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UVOD

Tega,	kar	sreča	ne	more	ozdraviti,	ne	ozdravi	tudi	nobeno	zdravilo.

Nihče	si	ne	zasluži	vaših	solza;	tisti,	ki	pa	si	jih,	vas	ne	bo	spravljal	v	
jok.

Nikoli	se	ne	nehaj	smejati,	tudi	takrat,	ko	si	žalosten	ne,	ker	nikoli	
ne	veš,	kdaj	se	bo	kdo	zaljubil	v	tvoj	nasmeh.

Vedno	ostane	nekaj,	kar	lahko	ljubimo.

Nič	na	svetu	ni	težje	kot	ljubezen.

Pravi	prijatelj	je	tisti,	ki	te	drži	za	roko	in	se	dotakne	tvojega	srca.

Moje	srce	ima	v	sebi	več	sob	kot	javna	hiša.

Spomin	srca	odstrani	slabo	in	poveča	dobro;	in	zahvaljujoč	tej	
zvijači	lahko	prenašamo	breme	preteklosti.

V	življenju	ni	pomembno,	kaj	se	ti	zgodi,	temveč,	kaj	si	zapomniš	in	
kako	si	zapomniš.

Vsak	človek	ima	tri	življenja:	javno,	zasebno	in	skrivnostno.

Tisti,	ki	upa	na	veliko,	lahko	pričakuje	le	malo.

Skrivnost	lepe	starosti	je	dostojen	odnos	s	samoto.

Gabriel García Márquez (1927-2014)
#GIOIELLIDAVIVERE
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Rolls-Royce	Black	Badge	by	Franck	Muller	

luksuza in
UTELEŠENJE
PRESTIŽA Rolls-Royce	 je	 svetovni	 imidž	 ekstremnega	 luksuza	 na	

štirih	 kolesih.	 Franck	 Muller	 je	 predočenje	 edinstvenega	
manufakturnega	 izdelka,	ki	 je	obenem	nakit	 in	ročna	ura.	Zgolj	
posebni	 svetovni	 izbranci	 si	 lahko	 privoščijo	 ekstravagantni	
produkt	teh	dveh	prestižnih	hiš	in	zato	je	sodelovanje	med	njima	
logična	posledica.
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R
olls-Royceva linija Black 
Badge je še posebej 
fascinantna. Ugledni 
britanski proizvajalec, 
katerega vozila so že tako 
namenjena le majhni 

peščici svetovljanov, je to posebno kolekcijo 
ustvaril za tiste, ki želijo še nekaj več, ki hočejo 
presekati s tradicionalnimi pravili luksuza, 
zahtevajo več moči, več črnine, manj kroma 
in popolno personalizacijo. Franck Mullerjev 
najbolj emblematičen ročni časomer Crazy 

Hours je medtem unikaten tehnični dragulj. 
Pri klasičnih urah nam je vsem poznana 
razporeditev številk od 12 na vrhu do 6 na dnu 
številčnice, pri tem edinstvenem modelu pa 
so števila poljubno razmeščena po številčnici, 
zato njegova oznaka v dobesednem prevodu 

pomeni »nore ure«. Nova filozofija časa 
narekuje, da je tam, kjer je običajno številka 9, 
izpisano število 5, kateremu sledijo 10, 3, 8, 1 in 
tako dalje. Ko je ura na primer 5, je urni kazalec 
pozicioniran na tej števki in ko napoči naslednja 
ura, kazalec preskoči kot nor na mesto števila 



6, ki je tam, kjer je na tradicionalnem 
časomeru številka 2. Kazalec za minute 
se ob tem premika kot smo vajeni. 
Franck Mullerjevo uro, ki ji resnično 
ni para, poganja zelo kompleksen, 
patentiran avtomatski mehanizem z 
42-urno rezervo navitja.
Ekskluzivno sodelovanje, ki sta ga 
dogovorila Franck Muller iz Ženeve 
in tamkajšnja divizija podjetja 
Rolls-Royce, se zrcali v tem, da bo 
najzmogljivejšega predstavnika 
linije Black Badge, ikoničnega Gran 
Tourisma Wraith, obarval v temno 
modre barve in izpostavil prepoznavne 
kombinacije številk Franck Mullerjeve 
kolekcije Crazy Hours tako na 
zunanjosti kot v notranjosti vozila, 
s čimer bo srečne potnike popeljal 
na magično popotovanje. Vrhunec 
ekstravagantnega projekta bo 
predstavljala kabina s po meri narejeno 
armaturno ploščo, sedeži in z zadnjo 
konzolo, ki bodo očarali na prvi mah z 
vezeninami slovitih numeralk. Finalni 
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Leather Colour: Cobalto Blue
Thread Colour: Selby Grey & Cobalto Blue

Rear Seat Centre Embroidery

A motor car 
with a fine watchmaking touch

Bespoke is Rolls-Royce, the programme of the British car manufacturer  

allows customers to make their motor car as unique as their own fingerprint.  

Rolls-Royce Motor Cars Geneva has a legacy in facilitating outstanding  

projects to personalize customer cars.

«Distinction, leadership and genuine expression is at the heart of the Bespoke 

Programme. The car is regarded as a key element of one’s taste and personal 

style, so it’s only natural it’s bespoke, « commented Matt Danton, Bespoke 

Designer at the Home of Rolls-Royce at Goodwood.

From the colour selection to unique details, the style of “Wraith Crazy  

Numbers” will reflect the design of Frank Muller’s iconic Crazy Hours. The 

watchmaker’s audacious collection will leave its mark on Wraith´s exterior and 

interior - all set to send its passengers on a magical journey.

The motor car comes in a stunning Velvet Sparkle exterior finish, with a Twin-

Coachline motif in Silver/Cobalto Blue pointing towards the «numbers» theme.  

The interior presents perfect harmony with the main colour Cobalto Blue  

and refers to the theme with a unique dashboard fascia and embroidered  

numbers on the rear console. Interior highlight is the Starlight Headliner  

depicting the “Crazy Hours” watch face. The carefully thought-out details follow  

the Rolls-Royce traditions and represent a decent sense of personal style.

«The only element which can match such artistry is refinement. Quality of  

automotive precision and engineering integrity is paramount to the success 

of the Bespoke programme with our customer, « emphasized Thilo Martin,  

General Manager Rolls-Royce Motor Cars Geneva.

Production of «Wraith Crazy Numbers» will commence shortly, the actual  

motor car will be presented in the 4th quarter 2020.

FASHION AVENUE     17



dotik prefinjenosti bo dodalo znamkino 
opevano z zvezdami posuto nebo, ki se bo prav 
tako zgledovalo po estetiki Franck Mullerja. 
Švicarski urar, znan po svojih tourbillon 
kreacijah s sofisticiranimi detajli, bo svoj izredno 
limitiran časomer Black Badge oblikoval v isti 

obrodila dva premikajoča se produkta za 
poznavalce, ki odražata partnerjeve vrednote 
odličnosti, kreativnosti in ročne izdelave.
Če so bili včasih kupci prefinjenih primerkov 
Rolls-Roycea Malcolm Campbell, Howard 
Hughes, Keith Moon, Yves Saint Laurent, 
Muhammad Ali in Charles Rolls, je danes ciljna 
skupina obeh prestižnih znamk sestavljena iz 
nove generacije potrošnikov ultra razkošnih 
izdelkov. Med njo zagotovo spada nogometni 
zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki ima v svojem 
trezorju kar nekaj Mullerjevih ekskluzivnih 
kosov, s tem da je pred kratkim kupil najdražji 
model znamke v zgodovini, posut z diamanti 
in rubini, ki ga vrednotijo v višini okroglega 
milijona evrov. Član novega rodu kupcev je 
tudi hongkonški milijarder Stephen Hung, 
ki je pri Rollsu naenkrat oddal naročilo za kar 
trinajst avtomobilov, s čimer je postavil nov 
mejnik v ekstravagantnih nakupih. In to je 
klientela za nov marketinški projekt svetovno 
prepoznavnih manufaktur luksuza.

Matjaž Tomlje

temno modri zasnovi s paščkom iz krokodilje 
kože. Naročnik avtomobilske mojstrovine 
bo tako ob nakupu prejel še zapestno uro v 
enaki oblikovni in barvni kombinaciji, ki krasi 
unikatno vozilo. Združitev najboljšega iz sveta 
avtomobilizma in visokega urarstva, bo tako 
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SUNNA	HYDRA	S.O.S.

Ekološki vlažilni hialuronski serum za obraz HYDRA S.O.S. je najhitrejša prva 
pomoč pri izsušeni in nečvrsti koži, saj jo izdatno vlaži, poživlja, mehča ter ji 
vrača zdrav in sijoč naraven videz. Lahko se ga uporablja samostojno ali kot 
podlago kremi, zaradi odlične vpojnosti pa je primeren tudi za nego moške kože. 
Serum znamke SUNNA, ki je prva slovenska certificirana ekološka kozmetika, s 
pomočjo hialuronske kisline vpliva na povečanje zalog vlage v koži, s čimer ta 
ostaja negovana, čvrsta in napeta ter ohranja mladosten videz brez gubic.

HERBA	SLOVENICA	POLETNA	LINIJA

V poletnem času nam težave predstavljajo vročina, potenje in insekti. Pri 
Herba Slovenica so za reševanje teh težav pripravili celo vrsto hidrolatov 
za osvežitev telesa in prostorov (smilj, vrtnica, sivka, roženkravt, 
poprova meta, žajbelj, brin, bor, jelka), ki se jih lahko uporablja tudi kot 
nežen dezodorant. Za odganjanje nadležnih klopov in komarjev pa 
se priporočata dva izdelka, najbolje v kombinaciji: olje proti klopom 
odganja klope ter preprečuje, da se primejo na kožo, medtem ko je 
hidrolat proti insektom odličen popolnoma naraven repelent, s katerim 
ob uporabi ne tvegate, da poleg insektov zastrupite tudi svoje telo. 
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HERBIO	SUN

V želji po rjavi polti se mnogi poslužujejo solarija ali dolgotrajnega 
izpostavljanja soncu, kar lahko koži izjemno škodi. Zagorelost je 
zdravju lahko nevarna, v kolikor pa želimo do naravne porjavitve, 
lahko posežemo po pripravkih, kot je potemnitveno olje Herbio, ki 
omogoča hipen in lep zagorel izgled, hkrati pa ščiti pred izsušenostjo 
ter ohranja kožo gladko, prožno in voljno. Za ustrezno zaščito pred 
soncem medtem skrbi linija Herbio Sun, ki jo sestavljata negovalna 
in nežna krema ter losjon za obraz in telo. www.herbio.org

ORIFLAME	NOVAGE

Ste vedeli, da akne lahko prizadanejo vsakogar, ne le najstnike? Da bi 
zadostili povpraševanju po negi aken pri odraslih, so pri podjetju Oriflame 
razvili nov trojec izdelkov, ki delujejo na težave s problematično kožo pri 
odraslih – NovAge sistem proti mozoljem, ki ga sestavljajo raztopina, 
emulzija in 24-urni gel. Izdelki s salicilno kislino očistijo pore, uravnavajo 
proizvodnjo maščob in preprečujejo nastanek novih mozoljev. 064 250 025 

info@chantal.si
www.chantal.si

Med storitvami, ki jih izvajamo, je tudi trajno odstranjevanje dlačic z IPL 
tehnologijo. Uporabljamo aparat vodilnega francoskega proizvajalca IPL 
naprav EFB Beauté. Odstranjevanje dlačic z IPL napravo velja za manj bolečo 
metodo trajnega odstranjevanja dlak. Za dolgotrajno zmanjšanje poraščenosti 

zadostuje 6-10 tretmajev. Naročite se na brezplačen testni tretma.

