo že pri okusih, kakšni so Birdiejevi?
Nekakšna fuzija velike italijanske in francoske
kuhinje, pri kateri svoje povedo vrhunske
sestavine, na nov nivo ponešene s pomočjo
inovativnih receptov. Ti so v celoti plod
mlade uigrane ekipe, katero je dopolnil še en
talentiran gospodič, glavni chef Rok Stubičar, ki
se je preselil iz Kralja Žara. Birdie je sam po sebi
spreminjajoča se forma, čemur zvesto sledi
tudi jedilni list. Težko bi rekli, ali bodo tu na svoj

račun prišli zapriseženi mesojedci ali ljubitelji
pašte, a definitivno lahko zapišemo, da bodo
gostje domov odšli z doživetjem. Doživetjem
nečesa novega, saj je eden izmed štirih do šestih
tedenskih krožnikov vedno odštekan in pelje
malček izven cone udobja. Nam so postregli z
golobom, za kulinarični šok pa bi denimo lahko
poskrbel tudi priželjc ali kostni mozeg. In da
takoj razčistimo, golob je bil čudovit, zanimiv,
izven okvirja. Sicer je poskrbljeno tudi za tiste z
bolj konzervativnimi okusi, ki lahko sveže pečen
francoski mini kruh namakajo v ekstra deviško
olje, radodarno oblito preko burrate, o kateri
bi lahko pisali speve. Ob našem obisku smo iz
dežele mojstrov sirov poleteli še v skrivnostni
azijski kontinent s sočnimi in pikantnimi
perutničkami. Naj omenimo, da so v Birdieju
porcije namenjene deljenju med prijatelji, zato
krožnike serijsko postavijo na sredino mize.
S prezentacijo ne filozofirajo, kar pomeni, da
ni nepotrebnih okraskov, saj so svojevrstna
dekoracija že krožniki z napisom BIRDIE; to je
briljantna ideja mladcev, saj vemo, da »če nisi
sliku, nisi jedu« in tako ob vsakemu objavljanju
jedi na družbena omrežja sledilci brez
preverjanja lokacije vedo, da se je uživalo pri
Tomu, Vuku in Roku.
IG: birdie.foodielab
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ENOLOGIJA

OKUS
po
VIPAVSKEM

Vipavska velja za območje, kjer so že v davnih rimskih časih
pridelovali vino. Na mineralnih lapornatih terasah Vipavskih
brd, ki jih boža sonce in brije burja, so od nekdaj uspevale
domače sorte, prilagojene na te specifične rastne pogoje. In
tej odločitvi narave so ostali zvesti na posestvu Štokelj, kjer
vlogo protagonista mojstrsko igra lokalna posebnost pinela.

Posestvo Štokelj
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P

osestvo Štokelj je doma na
Planini nad Ajdovščino, v
vasici z izjemnimi razgledi
tako na Vipavsko dolino kot
Kras, ki je daleč naokrog
znana po najvišjih in tudi
najboljših vinogradniških legah v okolišu.
Vinski entuziasti vedo, da je tam epicenter
pinele, avtohtone vipavske bele sorte, kateri
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se tamkajšnji vinarji vedno znova poklanjajo
na tradicionalni spomladanski prireditvi
»Druženje s pinelo«. Tej individualistki, ki se
ne baha z bogato cvetico in z bogatostjo
okusa – preseneti šele v kozarcu, se z veliko
mero predanosti posvečajo tudi pri Štokljevih.
Njihova želja po raziskovanju potencialov
pinele je botrovala stvaritvi penine pinele,
pridelane po klasični šampanjski metodi, ki

odlično izkazuje karakteristike sorte.
Na družinski kmetiji pod vodstvom gospoda
Damjana in njegove najstarejše hčere Špele
so se odločili za spoštovanje svojevrstnih
naravnih danosti prostora in dediščine svojih
prednikov, ki so se od nekdaj osredotočali na
pristne lokalne sorte, katerim najbolje prija
kombinacija lapornatih tal, sredozemskega
sonca in vipavske burje. Na planinskih

