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THE SUNSEEKER ADRIATIC GROUP – IMPORTER FOR CROATIA, MONTENEGRO, SERBIA, ALBANIA, SLOVENIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

SUNSEEKER CROATIA
+385 91 314 30 16

Grand Hotel Le Meridian, Lav, Grljevacka 2A, 21312 Podstrana
info@sunseekeradriatic.com
www.sunseekeradriatic.com

SUNSEEKER MONTEREGRO
+382 67 019 773      +381 64 0167 016

Porto Montenegro, Obala bb, Tivat 85320
info@sunseekeradriatic.com
www.sunseekeradriatic.com

Adriatic Group
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BRE AKING NEW BOUNDARIES
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56
Museum	of	Hum	Aura

VABLJENI V NOVI ILLY SHOP.
DOBRODOŠLI NA POTI DO SREČE.

V pritličju nakupovalne galerije Kristalne palače v ljubljanskem BTC City-ju je 

odprta nova trgovina ILLY SHOP. V njej boste našli kavo illy v vseh izvedbah in 

praženjih, kavne aparate, umetniške skodelice in pribor za pripravo kave. Ponudbo 

dopolnjujejo vrhunski francoski čaji Dammann Frères ter izvrstna čokolada Domori.

ILLY SHOP, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, T 051 620 520, www.espresso.si



UVOD

Če	želiš	biti	srečen,	bodi.

Eden	prvih	pogojev	sreče	je,	da	se	povezava	med	človekom	in	
naravo	ne	prekine.

Čista	žalost	je	tako	nemogoča	kot	čista	radost.

Prava	naslada	ni	v	tem,	da	najdeš	resnico,	temveč	da	jo	iščeš.

Resnico	je	treba	uveljaviti	brez	nasilja.

Resnico	je	kot	zlato	treba	pridobiti	ne	z	njegovo	rastjo,	temveč	
tako,	da	iz	nje	izperemo	vse,	kar	ni	zlato.

Ni	veličine,	kjer	ni	preprostosti,	dobrote	in	resnice.

Ne	verjemite	besedam,	ne	svojim,	ne	tujim;	verjemite	samo	svojim	
in	tujim	delom.

Vse,	kar	razumem,	razumem	samo	zato,	ker	ljubim.

Vsak	razmišlja	o	spreminjanju	sveta,	a	nihče	ne	razmišlja	o	
spreminjanju	samega	sebe.

Človek	živi	zavestno	zase,	vendar	je	nezavedni	instrument	pri	
doseganju	zgodovinskih,	univerzalnih	ciljev	človeštva.

Edini	smisel	življenja	je	služiti	človeštvu.

Življenjski	cilj	vsakega	posameznika	je	vedno	isti:	napredovanje	v	
dobrem.

Pravo	življenje	se	živi,	ko	pride	do	drobnih	sprememb.

Ne	da	bi	vedel,	kaj	sem	in	zakaj	sem	tu,	je	življenje	nemogoče.

Arogantna	oseba	meni,	da	je	popolna.	To	je	glavna	škoda	
arogantnosti,	saj	se	vmešava	v	človekovo	glavno	nalogo	–	postati	

boljši	človek.

Vera	je	smisel	življenja,	tisti	smisel,	s	katerim	človek	ne	uniči	
samega	sebe,	ampak	še	naprej	živi.

Vse	misli,	ki	imajo	velike	posledice,	so	vedno	enostavne.

Dva	najmočnejša	bojevnika	sta	potrpežljivost	in	čas.

Umetnost	ni	rokodelstvo.	Umetnost	je	prenos	čustev,	ki	jih	je	
občutil	umetnik.

Glasba	je	bližnjica	do	čustev.

Dolgčas	je	želja	po	željah.