Ob nakupu 10 tretmajev vam nudimo 50% popust.

Chantal beauty clinic
Verovškova 55a

Ljubljana

oglas 1s.indd   16 2. 03. 2020   17:30:30
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Očala	 Tesla	 Hyperlight	 Eyewear	 omogočajo	 aktivno	 terapijo	 s	
hipersvetlobo,	ki	podpira,	okrepi	in	revitalizira	uporabnikovo	telo	
na	kvantni	ravni.	Nudijo	zaščito	pred	škodljivimi	sevanji	naravne	
in	 umetne	 svetlobe,	 sončne	 svetlobe	 in	 svetlobe	 elektronskih	
naprav,	še	posebej	pa	ščitijo	pred	združenim	učinkom	teh	sevanj,	
ki	 smo	 jim	 neprestano	 izpostavljeni.	 Svetloba	 se	 pri	 prehodu	
skozi	 plast	 fulerena	 v	 očalih	 THE	 Glasses	 namreč	 spremeni	 v	
optimizirano	in	hiperharmonizirano	svetlobo,	ki	je	edinstvena	in	
zdravju	prijazna.
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Tesla	Hyperlight	Eyewear	by	Zepter

v
REVOLUCIJA
OPTIKI

Boljši	vid,	boljše	počutje,	
jasnejše	misli,	večja	učinkovitost.
‘‘ ‘‘

- Philip Zepter

FASHION AVENUE     23
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Kognitivne sposobnosti
Kvantna hipersvetloba nastane, ko svetloba 
prehaja skozi leče s tehnologijo Quantum 
Hyperlight Optics, pri čemer ugodno vpliva 
na vid in delovanje možganov. S tem pa se 
izboljša tudi splošno telesno in duševno 
počutje uporabnika in optimizira delovanje 
telesnih funkcij. Očala THE Glasses izboljšajo 
koncentracijo, pozornost in spomin, omogočajo 
večjo storilnost in učinkovitost ter pomagajo 
pri hitrejšem in boljšem sprejemanju odločitev.

Lepota & stil
Očala THE Glasses preprečujejo staranje kože 
okoli oči, saj nevarno UV sevanje in sevanje 
modrega dela svetlobnega spektra odstranijo 
ter ga pretvorijo v zaželene svetlobne valove, ki 
ohranjajo in spodbujajo naravno regeneracijo 
oziroma nastajanje kolagena in elastina. Tako 
pomagajo zgladiti obstoječe gube okoli oči 
in preprečujejo nastajanje novih, hkrati pa so 
modni dodatek, ki dopolni osebni slog.

Vid
Očala THE Glasses ščitijo oči, tako da nevarno 
UV-sevanje in modro svetlobo odstranijo in 
preoblikujejo v valovne dolžine (zeleno, rumeno, 
oranžno, rdečo svetlobo), ki so optimalne za 
molekularno strukturo oči. Poleg tega ščitijo oči 
pred prekomerno količino svetlobne energije 
iz vseh svetlobnih virov, ki smo jim izpostavljeni 
(umetna svetloba, svetloba elektronskih naprav 
in sončna svetloba), saj prepuščajo ravno 
pravšnjo količino skupne svetlobe.

Raven hormonov
Očala THE Glasses na edinstven način 
optimizirajo ravni serotonina (hormona sreče), 
dopamina (hormona užitka), melatonina 
(hormona, ki uravnava spanje) in kortizola 
(stresnega hormona), saj povrnejo naravno 
ravnovesje teh hormonov, ki je ključno za 
dobro fizično in psihično delovanje telesa.

www.zepter.si
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Remington	Ultimate

V	 preteklosti	 so	 skrb	 za	 nego	 obraza	 in	 telesa	 označevali	 kot	
žensko	domeno,	danes	pa	to	ne	drži	več,	saj	dobro	urejen	videz	
igra	 pri	 sodobnemu	 moškemu	 zelo	 pomembno	 vlogo.	 Naj	 bo	
izgled	sproščen	ali	posloven,	moderen	moški	mora	biti	negovan	
od	glave	do	pet.

urejen,
VEDNO

VEDNO SVOJ
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P
red več kot osemdesetimi 
leti je zaživela znamka za 
osebno nego Remington, 
ki od tedaj nenehno inovira 
in ustvarja vedno nove 
produkte, ki omogočajo 

izražanje individualnega jaza in stila uporabnika. 
Ne glede na želen videz bodo Remingtonovi 
pripomočki za nego in oblikovanje prepričali 
še tako zahtevne ženske kot tudi moške.
Najnovejša kolekcija, ki bo olajšala življenje 
močnejšemu spolu, sliši na ime Ultimate. Ta se 
povsem prilagaja življenjskemu slogu moškega 
s stilom, ki želi biti urban in svež ter tako 
pripravljen na akcijo, avanture in užitke, torej 
na vse, kar mu življenje ponuja.
Sodoben moški je urejen in negovan in ker 
je britje eden najpomembnejših elementov 
moške nege obraza, je ključna izbira 
pripomočka, ki ustreza osebnim potrebam. 
Tega se še kako dobro zavedajo pri ameriškem 
podjetju Remington, zato so v sklopu nove 

kolekcije Ultimate ponudili kar šest različnih 
brivnikov, ki omogočajo zanesljivo, a nežno 
britje in oblikovanje obraznih dlak. Tistim, 
ki prisegajo na klasiko, bodo všeč modeli z 
mrežico, medtem ko bodo ljubitelje popolnega 
oblikovanja prepričale različice z rotirajočo 
glavo. Ne glede na preference bodo na svoj 
račun prišli vsi, ki cenijo estetiko, saj so poleg 
odlične zmogljivosti in funkcionalnosti pri 
snovanju kolekcije Ultimate na prvo mesto 
postavili moderen izgled aparatov.
Odgovor na gladek in povsem obrit obraz 
predstavljajo rotirajoči brivniki, katerih ključna 
naloga je udobje rutine britja. Večsmerne 
gibljive glave optimizirajo ta proces, saj 
poskrbijo za vsak zavoj, kot in rob obraza; ker 
se upogibajo preko čeljustnega loka, ličnic 
in brade, se povsem prilagodijo obraznim 
obrisom ter tako poskrbijo za maksimalno 
udobje in stik s kožo. Vsi trije rotirajoči člani 
kolekcije Ultimate se ponašajo s posebnimi 
rezili, ki naredijo proces britja resnično gladek. 

Kako torej delujejo? Prvo rezilo privzdigne, 
potegne in napne dlako, preden pride do 
stika z drugim rezilom, ki odreže dlako bližje 
samemu foliklu – kar omogoča bolj učinkovito 
rezanje. Prav tako so naprave prepojene s 
protimikrobnimi dodatki, ki ščitijo kožo pred 
bakterijami in preprečijo draženje ali okužbo. 
Ker so brivniki 100% vodoodporni, bodo 
navdušili tudi pristaše mokrega britja, ki bodo 
lahko jutranjo rutino britja združili s tuširanjem 
ali pa brivnik uporabili s penami ali z geli za še 
bolj nežno britje. Hkrati možnost čiščenja pod 
vodo skrbi za maksimalno higieno. Za moške 
z zelo delikatno kožo bo prava izbira kralj 
linije, model R9, ki daje prednost komfortu. 
Opremljen je namreč z glavami, ki se vrtijo v 
izmeničnih smereh: zunanji obroč glave se vrti v 
nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko se 
notranji rezalniki vrtijo v smeri urinega kazalca, 
kar ustvarja manj trenja in zmanjša občutljivost. 
Obenem je pripomoček z LED prikazovalnikom 
na voljo z nastavljivim nastavkom, s katerim se 

prirezuje daljše dlake in oblikuje zalizce, s čimer 
se izkaže kot izredno fleksibilen pri doseganju 
različnih stilov. Še ena prepričljiva lastnost je 
sodoben izgled aparata, ki združuje drzno 
črno z detajli kroma in rdeče za vpadljiv vtis v 
kopalnici.
Izgled kot iz škatlice pa bo mogoče doseči tudi 
z bolj tradicionalnimi brivniki z mrežico. Ker je 
Remington strasten, ko gre za zagotavljanje 
kakovostnih proizvodov po dostopnih cenah, 
asortiman vključuje tri naprave profesionalne 
kakovosti, primerne za vsak žep. Kot rotirajoči 
brivniki tudi ti trije predstavniki omogočajo 
hitro in koži prijazno britje tako na mokri kot 
suhi koži, saj se prilagajajo konturam obraza, s 
čimer se zmanjša pritisk in eliminirajo iritacije. 
Ergonomska oblika držala medtem skrbi za 
enostavnost uporabe in samozavestno britje, 
litijeve baterije pa za brezžično delovanje ter za 
hitro in priročno polnjenje.

si.remington-europe.com



RESORT ZNAMKA, KI OPOLNOMOČI

Antoninias je etična, trajnostna in luksuzna blagovna znamka, 
ki sprejema bistvo samozavestne ženske, njen namen biti 
drugačna, edinstvena in posebna. Vsi ekskluzivni kosi so 
narejeni v omejenih primerkih, pristop k multifunkcionalnosti 
oblačil pa podpira idejo o vedno spremenljivih modnih kopalkah, 
ki se zlahka prelevijo v razkošen in glamurozen izgled.