vinogradih poleg ljube pinele negujejo tudi
druge bele in rdeče sorte, značilne za južne
obronke Vipavske doline. Na lapornih tleh
prav tako raste rebula, iz katere na posestvu
pridelajo različne stile vina: svežo rebulo,
barikirano rebulo, ki se v družbi chardonnaya
steka v belo zvrst imenovano Planta, ter sladko
rebulo – Ambrosio, ki je stisnjena iz skrbno
izbranih grozdov rebule, ki se več mesecev
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sušijo na vipavski burji. Na lege, kjer je zemlja
bogatejša, so posadili merlot in barbero; iz
merlota v mlajših vinogradih ustvarjajo svež rosé
z notami sadja in cvetlic, ki je eden najboljših
predstavnikov slovenskega rožnatega vina,
medtem ko iz starejšega vinograda, kjer so v
vrstah, po domače rečeno v plantah, izmenično
posajeni trsi merlota in barbere, pridelujejo zvrst
Planta Rdeča. Bogato rdeče vino, dozorelo v
lesenih sodih, dokazuje, da sta razkošni merlot
in živahna barbera odličen par v steklenici.
Lani so se pri Štokljevih odločili, da svojo
kolekcijo vin v premijskem razredu obogatijo
s chardonnayjem in z merlotom z etiketo
»single vineyard«, ki v kratkem prihajata na trg.
V skladu z novimi trendi iz sveta vinarstva so se
torej odločili za ločeno vinifikacijo in steklenice
napolnili z žlahtno tekočino iz najboljših sodov
iz posameznih vinogradov. Ta podvig so
omogočile dodatne količine grozdja iz novih
vinogradov, zasajenih pred sedmimi leti na legah
Mlac (chardonnay) in Reber (merlot), katerih
pridelek dve leti zori v novih barikih. Leto manj pa
v lesenih sodih odsedi druga novost Štokljevih
– rdeča zvrst Rubis, s katero si je naslednica
domačega posla Špela Štokelj prislužila finale
na natečaju Mladi vinar Slovenije. Gre za zvrst
barbere in merlota – kot pri starejši sestri Planta,
vendar je barbere za odtenek več, kar se čuti v
svežini in igrivosti. Štokljevi so ponosni, da so
vinoljubci noviteto lepo sprejeli, saj je premierni
letnik 2019 že skoraj razprodan. Lansko leto je
svoj debi doživela tudi sveža malvazija iz novega
nižje ležečega vinograda, ki se ji na posestvu do
tedaj niso posvečali, kljub temu da postaja vse
bolj pogosta na Vipavskem. Tudi novo prodajno
orožje z jasno izraženim značajem teritorija je
opremljeno s prepoznavno etiketo vin Štokelj,
ki z veliko črko O, vzeto iz priimka družine,
simbolizira grozdno jagodo in sonce, nujno
potrebno za rojstvo vinske kapljice.
In kaj na vinogradniški kmetiji načrtujejo za
prihodnost? V načrtu je preboj na tuja tržišča, za
kar pa bo najprej potrebna širitev in povečanje
zmogljivosti v kleti. Projekt je že v teku in
vključuje tudi dva apartmaja, kjer bodo po
dnevu doživetij v stiku z naravo in vini Štokelj
gostje lahko našli prijetno zavetje.
www.stokelj.si
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KULINARIČNA
skrivnost
MOTOVUNA
GASTRONOMIJA

Konoba Mondo

V srčiki zgodovinskega mesteca
Motovun stoji Konoba Mondo, raj
za ljubitelje tartufov, kjer družina
Ivašić istrske klasike pripravlja po
receptih svojih non. Njihova želja
je vsakemu gostju na najboljši
način pričarati okuse in arome te
mistične pokrajine ter jih ponesti
v davne romantične čase.
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Družinska konoba pod taktirko gostoljubnega
gospoda Klaudia v ospredje postavlja pristne
okuse in lokalne sestavine, iz katerih ustvarja
gastronomske vrhunce. Prvo mesto kakopak