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
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Brabus	900	Rocket	Edition

cest
VLADAR
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S
egment super športnih terencev 
je nekakšen nesmisel, saj 
križanci med SUV-ji in športnimi 
avtomobili zaradi prevelike teže 
in dvignjenega telesca nikoli ne 
bodo čistokrvni dirkalniki. A to 

ne pomeni, da zanje ne obstaja velika ciljna 

skupina, katera želi imeti tudi ob vsakodnevnem 
fijakanju od doma do službe na dosegu roke 
resnično zajetno količino moči. Takšnim bo srce 
zaigralo ob ogledovanju Brabusove najnovejše 
pogrutavščine, ki je s strani Urusa prejela 
krono in naziv najhitrejšega cestno-legalnega 
športnega terenca na obličju zemlje. Prilično 

14     FASHION AVENUE

Lamborghini	Urus	je	z	dvojno	osebnostjo	športnega	cestnega	
dirkalnika	in	prostornega,	vsakdanje	uporabnega	SUV-ja	odprl	
nov	 nišni	 segment,	 v	 katerem	 dolgo	 ni	 imel	 konkurence.	 A	 ga	
je	 ravnokar	 nekdo	 vrgel	 s	 prestola	 najhitrejšega	 športnega	
terenca	na	svetu.	Nov	vladar	cest	je	Brabusov	superavto,	ki	bo	
z	900	konjskimi	močmi	zaprl	usta	vsem	nevernikom.
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poimenovana raketa, bazirana na modelu AMG 
GLE 63 S Coupe, je debi doživela na salonu 
plovil v razkošnem Monaku, kjer se frajerji prav 
radi postavljajo z nabildanimi SUV-ji. Vendar 
nimajo vsi te možnosti, da se pohvalijo, da 
pod pokrovom njihovega avtomobila igra 
900 konjičkov, kolikor jih generira brutalni 
turbopolnjeni V8 s povečano prostornino 4,5 
litrov. Ta je zaslužen, da se štirikolesno gnani 
kupejevski SUV, ki na tehtnici pokaže 2,5 tone, 
do sto katapultira v izjemnih 3,2 sekundah in 
nadaljuje z dominacijo do elektronsko omejene 
hitrosti 330 km/h. S temi specifikacijami na 
svoje mesto postavi prav vse tekmece, ki 
obljubljajo športno zmogljivost.
Z živalsko močjo je usklajen atletski eksterier, ki 
je prejel aerodinamični paket s komponentami 

v ogljikovih vlaknih kot tudi velikanska 
24-palčna kovana platišča s karbonskimi diski, ki 
se lepo skladajo z izbrano sivo barvo karoserije. 
Zunanja podoba edicije 900 Rocket je vse prej 
kot subtilna in enako lahko zatrdimo za kabino. 
Specialisti iz Bottropa so za predstavitveni 
model delovni prostor odeli v prešito črno 
usnje s karbonskimi vložki in kričečimi rdečimi 
podrobnostmi, vendar si stranke lahko zaželijo 
tudi bolj umirjeno barvno kombinacijo z 
dodatki elegantnega lesa.
Brutalni 4×4 z nemškim potnim listom bo 
kreiran v samo 25 enotah, zato je logično, da 
so pri Brabusu postavili visoko ceno, primerno 
ekskluzivni naravi avtomobila – 381.243 evrov.