www.antoninias.com

@antoninias
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Custom	Line	106'

raziskovanja
UMETNOST
OBZORJA

Najnovejši	 dragulj	 v	 prodajnem	 portfelju	 prestižne	 znamke	
Custom	 Line,	 ki	 je	 ena	 od	 adutov	 globalnega	 igralca	 Ferretti	
Group,	je	skoraj	33-metrska	italijanska	mojstrovina,	namenjena	
tistim	ljubiteljem	navtike,	ki	imajo	res	dosti	pod	palcem.
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P
o uveljavitvi modela 
Custom Line 120’ je sedaj 
zaživel njegov malce manjši, 
a nič manj ekstravagantni 
brat 106', ki ga je prav tako 
zarisal priznani milanski 

arhitekt Francesco Paszkowski. Tudi tu je v 
ospredju moderni oblikovalski slog strogih črt 
in velikih steklenih površin, ki opazovalca očara 
že na prvi pogled; to je bilo več kot očitno ob 
svetovnem debiju na beneškem salonu plovil, 
kjer je 106'-ica prvič zaplula ter z Doževo palačo 
in zvonikom bazilike svetega Marka v ozadju 
izgledala res veličastno.
Toda novinca ne moremo oklicati za 
premikajočo se umetnino zgolj zaradi njegove 
estetske dovršenosti, ampak tudi zaradi 
odlične organizacije prostorov, ki ponujajo 
maksimalno udobje na krovu. Vse se prične 
s kar 220 kvadratnimi metri medsebojno 
povezanih zunanjih površin. Poseben vrhunec 
predstavlja flybridge radodarnih dimenzij, 
obdan z jeklenimi elementi in z dvema 
stranskima oknoma. Na njem se poleg zunanje 
pilotske postaje, ki je le streljaj od glavnega 
tehnološko naprednega kokpita, bohoti bar z 
žarom, s pomivalnim koritom in s hladilnikom, 

proti krmi pa so Italijani namestili več kosov 
prostostoječega pohištva, vključno z dvema 
velikodušnima zofama v obliki črke L, katerih 
svetlosivo blago se krasno ujema z naravnim 
tikovim lesom. Prednji del flybridgea pa ponuja 
še eno površino, ki jo je mogoče po željah 
lastnika pretvoriti v luksuzni spa z masažno 
kadjo.
Naslednji briljant jahte izpod rok znamke 
Custom Line je predel ob premcu, ki ga lahko 
razdelimo na dvignjeni otoček s sedežno 
garnituro in kavnima mizicama, ki služi kot 
privatni lounge za občudovanje sončnega 
zahoda, in spuščeni ležalni površini, perfektni 
za sončenje z vetrom v laseh.
Obedovanje na svežem zraku bo medtem 
najbolj sijajno ob krmi glavne palube, 
opremljene z mizo, ki posede šest oseb. Ob 
slabem vremenu bo chef gurmanski obed 
postregel v notranji jedilnici, ki jo obkroža 
krasen sofisticiran ambient. Ustvarjajo ga 
pomirjajoči naravni odtenki bež in rjave, ki 
jih razblinjajo detajli poliranega jekla in lesa. 
Prostor res zaživi s pomočjo več kot 2 metra 
visokih oken, ki se raztezajo od tal do stropa 
in tako potnikom dajejo občutek, kot da so v 
razkošnem penthouseu.
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Poseben		vrhunec		predstavlja	
flybridge	radodarnih	dimenzij,	
obdan	z	jeklenimi	elementi	in	z	
dvema	stranskima	oknoma.
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Na glavni palubi domuje še velikanska 
lastnikova suita, ki je sestavljena iz kabineta in 
spalnega dela, ki v širino meri kar šest metrov 
in pol. Ni nam treba posebej izpostavljati, da 
je prostor izpopolnjen v vsakem pogledu, je 
pa omembe vredno, da so ga nadgradili z 
lastno panoramsko teraso, ki lastniku omogoča 
direkten stik z morjem.
Če se gostje sprehodijo po stopnicah navzdol, 
bodo našli svoje štiri kabine, ki se prav tako 

pohvalijo s pogledom na morje in z lastno 
kopalnico. Kljub temu da senzacionalna 
superjahta na krov sprejme dvajset gostov, bo 
tako v maksimalnem udobju spalnic uživalo 
zgolj deset posameznikov, rojenih pod srečno 
zvezdo. Model 106' svojo odličnost nadaljnje 
dokazuje s svojo pogonsko enoto; v strojnici, ki 

je velika skoraj toliko kot garsonjera, bivata dva 
2.638-konjska motorja MTU, ki zagotavljata, da 
lahko 33-metrov veliko plovilo pospešuje vse 
do zavidljive hitrosti 26 vozlov.

Ava Tomlje

Kdor najde, 
več ne išče.

Tektonikovi poletni znanilci, sprožilci in osvežilci!

ZaKaj Bi šeL oKroG SveTa,  
če iMaš vSe doMa?

LUGER lager
Ležak, ki ne laže. TRIGER lager

Z žlahtnim 
slovenskim hmeljem.

LOWER 
nizkoalkoholni pivo
Boljš ko voda.
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Stola	Melania	in	Trump

predsedniku in
POKLON

PRVI DAMI
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V	 Ljubljani	 deluje	 kulturno	 umetniško	 društvo	 ProARSpro,	
katerega	 predsednik	 in	 ustanovitelj	 je	 Dušan	 J.	 Oberč.	 Na	
njegovo	 pobudo	 je	 oblikovalec	 pohištva	 Janez	 Suhadolc	 izdelal	
unikaten	 stol	 Melania.	 Gospod	 Oberč	 naj	 bi	 ga	 osebno	 poklonil	
prvi	 dami	 Združenih	 držav	 Amerike	 za	 njen	 50.	 rojstni	 dan	 26.	
aprila	 letos.	 Iz	 znanih	 razlogov	 se	 to	 ni	 zgodilo	 in	 je	 bil	 dogodek	
odložen	v	prihodnost	in	za	nedoločen	čas.	Darilo	bi	bilo	izročeno	iz	
spoštovanja	do	Melanie	Trump,	ki	je	po	rodu	Slovenka	iz	Sevnice.	
Bil	bi	znak	dobrih	in	prijateljskih	odnosov	med	obema	državama.
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V
sestransko talentirani 
Suhadolc, ki je gospo 
Melanio ob njenem vpisu 
na študij arhitekture na 
Ljubljanski univerzi leta 
1989 poučeval pri predmetu 

Prostoročno risanje, je poleg nje na arhitekturi 
poučeval tudi pisca tega članka. 
V čast prve dame ZDA si je Suhadolc zamislil, 
narisal in izdelal stol Melania. Narejen je 
v »slovenskem« slogu, saj se kot arhitekt 
zgleduje po slovenski umetnostni tradiciji, pri 

čemer posebej izpostavlja ime Jožeta Plečnika. 
Kljub temu stol premore nekaj posebnosti in 
podrobnosti, ki nezmotljivo pripadaju občutku 
za sodobno umetniško ustvarjanje. Slok in 
vitek izdelek brez ročnih naslonov se zaključuje 
z oblikami črke »M«. Narejen je iz domače 
orehovine in ima nekaj poudarkov iz bleščečih 
kamnitih polkroglic, ki so narejene iz običajnih 
savskih prodnikov. Stol tako premore nekaj 
drobcev domovine gospe Melanie, zato je pri 
načrtu za stol pripis Terra domestica ali po naše 
Rodna gruda.

Oberč je Suhadolcu kasneje naročil še stol za 
predsednika Združenih držav Amerike, saj naj 
bi darilo za gospo Melanio spremljalo smiselno 
darilo za Donalda Trumpa. 
Izdelka imata nekaj skupnih oblikovalskih 
lastnosti. Presek skozi hrbtni naslon je pri 
obeh stolih enak, prav tako sta oba narejena 
iz slovenske orehovine in imata okrasje 
iz bleščečih savskih kamnitih polkroglic. 
Izbor kamnov za stol prve dame je barvit, 
za predsednika pa so bili izbrani kamni bolj 
umirjenih odtenkov. Stol Melania je površinsko 

obdelan na visoki sijaj, stol Trump je matiran. 
Predsednikov stol ima ročne naslone in je zato 
mnogo zajetnejši od stola prve dame. 
Kreator je pri stolu Melania skušal prisluhniti 
ženskemu občutku za videz in obliko, pri 
stolu Trump pa za možatost. Izdelka se tako 
medsebojno dopolnjujeta, sta moški in ženski 
stol.

Matjaž Tomlje
Fotografije: Dragan Arrigler
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Vila	 Ruska	 dača	 ni	 zasnovana	 kot	 muzej	 –	 kot	 vedno	 enaka,	 v	
preteklost	ujeta	zgodba.	Prav	nasprotno.	Predstavlja	kulturno	in		
zgodovinsko	okolje	doživetij,	ki	odražajo	življenje	premožnejšega	
slovenskega	 meščanstva	 z	 začetka	 20.	 stoletja.	 Je	 živahno,	
vedno	 zanimivo,	 dinamično	 okolje,	 ki	 navdušuje	 z	 raznolikimi	
dogodki,	v	katerih	si	spretno	podajajo	roke	zgodovinska	dejstva	
in	sodobna	kreativnost.	Ruska	dača	je	zato	dih	jemajoč	prostor	
in	hkrati	navdihujoč	ambient.	
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Vila	Ruska	dača

po
RAZVAJANJE
RUSKO
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I
z pregleda arhivskih dokumentov je 
razvidno, da je bila stavbna parcela, 
na kateri danes stoji vila Ruska dača, 
prvič vpisana v zemljiško knjigo leta 
1879, ko je njen lastnik postal Blaž 
Černe. Ta je tri leta kasneje zgradil 

prvoten objekt, kateremu je bila dodeljena hišna 
številka Zgornje Gameljne 35. Černetovi so na 
začetku 20. stoletja hišo prodali ljubljanskemu 
veletrgovcu in posestniku Francu Petriču, ki 
jo je preobrazil v lepotico ruskega značaja in 
izgleda, kakršno poznamo danes. Z zaključkom 
prenove je v zemljiški knjigi pridobila status 
vile, zato je postala znana kot »Vila Petrič«, v 
kateri je bogata šestčlanska družina preživljala 
svoje vikende. Ker je bila vila tedaj v svojem 
najlepšem obdobju, se je sedanji novi lastnik 
dr. Aleš Musar odločil, da podeželsko hišo 
obnovi skladno s tem časom. Leta 2011 je bila 
Ruska dača v Zgornjih Gameljnah razglašena za 