L

e streljaj od slovensko-hrvaške
meje se nad dolino reke
Mirne dviga verjetno najbolj
zanimivo istrsko srednjeveško
mestece Motovun, katerega
veduta je eden od značilnih
simbolov notranjosti istrskega polotoka. Na
račun naravnih lepot ter impresivne romanske
in gotske arhitekture, ki je vse do današnjih
dni ohranila svojo izvirno obliko, je pridobil
sloves kot središče hedonistov z vsega sveta.
Popotnike z vsega sveta pa ne zanimajo zgolj
bogata zgodovina in mitološke pripovedke,
temveč jih privablja tudi odlična gastronomija.
V glinasti, težki zemlji motovunskih gozdov
se namreč skrivajo cenjeni istrski tarufi, katere
je nabirala celo nekdanja prva dama Evrope
Marija Terezija na svojih poteh iz Trsta na Dunaj.
Ta poslastica glavno vlogo igra na vsakoletnem
sejmu Dnevi tartufov, v spremljavi vrhunske
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pripada njegovemu veličanstvu, belemu
tartufu, ki superiorno bogati kremasto polento
in domače rezance kot tudi slasten goveji
carpaccio in tagliato. Poleg lokalnih specialitet

istrske vinske kapljice pa ne manjka tudi na
jedilnikih najboljših restavracij daleč naokrog.
Tej tradiciji sledijo v Konobi Mondo, ki je s
svojim prijetnim, sproščenim ambientom
prav tako romantična kot srednjeveška
utrdba Motovun. Ko se po ozkih kamnitih
uličicah začnemo vzpenjati proti slovitim
dvojnim mestnim vratom, nad katerimi
strahospoštovanje zahteva visok stolp iz 16.
stoletja, nas na pobočju pozdravi objekt, ki
izstopa s svojimi turkizno pobarvanimi polkni
in vrati. Na prostrani terasi v senci stoletnega
kostanja sedijo nasmejani gostje, zatopljeni v
klepet ali uživanje v hrani. To je Konoba Mondo,
na portalu Trip Advisor najbolje ocenjen
kulinarični kotiček v Motovunu, kateremu hvale
pišejo celo v poznanem ameriškem časopisu
The New York Times. In kot so oni pravilno
zapisali, je Mondo s svojim pristnim istrskim
slogom res poklon temu, kar je nekoč bilo.
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Znamka Uroš in Valentina je navdušila v podjetniški oddaji
Štartaj Slovenija z Marmelo, edinstvenim mlečnim namazom, ki
se nebeško prepleta s sadjem ali z oreščki, sedaj pa predstavlja še
linijo sirupov, narejenih po lastni recepturi in iz skrbno izbranih
sestavin. Slastni sirupi z visokim sadnim deležem so odlični za
pripravo osvežilnih pijač in koktajlov, za slajenje čajev in kot preliv za
peciva in sladolede. Pustite se presenetiti z okusi, ki jih imamo radi!

• www.urosinvalentina.si •
cotto v spremstvu gozdnih sadežev. Za piko
na i čudovitemu izletu ne smete izpustiti
ogleda nepozabnega sončnega zahoda z
zgodovinskega obzidja, ko se v odtenkih
oranžne in rdeče kopajo sosednji vinogradi,
dolina reke Mirne in gozd svetega Marka.
www.konoba-mondo.com

Foto: Aljoša Rebolj

je gotovo vredno poizkusiti tudi jagnječje
lizike v objemu redukcije iz terana, paradnega
konja istrskih vin. Ko smo že pri žlahtni kapljici,
v Konobi Mondo so za pravi festival brbončic
na vinsko karto umestili vse ključne okoliške
vinarje, s čimer izbira steklenic doseže okroglo
številko tristo. Večerjanje v mediteranskem
šarmu se zaključi z italijanskima biseroma: s
semifreddom, oblitim s karamelo, in s panna
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GASTRONOMIJA