Ava Tomlje

P
rs

ta
n

 B
4

, 
p

rs
ta

n
 B

la
c

k
 &

 W
h

it
e

 i
n

 P
rs

ta
n

 z
a

 B
a

rb
a

ro
 t

u
d

i 
n

a
 s

p
le

tu
 w

w
w

.z
la

ta
rn

a
c

e
lj

e
.c

o
m

  
 Z

a
 v

e
č

 s
ij

a
ja

 s
le

d
it

e
 @

z
la

ta
rn

a
c

e
lj

e



Sans titre-2   1 27.01.22   10:39



20     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     21

N
A

V
T

IK
A

Sunseeker	90	Ocean

oceana
SRCE Spektakularna	 novost	 britanskega	 proizvajalca	 Sunseeker	

je	 idealna	 za	 križarjenja	 na	 dolgih	 razdaljah,	 saj	 z	 inovativno	
uporabo	 prostora	 in	 naprednimi	 tehnološkimi	 rešitvami	
omogoča	 doseči	 prej	 nedosegljivo.	 90	 Ocean	 je	 resnično	
čudovit	primerek	vrhunskega	dizajna	in	inženiringa,	kjer	je	vsaka	
podrobnost	nič	manj	kot	izjemna.
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P
ri Sunseekerju so v začetku 
leta osupnili navtični svet 
z lansiranjem ne le enega 
novega modela, temveč 
celotne produktne linije. 
Vseh pet plovil, združenih 

pod oznako »Famous Five«, zaznamuje 
izrazito privlačna oblikovna smer, ki najbolj 
pride do izraza pri kraljici novo nastale 
družine – 27-metrski flybridge jahti 90 Ocean. 
Ta želi Sunseeker popeljati v nove višave 
s postavljanjem standardov na področju 
prostornosti – ponaša se s skoraj 30 odstotkov 
večjim izkoristkom prostora, zahvaljujoč 
novemu dizajnu premca, ki z drznimi linijami 
ustvarja silhueto, ki bo pritegovala pozornost v 
vsaki luki, v kateri se bo jahta zasidrala.
Ključni prostor za druženje družine in prijateljev 
je beach club na krmi, ki meri preko 6x4 metre 

in izstopa z raznolikimi možnostmi za zabavo 
in sprostitev. Potniki lahko lovijo sončne žarke 
na ležalnih površinah, ki omogočajo več 
razporeditev sedežev, pri čemer je pogled 
lahko usmerjen proti kokpitu in prijateljem, ki 
ob srkanju šampanjca posedajo na udobnih 
zofah, ali na drugo stran, h kolegom, ki se 
namakajo v morju in uživajo v vožnji vodnih 
igračk. Priložnosti za dvig adrenalina je precej, 
saj garaža ob hidravlično operirani platformi 
za povsem preprosto splavitev hrani vodni 
skuter, dva SeaBoba in še Williamsov tender 
460 SportJet. 
Impresivni flybridge medtem ponuja idealno 
mesto za obedovanje na svežem zraku ob 
čudovitemu razgledu na horizont. Okusen 
obrok bo lahko pripravil eden od štirih članov 
posadke, ali pa se bo lastnik sam preizkusil v 
peki na žaru, ob tem pa bo njegov kompanjon 
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Ključni	prostor	za	druženje	je	
beach	club	na	krmi	z	raznolikimi	

možnostmi	za	zabavo	in	sprostitev.	

‘‘ ‘‘
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uporabil popolnoma opremljen wet bar za 
mešanje zanimivih koktejlov. Skrbi glede zaščite 
pred soncem odpadejo, saj za senco zunanje 
jedilnice skrbi inovativna karbonska trda 
streha z zložljivim nadstreškom. V primerjavi s 
konkurenčnimi plovili je flybridge pri modelu 
90 Ocean za kar četrtino večji, kar pomeni, da 
lahko kupec nanj pozicionira celo luksuzen 
infinity bazen.
Perfekten kotiček za socializacijo katerih od 
desetih gostov, kolikor jih na krov povabi jahta, 
predstavlja tudi premec s 360-stopinjskimi 
možnostmi za sedenje, z mizami iz tika in 
s centralno pozicionirano ležalno blazino z 
električno nastavljivimi nasloni. Prostor, ki je čez 
dan zaščiten s tendo, se zvečer lahko preobrazi 
v magični kino pod zvezdami z laserskim 
projektorjem in s 140-palčnim platnom, ki bo 
v spremljavi ambientalne osvetlitve nedvomno 
prevzel domišljijo gostov.
V primeru slabega vremena zavetje nudi salon, 
ki poleg osupljivega stila v izobilju ponuja 
tudi prostora – v dolžino meri skoraj 9 metrov. 
Mešanica elegantnega pohištva in prestižnih 