kulturni spomenik, zato so prenovo izvedli pod 
budnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Več kot desetletje zapuščena in 
propadajoča krasotica je tako dobila nazaj 
podobo, v kateri je sijala pred prvo svetovno 
vojno. Vsak kos lesa so restavratorji vzeli v roke 
in skrbno ocenili, ali ga je mogoče obnoviti ali 
je potrebno izdelati repliko. Obnovljeni so vsi 
vitraži in tlaki, lesen stop, štiribarvni brušeni 
terazzo in posebne notranje poslikave sten v 
posameznih sobah. Pri opremljanju so pazili 
tudi na najmanjše detajle: vsak kos pohištva, 
slika, skodelica, vaza, knjiga, lestenec, stenska 
luč – vse je bilo skrbno izbrano in sega v čas 
med prelomom stoletja in prvo svetovno 
vojno, zato vila Ruska dača prinaša izpopolnitev 
turistične, kulturne, kulinarične in doživljajske 
ponudbe ne le Gameljnam in Ljubljani, ampak 
vsej Sloveniji.
Ker želijo novi lastniki z vsemi zainteresiranimi 

deliti veličasten interier vile, organizirajo 
vodene oglede hiše, ki predstavljajo 
potovanje v preteklost. V čas in obdobje, 
iz katerega še vedno sestavljamo koščke v 
mozaiku neznanega. Gre za izjemno zanimivo 
zgodovinsko in umetniško zgodbo, ki bogati 
obiskovalce v poznavanju domače dediščine 
z začetka 20. stoletja. Ogled Ruske dače lahko 
postane pravcato doživetje, saj na željo strank 
pripravljajo raznolike pogostitve; nekaj res 
posebnega je cesarska večerja, ki je »replika« 
večerje s svečanega banketa, ki je bila 2. 
decembra 1908 v ljubljanskem hotelu Union 
postrežena gostom ob praznovanju 60-letnice 
vladanja cesarja Franca Jožefa. Historičen obed 
med posameznimi hodi spremlja gledališka 
predstava, ki je avtorsko delo ekipe Ruske dače.
Zaradi primestne lege in bližine pomirjajočega 
potoka Gameljščica, je posestvo Ruska dača 
odlično za odklop od mestnega vrveža in 

hitrega tempa življenja, še posebej v toplih 
mesecih, ko zaživi letni vrt s kavarno. Tam goste 
razvajajo s priznano italijansko kavo Illy in z 
raznolikimi čaji najstarejše čajne hiše v Evropi 
Dammann Fréres, ki jih postrežejo v izbranem 
porcelanu ugledne manufakture Royal 
Copenhagen, ustanovljene davnega leta 1775 
pod zaščito danske kraljice. Gastronomsko 
ponudbo so dopolnili s tortami in z macroni 
velemojstra slaščičarstva Karima Merdjadija 
ter z lastnim šampanjcem in kaviarjem, ki 
šarmantno in elegantno popeljeta v družbo 
elitnega meščanstva z začetka 20. stoletja.
Kavarna gosti številne kulturne in umetniške 
butične dogodke, ki so še posebej čarobni 
ob poletnih večerih pod zvezdami. Ker ima 
posestvo nepozabno romantično noto, je 
Ruska dača tudi idealen prostor za poročno 
slavje. Za doživetje udobja in izkušnje v 
kraljevski limuzini, s katero se lahko popestri 
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posebne obletnice in rojstne dneve, pa tudi 
druge dogodke in pogostitve, so lastniki vile 
pridobili unikatno vozilo Rolls-Royce Phantom 
VI, narejeno za britansko princeso Aleksandro. V 
spremstvu limuzine sta vedno sodelavca Ruske 
dače, ki bosta poskrbela, da se bodo dame 
počutile kot princese, gospodje pa kot kralji.
Ker je današnji lastnik impresivnega posestva dr. 
Aleš Musar velik ljubitelj zgodovine, umetnosti, 
kulinarike in potovanj, kot turistični vodnik 
pod okriljem Ruske dače popotnike spremlja v 
raznolike dežele, kjer so se rojevale civilizacije. 

Specialiteta agencije so popotovanja v 
prostrano Rusijo, kjer majhnim skupinam z 
osebnim pristopom ustvarjajo nepozabne 
spomine. Poleg veličastne Moskve, katere 
sloves so v svet ponesli znani ruski literati, 
znanstveniki in astronavti, so najbolj popularne 
destinacije še prestolnica ruskih carjev Sankt 
Peterburg, dežela vulkanov, ledu in medvedov, 
Kamčatka ter skrivnostna Sibirija z znamenitim 
Bajkalskim jezerom in s transsibirsko železnico.

www.ruska-daca.si
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Pisalo se je leto 2012, ko je 
zaživel celjski hram gastronomije, 
znan pod imenom Stari pisker. 
Vsi pravi gurmani vedo, da 
tam pripravljajo najboljše 
steake, ki v lastni zorilnici 
odsedijo vsaj 60 dni, nato 
pa jih do perfekcije spečejo 
na odprtem ognju. Bogata 
ponudba zadosti tudi strastne 
mesojedce, ki lahko naročijo vse 
od Porterhouse, Club, T-Bone, ............................................................................................
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Ribeye, Tomahawk, Filet Mignon 
do Gaucho, Ned Kelly, Entrecote, 
Picanha in nenazadnje slovitega 
japonskega steaka Wagyju. Da 
bodo zvesti fani Starega piskra 
lahko tudi doma pripravljali mesne 
dobrote, tako slastne, da bi jih še 
angelčki jedli, so odprli butično 
spletno trgovino Steakshop.si, 
ki ponuja le vrhunske kose, ki jih 
odlikuje odličen okus, sočnost, 
mehkoba in tekstura. Za celovito 

kulinarično doživetje se takšnim in 
drugačnim steakom pridružujejo 
rebrca, lardo slanina in divji 
losos z Aljaske, ki jih v hlajenem 
vakuumskem pakiranju dostavljajo 
po vseh koncih Slovenije. Da 
boste lahko navdušili tudi goste 
s prefinjenim okusom, so pripravili 
ogromno receptov in nasvetov za 
peko, s katerimi bodo pripravljene 
jedi prav tako božanske kot v 
Starem piskru.

www.steakshop.si               steakshop.si                    steakshop.si

oglas 1s.indd   75 3. 04. 2020   12:11:55
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Belvedere	 Resort,	 ki	 se	 bohoti	 na	 vzpetini	 Krajinskega	 parka	
Strunjan,	 je	 pred	 časom	 prejel	 povsem	 drugačno	 podobo	 z	
moderno	 renovacijo	 hotela	 Cliff,	 a	 navkljub	 novo	 zgrajenemu	
deluxe	SPA-ju,	biser	posestva	ostaja	mediteranska	restavracija	
Kamin.	Ljubitelji	dobre	hrane	tja	ne	zahajajo	zgolj	zaradi	impresivnih	
istrskih	in	ribjih	specialitet,	ampak	jih	kot	magnet	privablja	terasa	
z	najlepšim	razgledom	na	starodavno	mestece	Izola.
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Restavracija	Kamin

užitki z
KULINARIČNI
RAZGLEDOM
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B
ogata tradicija in zanimiva 
zgodovina nekdaj od 
kopnega odcepljene 
Izole vsako leto pritegne 
številne domače turiste kot 
tudi radovedne popotnike 

z vseh koncev sveta, ki svoje brbončice radi 
razvajajo v le streljaj oddaljeni restavraciji 
Kamin, ki s svojim sproščenim ambientom 
predstavlja lep kontrast živahnemu mestnemu 
jedru.
Tudi sami smo se odpeljali na enega najbolj 
opevanih koščkov slovenske obale, kjer smo se 
na krasen pomladni dan podali na spoznavanje 
novih okusov, na katerem sta nas usmerjala 
chef Jernej Podpečan in vodja restavracije Sašo 
Ambrož. Za prijeten pozdrav sta poskrbela 
Klenartova elegantna zrela penina in kostanjev 
pire z dotikom črnega tartufa, ki smo ga z 
veseljem namazali na še topel hišni kruh. Že 

na tej točki so na mizo ponosno postavili 
lastno ekstra deviško oljčno olje, za kar smo 
hitro ugotovili, da je bila prava odločitev. Gre 
namreč za pravcato tekoče zlato z odločnim 
gustom in s certifikatom Zaščitene oznake 
porekla. Za 1.400 oljčnih dreves različnih sort, 
leta 1992 posajenih na belvederskem griču 
tik pod Kaminom, skrbijo po načelih ekološke 
pridelave; ker plodove nemudoma po ročnem 
obiranju hladno stisnejo, ohranijo svežo aromo 
in zagotovijo prvovrstno kakovost olja.
Uradni uvod v degustacijski meni je predstavljal 
gamberov karpačo, ki je izgledal tako dobro, da 
smo ga nemudoma objavili na Instagram story. 
Živo roza sušene maline in rumena zrna gorčice 
pa niso imeli zgolj estetskega namena; skupaj 
s sirom pecorino so premišljeno poskrbeli za 
teksturo in usklajeno igro svežine, sladkobe 
in grenkobe s kremasto noto. Hvale vreden 
začetek je dopolnila sveža malvazija, pod 

katero se je podpisal mlad vinar Matej Zaro. 
Prav poseben občutek je, da med okušanjem 
v daljavi občuduješ obširne vinograde, ki so 
rodili takšen odličen produkt. In s tem sta nam 
že prvi krožnik in kozarec natanko dala vedeti, 
da je moto restavracije lokalno in sezonsko.