OLJE
brez
MEJA
Konfin
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Konfin je prva istrska zadruga proizvajalcev ekstra deviškega
oljčnega olja. Zadruga, ki vključuje člane, katerih oljčni nasadi se
razprostirajo po celotnem istrskem polotoku, na hrvaškem in
slovenskem delu, in katerih pridne roke prispevajo k ustvarjanju
vrhunskega ekstra deviškega oljčnega olja. Njihov cilj je ustvariti
edinstveno in izvirno blagovno znamko, ki resnično predstavlja
regijo in proizvajalce kot tudi okuse in arome brez meja.
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S

kozi Istro poteka 45. vzporednik,
ki velja za severno mejo
pridelave, kjer oljka daje svoj
maksimum. To dejstvo je eden
od glavnih razlogov za svetovno
uspešnost istrskih ekstra deviških
oljčnih olj. Drugi, prav tako pomemben razlog,
je zagotovo dragoceno znanje oljkarjev z

dolgoletno tradicijo oljkarstva, ki je v Istri
prisotno že od rimskih časov.
Po skoraj desetih letih prizadevanj je bila konec
leta 2019 ustanovljena prva istrska zadruga
proizvajalcev ekstra deviškega oljčnega olja –
PZ Maslinari Istre. Danes ima zadruga več kot
60 članov, katerih nasadi oljk se razprostirajo na
slovenski in hrvaški strani istrskega polotoka.
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Izbrano ime Konfin, ki v istrskem narečju
pomeni »meja«, odlično opisuje bistvo
dejavnosti zadruge – ustvarjanje vrhunskega
ekstra deviškega oljčnega olja na severni
meji oljkarstva, obenem pa brisanje meje
med pridelovalci, ki sodelujejo pri ustvarjanju
visokokakovostnega izdelka. Slogan »olje brez
meja« dopolnjuje in zaključuje celotno zgodbo.

Izdelki Konfin (olja blend, buža, istrska belica
in ekološko), ki se ponašajo z zaščiteno oznako
porekla Istra, so na trgu prepoznani po odlični
kakovosti, zaradi česar so prisotni v vse večjem
številu restavracij, konob in specializiranih
trgovin v Istri in Kvarnerju. Z njimi svoje
jedi plemenitijo priznane restavracije z
Michelinovimi zvezdicami, restavracije, ki

Sama etiketa je zelo posebna, saj spodbuja k
razmišljanju, zakaj je vrh drevesa drugačen.
V središču nalepke je reliefna ilustracija oljke,
katere zgornji del je poudarjen kot simbol
najboljše olive, obrane z najvišjih vej. Lestev
medtem metaforično prikazuje postopni
proces svetovne afirmacije istrskih ekstra
deviških oljčnih olj.

jih priporoča Michelin, restavracije JRE ter
restavracije iz gastronomskih vodnikov
Gault & Millau in Falstaff. V zadrugi so začeli z
osvajanjem novih tržišč in so trenutno prisotni
v petih državah: na Danskem, Nizozemskem,
Češkem ter v Nemčiji in Avstriji.
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www.maslinari-istre.com

DESIGNED TO LAST

100 % resna
slaščičarna in
*

Cankarjevo nabrežje

Eipprova ulica

in kmalu...

Letališče Ljubljana

Supernova Rudnik

Narodna galerija

foto: Mare Mutić

*lahko vsebuje sledi kiča, zebre in niča.

DOŽIVETJA
v neokrnjeni
NARAVI

Šenkova domačija je več kot
500 let star neponovljiv biser
alpske arhitekture, ki ponuja
dih jemajoč pogled na mogočne
Grintovce. Posestvo sredi
neokrnjene narave v luksuzno
opremljenih sobah in apartmajih
nudi popolno sprostitev, mir in
intimno ter kulinarično uživanje
v starih domačih jedeh.