Tipično istrsko zgodbo je pisala topla predjed, 
pri kateri so se v nežni omaki kopali domači 
fuži, jadranski škampi in pisani šparglji. Pašta, 
idealna za ta letni čas, se je družila z malce 
bolj kompleksno, macerirano variacijo Zarove 
malvazije, v kateri se čuti izrazit poljub sonca in 
nežno božanje maestrala.
Nato je napočil čas za kralja degustacije, 
ki bi zadostil tudi najbolj zapriseženim 
mesojedcem; kuharski mojster je izbral zorjeno 
jelenovo meso, ob katerem je ponudil omako 
iz šalotke, peteršiljevo olje, krompirjev narastek 
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in cvetačne cvetove. Za vinsko spremljavo so 
zopet izbrali Klenarja in njegov žametni refošk, 
ki je na nov nivo povzdignil perfektno pečeno 
meso, ki se je kar topilo v ustih.
In kako zaključiti kreativen obed, zavit v filozofijo 
lokalnosti in sezonskosti? Tako, da se obrnemo 
v preteklost in poklonimo tradiciji. Jabolčno 
krostato, katere recept skrbno čuvajo že dolgih 
trideset let, so za pridih sodobnosti kombinirali 
z angleško vanilijevo kremo, z drobljencem in s 
cimetovim sladoledom. Zadnji hod je v spomin 
priklical nonino kuhinjo, ki preprosto poboža 
dušo.
Če vam ob obisku Kamina nad Izolo vreme 
prekriža načrte, lahko zavetje najdete v lično 
opremljenem interierju, ki na račun radodarnih 
steklenih površin prostor navdaja z obilo 
naravne svetlobe. Restavracijskemu delu se 
pridružuje barski, če bi si želeli ob sedenju v 
udobnih naslonjačih privoščiti mamljive sladke 
pregrehe, od glave do pet pripravljene v hiši.
Če potegnemo črto, v Kaminu so dokazali, da 
so mnogo več kot zgolj hotelska restavracija z 
idiličnim pogledom na Tržaški zaliv. Vsebina na 

krožnikih prepričljivo trdi, da bo z nasmehom 
na obrazu odkorakala tudi zahtevna klientela, 
preden se v objemu neokrnjene narave 
odpravi na petminutni sprehod do divje plaže 
Bele skale.

www.belvedere.si

Ekološki sladoledi Indy&Pippa so narejeni na rastlinski osnovi, brez 
glutena, brez mleka, brez soje, brez rafiniranega sladkorja in - brez greha!

Poišči v svoji najljubši trgovini!

INDYANDPIPPA.COM
SI-EKO-002
EU/non-EU Agriculture 
Kmetijstvo EU/izven EU

SLOVENSKI IZDELEK
7 OKUSOV
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Hotel	Aleksander	Medical	&	SPA

xxxxx

aristokratskega
TRADICIJA
SPROŠČANJA
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Uživajte	v	kraljevem	spancu	sredi	zelene	narave	v	petzvezdičnem	
butičnem	 hotelu	 Aleksander,	 ki	 vas	 pričakuje	 v	 idilični	 okolici	
Rogaške	Slatine,	svetovno	znanega	evropskega	zdravstvenega	
resorta.	Hotel	Aleksander	je	popolna	odločitev	za	brezskrbne	
luksuzne	počitnice	ali	medical-wellness	oddih.

B
utični hotel Aleksander 
Medical & SPA se nahaja 
v neposredni bližini izvira 
svetovno znane zdravilne 
termalne vode Donat 
Mg. Sproščanje v bližini 

zdravilnih vrelcev je bil od nekdaj privilegij 
evropske aristokracije, posebno dunajskega 
kraljevega dvora. Zdravilne kopeli pomirjajoče 
delujejo na stresno dogajanje našega 
vsakdanjika, zato je takšno sproščanje še 
posebno priporočljivo. Rogaška zdravilna voda 
posebej dobro dene bolnikom z boleznimi 
želodca, srca, pljuč in s kožnimi boleznimi. Hotel 
vključuje 21 luksuznih suit in sob, fitnes center, 
sodoben SPA center in vrhunsko restavracijo 
Donatela. Gostje se lahko odločijo tudi za 
ekstravagantno zasebno suito na strehi hotela. 

Vsaka suita z več spalnicami ima pripadajočo 
kopalnico v vsaki spalnici, suite s pogledom na 
park pa razpolagajo še z balkonom. Posebnost 
hotela je apartma Penthouse 777, ki navdušuje 
s kar 230 kvadratnimi metri veliko privatno 
teraso, na kateri najdemo finsko savno, ogrevan 
jacuzzi, počivalnike, prostor za sončenje in 
jedilnico.
V okviru hotela deluje tudi evropska klinika 
Swiss Medica, ki poleg kompleksnega 
zdravljenja daje pozornost anti-aging 
programom. S terapijami pomladimo telo, se 
znebimo odvečnih kilogramov in toksinov 
v telesu. Medicinski center gosti najboljše in 
najbolj eminentne evropske strokovnjake.
Sodoben wellness center Hotela Aleksander se 
nahaja v pritličju hotela in je odprt za vse goste, 
ki se razvajanju lahko prepustijo v bazenu ali v 
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štirih različnih savnah (infrardeči, finski, parni 
in suhi), po tretmaju pa se lahko sproščajo na 
wellness terasi ali pregibajo telo v sodobno 
opremljenem fitnes studiu. Wellness center 
prav tako ponuja dve masažni sobi, kjer si 
gostje lahko privoščijo različne storitve in se 
popolnoma oddahnejo od vsakodnevnih skrbi.
Hotel očara tako z edinstveno arhitekturo 
kot tudi z nepozabno kulinarično izkušnjo. 
Brbončice gostov božajo z najboljšimi izdelki 
slovenskih proizvajalcev, ki jih poimenujejo 
kar češnje Slovenije. Restavracija Donatela 
je tako pravi naslov za vse prave gurmane in 
raziskovalce pristnih lokalnih okusov.

www.hotel-aleksander.eu

KOLEKCIJA 950

Izbrana oblika,
jekleno ohišje in pašček,

vodotesno do 100m. 
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Zakaj izbrati svileno posteljnino?

Mehka in razkošna, svilena posteljnina zagotavlja 
dihajoč in prijeten nočni spanec. Njen lahek, mehak 
občutek neguje kožo, medtem ko njene naravne 
lastnosti odstranjujejo odvečno vlago od telesa in 
tako pomagajo preprečevati vročino skozi vso noč. 
Vseeno pa ohrani zadostno količino vlage, ki poskrbi, 
da koža ostane mehka in sijoča.

Nega kože
Odlična nega kože se začne pred dnevom in že 
dolgo je znano, da lahko svilene prevleke za blazine 
na videz vaše kože neverjetno vplivajo. Gladka 
tkanina bo poskrbela, da se vaša koža med spanjem 
ne bo gubala ter tako preprečila zaležano kožo na 
obrazu ter nastajanje gub med spanjem. Za razliko 
od drugih materialov, svila ne absorbira kreme za 
obraz, kar ji omogoča, da deluje celo noč. Tako lahko 
najbolje izkoristite oba izdelka, da bo vaša koža kar 
se da sijoča in mladostna.

Nega las
Spanje na svilenih blazinah ohranja lase mehke in 
gladke. Naravne beljakovine, ki jih najdemo v svili, 
preprečujejo, da bi se lasje izsušili in čez noč postali 
matirani, kar omogoča, da bodo vaši lasje vsako 
jutro gladki in sijoči.

Enostavno vzdrževanje
Svileno posteljnino lahko strojno operete na 30° C. 
Edino na kar morate biti pozorni je, da uporabite 
detergent namenjen pranju svile – če imate 
možnost, naj bo ekološki, saj bo tako svila zdržala 
še dlje. Mehčalca svilena posteljnina ne potrebuje, 
pravzaprav ji celo škoduje. Svilena posteljnina s 
pravilno nego ima zelo dolgo življenjsko dobo.

Certificirano
Svilena posteljnina pri Naturaland je certificirana z 
Oeko Tex standard 100 Certifikatom.

www.naturaland.si
 info@naturaland.si

01 320 20 71 

FA POMLAD 2020.indd   32-33 13. 03. 2020   14:09:32
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EK	Bistro

v
ZALJUBLJENI
BRUNCH

Ko	bi	bil	 le	vsak	dan	vikend,	da	bi	se	 lahko	razvajali	s	perfektno	
pečenimi	jajčki	benedikt	in	slastnim	toplim	briošem,	gurmanski	
brunch	 pa	 zaokrožili	 z	 ledeno	 hladno	 mimozo.	 V	 bistroju	 EK	 v	
središču	prestolnice	takšna	izkušnja	traja	kar	do	štirih,	zato	ni	
izgovora,	da	se	ne	bi	vsaj	enkrat	na	teden	crkljali	s	poslasticami,	
ki	narišejo	nasmeh	na	obraz	po	še	tako	napornemu	dnevu.



B
runch je izraz, ki ga že dolgo 
časa poznajo čez lužo, v 
zadnjih desetletjih pa se 
je prijel tudi na naših tleh. 
Gre za poznodopoldansko 
pojedino, ki združuje 

zajtrk in kosilo. In to tradicijo so v ljubljanskem 
bistroju EK izpilili v nulo. Na mirni lokaciji v srčiki 
mesta so v ospredju jajčne klasike, med katerimi 
vlada poširano jajce na benediktinski način, 
postreženo na domačem muffinu in prelito s 
hišno holandsko omako. Pri dovršenem, toda 
nevzvišenem krožniku, sparjenim z vlečeno 

govedino, s šunko ali s špinačo, glavno 
vlogo igrajo okusi, kar pa ne pomeni, da tudi 
prezentacija ni premišljena. Poleg jajčnega 
favorita v EK-u prepričajo tudi z domišljenimi 
sendviči in s pisanimi sezonskimi skledami, za 
odličen začetek dneva pa poskrbijo z dišečo 
kavo in domačo granolo, ki se druži s sadjem 
in z jogurtom. Svojevrstne hedonistične užitke 
medtem pričarajo sveže pečeni brioši, ki jedca v 
mislih popeljejo med pariške ulice, ter izjemno 
sončne šnite, bogato oblite z angleško kremo 
in okrašene z jagodičevjem.
Doživljaj bruncha v bistroju EK ob lepem 

vremenu ustvarjajo na topli terasi s krasnim 
pogledom na Ljubljanico in Žitni most, v 
hladnejših mesecih pa se raziskovanje okusov 
preseli v modernistično oblikovan interier. Za 
arhitekturno zasnovo prostora so poskrbeli 
v studiu Dekleva Gregorič arhitekti, kjer jih je 
vodila sodobna vizija. Stene so slekli vse do 
golih opek, poleg teh pa je ostal neobdelan tudi 
strop, iz katerega visijo minimalistične žarnice. 
Ključen estetski kos predstavlja razstavna 
stena s črnimi nosilci in z zajetnimi skledami. 
V trendovskemu ambientu, ki ga opredeljujejo 
železo, les, marmor, granit in baker, ni sledu 
prtov, rokavic, pompoznih napovedovanj in 
nedostopnih pametovanj, ampak je v središču 
perfEKten kulinarični program.

ek-bistro.business.site
Foto: Žiga Intihar
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Hrustljavo, sveže in
BOULano dobr!
Nakupovalno središče Aleja
Rakuševa ulica 1, Ljubljana

   @boul.si

oglas 1s.indd   7 9. 07. 2020   19:05:31
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Dolgoletno	prijateljstvo	in	želja	po	ponujanju	svojima	malčkoma	
le	 najboljše,	 sta	 Nežo	 Mlakar	 in	 Karmen	 Meze	 spodbudili,	
da	 začneta	 eksperimentirati	 v	 kuhinji.	 Z	 redefinicijo	 klasičnih	
sladolednih	palčk	sta	ustvarili	La	Popsi	–	vitaminske	posladke	za	
poletne	in	zimske	mesece,	ki	so	ročno	narejeni	iz	svežega	sadja	
in	 ne	 vsebujejo	 nikakršnih	 umetnih	 barvil	 ali	 konzervansov.	 Na	
račun	prave	eksplozije	okusov	so	zamrznjeni	deserti,	ki	ponujajo	
številne	možnosti	za	izpopolnitev	že	poznanih	sladic	in	koktejlov,	
poželi	 velik	 uspeh	 in	 tako	 mladima	 podjetnicama	 dali	 zagon	 za	
kreiranje	 novih	 izdelkov,	 s	 katerimi	 bi	 na	 zdrav	 način	 razvajali	
brbončice	sladokuscev.

La	Popsi

brez
SLADKANJE

GREHA
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Z

e od mladih nog 
neločljivi Neža Mlakar 
in Karmen Meze sta 
vedno sanjali, da bi 
svoje prijateljstvo 
nadgradili z 

inovativno poslovno idejo, ki bi jima 
z veliko vloženega veselja in truda 
prinesla uspeh. In kljub temu da ju je 
v določenem življenjskem obdobju 
ločevalo na stotine kilometrov, sta dekleti vedno našli 
čas za negovanje svoje vezi. Kot bi tako želela usoda, sta 
v istem letu postali mami, kar ju je še zbližalo in tako 
sta navkljub številnim obveznostim ure in ure preživeli 
v razglabljanju o novih izzivih, ki jih prinaša materinstvo. 
Med drugim sta tuhtali, kakšen desert bi lahko ponudili 
svojima malčkoma, da bi zadovoljil njuno radovednost 
po sladkem, a bi bil hkrati hranljiv in poln vitaminov. Ker 
je bilo ravno takrat poletje in je vročina pripekala, so jima 
na pamet padle zmrznjene sladoledne lučke. Lotili sta 
se eksperimentiranja, pri čemer jima je za osnovo služilo 
raznovrstno sveže sadje, ki sta ga združevali v zanimive 
kombinacije okusov. Ker se slastnih, vendar zdravih 
zamrznjenih sladic niso veselili le njuni malčki, ampak so 

navdušili celotno družino, sta hitro ugotovili potencial 
svoje iznajdbe. Naposled sta našli idejo, o kateri sta 
sanjali od malega. Za znamko, pod katero bi tržili svoje 
produkte, sta izbrali ime La Popsi, ki se zgleduje po 
ameriškem poimenovanju sladolednih lučk – popsicles. 
Prijavili sta se na projekt Štartaj Slovenija, kjer so rezultati 
presegli njuna pričakovanja; z ljubeznijo narejene 
pregrehe brez greha so namreč postale zmagovalni 
produkt tekmovanja. To jima je uspelo, ker sta ponudili 
kar devet različnih sadnih lučk La Popsi, ki so potešile vse 
okuse; poleg osvežilnih prodajnih hitov (maline, manga, 
pomaranče in ananasa), sta na prodajne police lansirali 
tropsko verzijo s pasijonko, mešanico, ki spominja na 
babičin jabolčni štrudel, kombinacijo grškega jogurta in 
borovnice ter kakavovo sladoledno klasiko, ki se druži z 
banano. Na koncu je na vrsto prišla še posebna iteracija 
za odrasle, ki spominja na slavni koktejl mojito.
Družini izdelkov so se nedavno pridružili La Popsi Bon 
Boni – sadni koščki v treh okusih, ki predstavljajo hranljiv 
obrok na poti, ki se ga zaradi priročnega pakiranja brez 
težav lahko pospravi v šolsko torbo, torbico ali nahrbtnik 

ter tako brez slabe vesti poteši 
željo po sladkem.

www.lapopsi.com

Pristni oku
si

v vedno sv
ezi

obliki

Zdrava in alternativna oblika mleka
Ekološko pridelani rastlinski riževi napitki so odličen nadomestek kravjega mleka,
predvsem za ljudi, ki imajo težave z laktozno intoleranco in različnimi alergijami.

100 % ekološko pridelano
Brez dodanega sladkorja

Brez laktoze
Vegansko
Brez GSO

Izjemnega okusa

Na voljo v trgovinah Spar, Mercator, drogerijah Tuš in na www.naturesfinest.si       080 35 31
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Posestvo	Passero

Prekmurja
RADOSTI

FASHION AVENUE     77

Na	 posestvu	 Passero	 je	 vsak	 kotiček	 dragocen	 in	 nosi	 svojo	
zgodbo,	ki	priča	o	radostih	Prekmurja.	Pa	naj	gre	za	okušanje	
pregrešnih	kreacij	v	podeželski	čokoladnici,	za	kozarec	vina	na	
terasi	 sredi	 vinogradov,	 občudovanje	 suhih	 dobrot	 v	 zorilnici	
mesnin	 ali	 za	 pristno	 domačo	 pojedino	 v	 vinotoču	 s	 krasnim	
razgledom	na	ravnico…	
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O
čarljivemu kosu zemlje 
v Prekmurju je družina 
Passero začela gospodariti 
tik pred 2. svetovno vojno. 
A kljub temu da je posestvo 
staro, so ideje nove, saj 

je vsaka generacija naredila korak naprej, 
pri tem pa nikoli niso pozabili na vrednote 
gostoljubnosti in spoštovanja svojih korenin. 
Temelje je postavil gospod Jože, pradedek 
generacije, ki danes skrbi za razvajanje vseh, ki 
si želijo odkriti skrivnosti Prekmurja.
Domačijo, ki se nahaja v simpatični vasici 
Tešanovci, zadnja leta aktivno posodabljajo, 
med drugim so povsem prenovili počitniško 
hišo, pri čemer so stavili na preprosto iskreno 
domačnost in toplino. Goste bosta po 
kolesarjenju po slikoviti pokrajini, kopanju v 
toplicah ter raziskovanju bližnjih kulturnih 
in naravnih znamenitosti pričakala prijetna 
apartmaja za mirne počitnice na vasi. Med 
bivanjem gostje radi zaidejo v butično 
prodajalno, ki se nahaja na posestvu, saj je 
založena z marsikaterimi hišnimi izdelki. V 
rustikalnem prostoru, ki spominja na babičino 
shrambo, se šibijo police pod težo bučnega 
olja, naravnih sokov, namazov in marmelad, 
suhih mesnin, kruha iz krušne peči, žganjic, 
vina in čokolad, ki poskrbijo, da bo miza 
bogato obložena z dobrotami Passero. Rdeča 
nit je kakopak poklon domači zemlji, pokrajini 
Prekmurje, kar se najbolje odraža pri božanskih 
čokoladah. Zgodba o nastanku podeželske 
čokoladnice je stkana iz ljubezni; nekoč je 
mladi gospodar Tomaž za svojo ljubljeno 

Jasmino ustvaril slastne čokoladne poljube, to 
srčno presenečenje pa ni poskrbelo zgolj za 
lep spomin, ampak je rodilo idejo o izdelovanju 
pralinejev s pridihom Prekmurja. V ličnih 
škatlicah zapakirane kakavove kreacije bogatijo 
netipični okusi bučnega olja, jurke, traminca, 
bezga in prekmurske gibanice, ki so kot nalašč 
za darilo prijateljem in partnerjem, ki živijo 
onstran naših meja.
Produkte, prežete z lokalnimi elementi, 
plemeniti simbol vrabca. Predniki družine 
namreč izvirajo iz Italije in ker passero v prevodu 
v slovenski jezik pomeni vrabec, so se s to gesto 
poklonili svojim koreninam. 
Nedaleč stran od domačije, čokoladnice 
in trgovinice, se nahaja še en biser družine 
Passero, čigar zametki segajo v leto 1964. 
Za vasjo, na prvih vzpetinah Goričkega, se 
bohotijo trte laškega in renskega rizlinga, 
traminca, chardonnayja, sauvignona ter sivega 
in modrega pinota, ki je edini predstavnik 
rdečih sort. Sredi vinogradov na Jelovškovem 
bregu ponosno stoji vinotoč Passero, od koder 
seže pogled na prekmursko ravnico. Vinsko klet 
so v želji svoje dobrote ponuditi ljubiteljem 
domače hrane in vrhunskih vin pred četrt 
stoletja preuredili v gurmanski kotiček, kjer je 
na prvem mestu prijazno gostoljubje.
Radosti Prekmurja bodo kmalu delili tudi v 
novem degustacijskem bistroju, ki bo obogatil 
domačijo v Tešanovcih s široko ponudbo 
hišnih sladoledov, tradicionalnih sladic, slastnih 
prigrizkov in zanimivih koktajlov iz značilnih 
lokalnih sestavin.

www.passero.si
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Razveselite svoje najdražje 

z darilnim bonom za masažo.