POTOPIS

Šenkova domačija
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ezersko je daleč naokrog znano kot
raj za pohodnike in kolesarje, vendar
obiskovalcem nudi še veliko več.
V osrčju gorske pokrajine je že leta
1521 stala domačija, ki jo je družina
Karničar, v želji po ohranjanju
kulturne dediščine, celostno prenovila in ji
vdahnila novo življenje. Iz starodavne Šenkove
hiše, ki je zavarovana kot kulturni spomenik
državnega pomena, je s pomočjo arhitekta
Marka Šenka nastala turistična domačija, katere
glavni cilj je novim generacijam predstavljati
lepote Jezerskega, njegovo bogato zgodovino
in kulinarično tradicijo.
Prva stavba, ki so se je lotili, je bil stari volovjek,
kamor so umestili kotlovnico in zalogovnik za
ogrevanje na sekance ter sanitarije za prostor za
kampiranje, ki je poleti urejen na travniku nad
kmetijo. Tam je svoj prostor dobila tudi letna
kuhinja, ki jo uporabljajo gostje v kampu. Ko je
bil volovjek obnovljen, so začeli s pripravljanjem
načrtov za obnovo preužitkarske hiše. Šenkovo
preužitkarsko hišo z letnico 1669 so postavili
na novo in jo preuredili v prijetno okolje za
sprostitev po napornem delovnem ritmu; v
njej domujejo sobe Kaša in Špajza ter luksuzno
opremljena apartmaja Kamra in Gank. Z vsemi
pridobljenimi izkušnjami so se naposled lotili še
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obnove glavnega objekta, pri čemer pa zaradi
statusa kulturnega spomenika niso posegali
v njene arhitekturne posebnosti. Ob strogem
nadzoru konservatorke Saše Roškar, so ohranili
dušo srednjeveške stavbe, katere začetki
segajo v 16. stoletje. Mala škatlasta okna, velika
dvojna macesnova vhodna vrata in obnovljena
veža dajejo stavbi nezamenljiv pečat. V pritličju
so umeščeni kuhinja, jedilnica, bar, pisarna in
recepcija, v podstrešju pa se nahaja zatočišče
za goste v obliki sedmih sob z ložami in
večjega družabnega prostora. Za opremo so
uporabili veliko starega lesa, iz katerega so
mojstri mizarji z veliko domiselnosti za vsako
sobo izdelali unikatno rustikalno pohištvo. Kot
poklon preteklosti so sobe poimenovali po
dejavnostih oziroma poklicih, ki so jih opravljali
njihovi predniki. Tam tako najdemo Kovačnico,
Pekarnico, Jagrsko, Šuštarsko, Furmansko,
Ovčarsko in Golcarsko sobo.
Z ljubeznijo do dediščine prednikov je Šenkova
domačija kljub obsežni obnovi ohranila
svojo prvotno podobo, kar so opazili tudi pri
Slovenskem konservatorskem društvu in jo
nagradili s Steletovim priznanjem za leto 2020.
www.senkovadomacija.si

NARAVA SREDI TRGOVINE
Želite jesti res kakovostno in zelo okusno hrano, ki vas bo nahranila in vam dala pravo energijo?
Pri nas dobite zdravo, neindustrijsko hrano, ki je pridelana na ekološki način in ročno pakirana.
NIČ INDUSTRIJSKEGA
Hrani smo dodali najboljšo energijo, saj se zavedamo, da lahko jemo zdravo in dobro le, če je
pridelano na zdrav način in v zdravi zemlji ter s pravo energijo.
PRIDELANO EKOLOŠKO
Ničesar, kar pridelamo, ne zavržemo; kar ne gre za prehrano ljudi, predelamo v hrano za živali.

www.beeko.si
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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: 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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