Naročila:  040 191 484

Darilni bon

thai massage
ONZONTHAI

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

040 191 484

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

SALON TAJSKE MASAŽE

Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

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

z ekološko
TRADICIJA
NOTO

Na	 kmetiji	 Kukenberger	 nastajajo	 mlečni	 izdelki,	 ki	 presegajo	
vsa	pričakovanja.	To	 jim	poleg	velike	mere	predanosti	 in	trdega	
dela	 omogoča	 filozofija	 skrbi	 za	 okolje,	 živali	 in	 za	 sočloveka,	 ki	
opredeljuje	 prav	 vse,	 kar	 štiri	 generacije	 pridnih	 rok	 delajo	 na	
kmetiji	v	Trebnjem.	Botrovala	je	k	usmeritvi	v	ekološko	pridelavo,	
za	katero	so	leta	2015	prejeli	certifikat,	od	tedaj	pa	so	na	državnih	
ocenjevanjih	 Dobrote	 slovenskih	 kmetij	 prejeli	 že	 10	 zlatih	
priznanj,	ki	potrjujejo,	da	so	na	pravi	poti.	Največji	dokaz	kakovosti	
je	seveda	pozitiven	odziv	potrošnikov,	ki	lahko	vse	slastne	izdelke	
družine	 Kukenberger	 –	 sire,	 jogurte,	 skute	 in	 sveže	 seneno	
mleko,	naročijo	kar	preko	njihove	spletne	trgovine,	ki	jih	kot	edini	
ponudnik	 dostavlja	 širom	 Slovenije	 v	 ohlajenih	 termoboxih,	 ki	
ohranjajo	vrhunsko	kakovost	domačih	produktov.



82     FASHION AVENUE

oglas
lušt

8383

P
ri Kukenbergerovih so 
se od nekdaj ukvarjali s 
prirejo mleka, a ker je v 
prvem planu družine dobro 
počutje njihovih živali, ki 
se pasejo po dolenjskih 

gričih, jih hranijo zgolj s sveže pokošeno travo 
ali s senom in jim ne dajejo prav nobene 
silaže. Takšno mleko senene prireje ima 
dokazano boljšo maščobno-kislinsko sestavo 
in več alfa-linolenske kisline kot mleko krav, 
ki imajo v obroku koruzno silažo. Iz njega 
ustvarjajo številne mlečne dobrote, izmed 
katerih izstopajo predvsem raznoliki siri. Ideja 
za danes uspešno sirarno je vzklila že pred 
dvajsetimi leti, a minilo je še celo desetletje, 
da so se na kmetiji odločili za ta podvig. Za to 
je zaslužna tretja generacija Kukenbergovih 
z današnjim gospodarjem Tonijem na čelu, 
ki se je po zaključku študija vključil v domači 
posel in vanj vnesel svežo energijo. Začel je 
intenzivno razvijati predelavo mleka in trženje 
mlečnih izdelkov, pri čemer ga je vodila vizija 
ohranjanja tradicije s trajnostno naravnanostjo. 
Ekološko zavedni Toni, ki je leta 2016 prejel 
naziv Inovativni mladi kmet, je zaslužen za 
izbiro okolju prijazne steklene embalaže, prav 
tako pa je idejni vodja nove spletne rešitve, ki 
omogoča dostavo svežega senenega mleka 
kot tudi mlečnih izdelkov po celotni Sloveniji. 

Kukenbergerovi namreč kot edini na naših 
tleh dostavljajo v povratnih termoboxih, ki 
ohranjajo izdelke vedno sveže, hkrati pa skrbijo 
za minimalno količino zavržene embalaže.

www.ekosirarna.si

www.lust.si

5* PARADIŽNIK



84     FASHION AVENUE

P
O

T
O

P
IS

Posestvo	Na	Kupčku

telesa 
SPROSTITEV
IN DUHA

Napolnite	se	z	energijo	 in	užijte	trenutke	bivanja	v	naravi,	ki	ga	
ponuja	 magično	 Posestvo	 Na	 Kupčku.	 Vdihnite	 globoko	 in	 se	
podajte	na	raziskovanje	divjih	kotičkov	narave	ali	pa	sprostitev	
telesa	in	duha	dosežite	z	meditacijo	na	travniku	in	blagodejnimi	
kopelmi	 sredi	 zasebnega	 zeliščnega	 vrta.	 O	 filozofiji	 posestva	
smo	se	pogovarjali	z	lastnico	Sašo	Černalogar	Mrak.
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Kako je prišlo do ideje za Posestvo Na Kupčku?
Posestvo Na Kupčku je nastalo z željo, približati 
mir in lepote narave ljudem, ki tega ne morejo 
občudovati in občutiti vsak dan ter ustvariti 
košček raja na Zemlji, kjer se telo odpočije in duša 
umiri. Kjer se čas ustavi za razmislek o osebnem 
zadovoljstvu, o spremembi načina življenja. Želimo 
si, da bi k nam na posestvo prihajali ljudje s težnjo 
po ohranitvi zdravja, vitalnosti, psihične moči. Prav 
tako pa tudi izgoreli in izčrpani, da se umaknejo, 
revitalizirajo, odpočijejo in začnejo na novo. 

Kdo so vaši gostje? 
Posestvo je v celoti oblikovano za potrebe umika 
in počitka. Smo primer butičnega turizma, saj je 
naša ponudba zelo individualizirana, prilagojena 
posamezniku, paru. Z željo zagotoviti intimo, 
udobje, mir in vse pogoje za revitalizacijo 
in sprostitev, smo se osredotočili na pare in 
posameznike. Radi imamo otroke, ampak menimo, 
da se človek lahko spočije v samoti, sam s sabo, v 
popolnem miru, zato na posestvu ni drugih gostov 
istočasno, saj sprejmemo samo par oziroma dva 
gosta. 

Kako veliko je posestvo, na katerem se hiša 
nahaja?
Posestvo je veliko dobre štiri hektarje. Osrednji 
objekt je hiša, v kateri je apartma štirizvezdične 
kategorije, prav tako pa tudi naravni wellness 
z zeliščno savno, s terapijami in prostorom za 
počitek. Na posestvu je velik zeliščni vrt, kjer se 
izvajajo Kneipp terapije, sprehajalne in čutne poti 
sredi gozda, kotički za meditacijo, masažo…

Kako bi opisali ambient interierja?
Interier smo zasnovali glede na dediščino in 
tradicijo. Na tem mestu je namreč stala 300 let 
stara kamnita hiša, potrebna rušitve. Iz nje smo 

črpali osnovo, ohranili gabarite, nato pa novemu 
objektu dodali moderne elemente v lesu macesna 
in hišo ojačali s kamnitimi stebri in z zidovi. Sama 
notranjost je zasnovana sodobno v modernem 
podeželjskem slogu, z velikimi steklenimi 
površinami, ki ponujajo stalen stik z naravo in 
okolico ter dajejo občutek prostranosti in svobode. 
Tudi sam naravni wellness že z imenom pove, da 
daje fokus naravi, saj ne samo skozi interier, pač pa 
tudi z vrsto terapij omogoča občutenje prvinskosti 
narave, naravnega, tega, kar smo skozi zgodovino 
črpali iz narave kot zdravilno, sploh naše babice, 
a smo v zadnjem obdobju precej pozabili. Pri 
terapijah se opiramo na naravo, zato lahko gostje 
izkusijo počitek v ovčji volni, masažo z zeliščnimi 
olji, savno z zelišči, kopeli… Nastanitveni del, torej 
apartma, pa je v izrazito podeželjskem stilu, kjer 
smo pri opremljanju uporabili lokalne materiale, v 
večini masiven les, zaščiten s čebeljim voskom in 
pri tem so sodelovali domači mojstri. 

Kateri je za vas najlepši kotiček? 
Posestvo je zasnovano na detajlih. To gostje vedno 
tudi opazijo. Vsak detajl ima zgodbo in namen, 
tako kot ima posestvo samo zgodbo umika, 
revitalizacije, digitalnega detoksa. Na posestvu je 
polno čudovitih kotičkov. Od kotička z odprtim 
ognjem in s pogledom na majhen kokošnjak 
sredi zelenjavnega vrta za goste, kot tudi vonjanje 
zelišč na klopi, umeščeni sredi zeliščnega vrta. 
Gugalne mreže v smrekovem gozdu nudijo 
posebno doživetje spokojnosti. Sploh, če pri tem 
spodbujamo čuječnost. Torej zavedanja življenja 
tukaj in zdaj, doživljanja dogajanja okrog nas. Ena 
izmed terapij na posestvu je prav vodena gozdna 
terapija, ki spodbuja vse to. Posebno doživetje 
je vodeno čutno doživetje v naravi, ki spodbuja 
uporabo vseh petih čutil in tako vključuje tudi 
kulinariko. 

Se posestvo pohvali s kakšno posebnostjo?
Posestvo s svojo zgodbo doživetja miru, odklopa, 
obišče vse več ljudi, ki ceni in išče zasebnost, udobje, 
umik od mesta, množic in hrupa. Tudi ponudba se 
zato stalno nadgrajuje in odgovarja na potrebe 
sodobnega človeka. Najbolj je posebno v tem, da 
sprejme le posameznika oziroma par naenkrat. 
Že sama lokacija posestva na vrhu hriba, ki ga 
objemajo travniki in prostrani gozdovi, napoveduje 
posebno lego. Nič presenetljivega tako ni bilo, ko 
so na posestvu odkrili šest zelo močnih energijskih 
točk, ki delujejo na prebavila, glavo, kožo, srce, 
ledvice. Gostje tako lahko posedijo na energijskih 
točkah s časovno omejitvijo. Želimo si, da gostom 
z darovi narave ustvarimo vzdušje doma, od kjer 
bodo odhajali napolnjeni z novo energijo in se 
vedno znova vračali. 

Ali je posestvo mogoče najeti za slavja in 
poroke?
Na posestvu zelo radi gostimo različne dogodke z 
mirno in globoko vsebino. Pa naj bo to dan ljubezni 
ali večer za ženske z naslovom Ljubezen si ti, ki se 
je v juniju odvijal na posestvu in je prav zaradi 
posebnega doživetja skupinske psihoterapije 
doživel izjemen odziv žensk. Večere z vsebino, ki 
temelji na osebni rasti, zorenju, odnosih do sebe 
in drugih, pripravljamo tudi v bodoče. Pričarati 
poseben ambient, kaj šele vzdušje ob poročnem 
dogodku, nam je poseben izziv. Lahko gostimo 
manjše poroke, ki se lahko odvijajo v gozdu, na 
travniku ali vrtu. Mladoporočencema je tako na 
voljo poročni apartma in celotna pripravljalna 
ekipa.  

So v bližini restavracije z lokalnimi 
specialitetami ali vinarije za kulinarični izlet?
Na posestvu lahko gostje uživajo v domači, lokalni 
kulinariki. Lahko se preizkusijo v izdelavi idrijskih 
žlikrofov. Tudi kosilo ali večerja sta pri nas lahko 
del čutnega doživetja v naravi. Kdo pa pravi, da bi 
vedno morali jesti le sede za mizo? Velikokrat pa 
se gostje na večerjo in okušanje vin odpravijo v 
Vipavsko dolino, ki je od nas oddaljena le 45 minut 
vožnje, po povratku nazaj pa sledi razvajanje v 
wellnessu ali srebanje koktejlov ob občudovanju 
zvezdnega neba. 

www.nakupckuestate.com
Čekovnik 22, Idrija
00386 31 616 411
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Učenje	tujih	jezikov

do
KLJUČ

USPEHA
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V
odja jezikovnih programov 
Bojana Petkovič meni, da je 
ključnega pomena učenje 
brez stresa, saj to vpliva na 
pomnjenje in motivacijo 
za učenje. Zato v šoli 

Jezikovno Mesto učitelji pripravljajo takšne 
aktivnosti, ki poleg samega učenja jezika 
omogočajo povezovanje med tečajniki, delo 
po parih, veliko priložnosti za ustno izražanje, 
uspešna metoda je tudi učenje in utrjevanje 
skozi igro. »Zanimivo je, kako hitro si odrasli 
in otroci zapomnijo skozi igranje, ob smehu, 
šalah in sproščenem vzdušju,« pove Bojana 
Petkovič, ki meni, da ni bistvena učiteljeva 
razlaga pravil in besedišča, ampak doživetje 
in odkrivanje jezika. Na ta način tečajniki sami 
pridejo do pravil na podlagi primerov, ob tej 
poti pa jih vodi učitelj. Ljudje smo vizualna 
bitja, zato imajo v Jezikovnem Mestu ključne 
besede v tujem jeziku zapisane na barvne in 
ilustrirane kartice, prav tako pa so tečajnikom 
na voljo različne slike, ki jim pomagajo 
osredotočiti misli na določeno temo in tako 
lažje spregovoriti.
Ker so v Jezikovnem Mestu ugotovili, da se 
mnogo strank tečajev ne more udeleževati 
zaradi službenih obveznosti ali prevelike 
oddaljenosti od jezikovne šole, so začeli 
organizirati vzporedne tečaje preko spleta. Ti 
so lahko samostojne narave, kjer se tečajniki 
v prostem času učijo s pomočjo gradiv iz 

e-učilnice v kombinaciji z individualnimi urami 
preko aplikacij za videoklic, ali pa potekajo 
podobno kot skupinski tečaji v živo, kjer se 
tečajniki z učiteljem istočasno dobijo v virtualni 
učilnici preko aplikacije Zoom. Vsak najprej dobi 
priložnost, da v tujem jeziku pove nekaj o sebi in 
svojih doživetjih v preteklih dneh, kar je potem 
dobra iztočnica za navezovanje na novo snov. 
Aplikacija omogoča deljenje zaslona, kjer učitelj 
predvaja učne liste za vizualno predstavo snovi. 
Uporabljajo tudi zanimivo funkcijo aplikacije, ki 
udeležence razdeli po parih ali manjših skupinah 
po drugih virtualnih sobah, kjer se pogovorijo o 
določeni temi, skupaj rešijo določeno nalogo, 
si postavljajo vprašanja in nato celi skupini 
predstavijo rezultate dela. »To dodaja tečaju 

dodatno dinamiko in tečajnike še bolj poveže. 
Na začetku smo bili tako organizatorji kot tudi 
učitelji in tečajniki skeptični do tega načina 
poučevanja, vendar med časom pandemije, 
ko je bilo onemogočeno srečevanje v živo, ni 
bilo druge možnosti,« razloži Bojana Petkovič 
in nadaljuje, da je bila uporabniška izkušnja 
tako dobra, da so se številne skupine odločile 
nadaljevati raje online, kajti tako lahko tečaj 
obiskujejo neodvisno od tega, kjer se nahajajo 
in prihranijo čas za pot.

www.jezikovno-mesto.com
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Vsi	 vemo,	 da	 je	 v	 znanju	 moč	 in	 da	 znanje	 predstavlja	 ključ	 do	
uspeha,	kar	kot	pribito	drži	za	področje	obvladanja	tujih	jezikov.	
A	 ker	 je	 v	 današnjem	 svetu	 številnih	 obveznosti	 vedno	 težje	
najti	 čas	 za	 obiskovanje	 jezikovne	 šole,	 odlično	 alternativo	
predstavljajo	 spletni	 tečaji.	 Tovrstne	 možnosti,	 ki	 jih	 omogoča	
nova	 tehnologija,	 ter	 učne	 strategije	 za	 najlažjo	 in	 najhitrejšo	
pot	do	znanja,	nam	je	predstavila	Bojana	Petkovič,	direktorica	
ljubljanske	jezikovne	šole	Jezikovno	Mesto.

BOJEVNIKI

ODPRITE LASTNO

Vikend

Subway restavracijo!
Subway ponuja preverjen 
poslovni model, ki 
uspeva po celem svetu. 
UGRIZNI V PRILOŽNOST 
IN SKENIRAJ QR KODO! 

Vsako soboto in nedeljo ti 
ponujamo 5 najboljših footlong 
sendvičev po samo 5€.  
Pridi in izberi svojega 
najljubšega bojevnika!

subway.fransiza.info  
kontakt: levac_i@subway.com
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Kurkuma

začimba
ZLATA
ZA KUŽKE

FASHION AVENUE     93

Kurkuma	 je	 začimba	 številnih	 moči,	 od	 katerih	 je	 predvsem	
izjemno	 protivnetno	 delovanje	 in	 blaženje	 bolečin	 v	 sklepih	 in	
mišicah	tisto,	ki	prinaša	olajšanje	marsikateremu	kužku	–	naj	bo	
to	seniorček	ali	treniran	športni	pes.
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Uživanje kurkume ima široko paleto 
zdravilnih koristi:
• spodbuja zdrav prebavni trakt, uravnava
presnovo ter pospešuje prebavo,
• deluje kot naravni antibiotik, ki uspešno 
deluje proti številnim bakterijam, poleg tega 
odpravlja zajedavce, 
• podpira zdravo delovanje srčno-žilnega
sistema,
• učinkuje preventivno proti raku, zavira rast in
širjenje rakavih celic v telesu,
• čisti jetra in kri,
• pozitivno vpliva pri težavah s kožo,
• deluje proti vnetjem v telesu (lajša težave v 
sklepih, pri artrozah in revmatoidnih boleznih),
• deluje protibakterijsko, protivirusno in
antioksidativno,
• je naravni analgetik (deluje proti bolečinam, 
še posebej v sklepih in pri osteoartitisu).

Kako izboljšamo učinkovitost kurkume?
Namesto samostojnega uživanja kurkume je 
to začimbo bolje uporabljati kot sestavni del 
mešanic, saj tako že z zaužitjem zelo majhnih 
količin dosežemo veliko večji sinergijski učinek. 
Kurkuma najbolje razvije svoj učinek, če jo 
kombiniramo z maščobo – na primer s hladno 
stiskanim deviškim kokosovim ali oljčnim 
oljem. Kurkumi lahko dodamo še sveže mleti 
črni poper, da se kurkumin (glavna sestavina 
kurkume) lažje absorbira v telo. Poper ponese 
aktivne substance globlje v tkiva in pomnoži 
njeno delovanje.

Zlata kurkumina pasta 
Eden od odličnih načinov uživanja kurkume je 

v pripravku zlate paste, ki jo zlahka ustvarimo 
doma. Zanjo potrebujemo 60 g kurkume v prahu, 
250 ml vode, 1 ½ čajne žličke sveže mletega 
popra in 70 ml hladno stiskanega oljčnega ali 
kokosovega olja. V podjetju Naravno zdrav pes 
so starodavni recept zlate paste še nadgradili in 
razvili v inovativno prehransko dopolnilo, ki je 
prilagojen tudi občutljivim kužkom. Zlati kokos 
namesto »rizičnega« popra vsebuje ingver, ki 
potencira in aktivira zdravilne učinke kurkume. 
Poleg tega ima ingver že sam po sebi izvrstno 
protivnetno moč. Kurkuma in ingver sta v 
Zlatem kokosu vmešana v prvovrstnih hladno 
stiskanih oljih – v kokosovemu in lanenemu, 
vse sestavine pa so certificirano ekološke. Pred 
uživanjem pripravka začnemo z manjšo dozo 
(¼ za majhne pse, ½ žličke za srednje velike, 
¾ za velike pse in 1 čajna žlička za zelo velike 
pse) in jo postopoma vsak teden povečujemo 
do 1-2 čajnih žličk za večje pse. Ko opazite, da 
se bolečine zmanjšajo ali druge težave ublažijo, 
ohranjajte priporočeno dozo še vsaj mesec ali 
dva, preden naredite pavzo. V podjetju Naravno 
zdrav pes so poleg Zlatega kokosa, ki je 
namenjen predvsem aktivnim psom in pasjim 
veteranom zaradi podpore sklepom in vpliva 
na hitrejšo regeneracijo organizma, pripravili 
tudi mešanici Pasji kokos, ki je bil ciljno razvit 
za sijoč kožuh in zdravo kožo, ter Pasji česen, ki 
krepi imunski sistem in deluje proti zajedavcem, 
zaradi česar je zelo aktualen v sezoni klopov. 
Izdelki so med seboj kompatibilni in jih lahko 
izmenično dodajamo k prehrani psa.

www.naravnozdravpes.si
Foto: Maja Rokavec

100% naravna, surova, zamrznjena hrana je naraven vir mineralov in 
vitaminov, je brez konzervansov in umetnih dodatkov ter vsebuje vsa 
hranila za zdrav, naraven razvoj psa.

Surova hrana okrepi imunski sistem in črevesno floro, ki je pogoj za 
zdravje psa. Pri hranjenju s surovo hrano alergije izzvenijo, prav tako 
mnoge druge zdravstvene težave.

Surova hrana očisti zobe, odpravi zadah, težave s kožo in vnetja, dlaka 
je lepa in sijoča. Morebitne bolečine v sklepih se zmanjšajo ali povsem 
izginejo. Psi so vitkejši z več energije in predvsem bolj zdravi. 

040 759 990 www.surovahranazapse.euinfo@good4dogs.eu

100% NARAVEN IN URAVNOTEŽEN OBROK

Za bralce revije Fashion Avenue smo pripravili 15% popust na vse izdelke 
Good4Dogs v spletni trgovini www.surovahranazapse.eu. Pri nakupu 
vpišite kodo kupona: popust10. Popust velja od 15.7. do 15.10.2020.

oglas 1s.indd   18 9. 06. 2020   15:05:54
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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: Delo Prodaja d.d. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 5 %.

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