materialov ustvarjajo estetsko dovršen ambient, 
kateremu piko na i postavi radodarna mera 
naravne svetlobe; salon je namreč opremljen z 
okni, ki segajo od tal do stropa.
Srečni potniki se lahko prepustijo ultimativnemu 
razkošju tudi na spodnji palubi, kjer domujejo 
štiri luksuzne kabine z lastnimi kopalnicami kot 
tudi dve kabini za posadko, ki bo poskrbela, 
da bo ustreženo prav vsem kapricam gostov. 
Vsak element je bil skrbno izbran, da izžareva 
pozornost do detajlov, kakršno smo doslej 
lahko našli le pri najbolj ekstravagantnih 
superjahtah.
Z gotovostjo lahko rečemo, da gostom na 
Sunseekerjevemu plovilu 90 Ocean ne bo 
dolgčas. Če pa bi se slučajno naveličali okolja, 
lahko kapitanu naročijo, da jih iz mondenega 
Monaka popelje do skrivnostne Casablance, 
katero bi ob potovalni hitrosti 12 vozlov 
dosegli v štirih dneh, medtem pa bi občudovali 
naravne lepote Sredozemlja.

Ava Tomlje



Hotel Villa Arausana & Antonina
www.arausana-antonina.com
Rezervacije: +385 22 460 677

Prepustite se carom Dalmacije v 
romanticnem hotelu na cudoviti lokaciji!

Hotel Villa Arausana & Antonina, ki se nahaja v Vodicah, enem izmed 
najbolj priljubljenih turisticnih krajev Dalmacije, tik ob plaži in le nekaj 
korakov stran od centra mesta, svojim gostom ponuja udobne sobe, 
opremljene s sodobnim udobjem, ter visoko kakovostne in prilagojene 
storitve. Vsak od naših gostov je deležen posebne pozornosti in veseli 
smo priložnosti, da vam ponudimo naše storitve – tukaj smo za vas. 
 
Popolnoma prenovljen in sodobno zasnovan hotel ponuja 
visokokakovostno namestitev, v bogati gastronomski ponudbi pa 
lahko uživate kar na plaži v prijetnem ambientu naše restavracije. 
Po romanticni vecerji se lahko prepustite srkanju svoje najljubše 
pijace v baru na plaži la Belle Vie in doživite poleten obcutek, 
medtem ko se sprošcate v neverjetnem pogledu na morje in 
sosednje otoke. Preživite nepozaben dopust v luksuznih vilah 
na cudoviti lokaciji, privošcite si obilen samopostrežni zajtrk 
in uživajte v prednostih sonca in kristalno cistega morja.
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AIKON	HOMEOSTASIS	COMPLEX	SPF25

Privoščite svoji koži 365 dni v letu več kot SPF. Nealergena formula 
in pomlajevalni kompleks vsebuje 3-stopenjsko zaščito kože: 
nealergene filtre celotnega spektra sevanja sonca in ne samo UV filtre, 
širokospektralne antioksidante ter »DNA repairing ezymes« – skupino 
encimov, ki prepoznajo in so sposobni popraviti že nastale poškodbe 
na DNK celic, povzročene s sevanjem sonca čez dan.

30     FASHION AVENUE

LUSH	PILINGI

Osvežite svojo rutino nege kože in telesa s tremi novimi pilingi, ki 
jih je ustvarila soustanoviteljica znamke Lush Rowena Bird. V skladu 
z zavezanostjo izdelavi produktov za vse potrebe imajo vsi pilingi 
edinstvene lastnosti, ki odlično dopolnjujejo Lushovo svežo in ročno 
izdelano ponudbo za nego kože. Najbolj navdušuje novost Bright 
and Beautiful, ki je Lushov prvi piling za obraz z vitaminom C.

NABIE	S	BOTANICALS	
NIGHT	SERUM	RECONSTRUCT

Nabie S nočni serum je visoko koncentrirana nega za intenzivno nočno 
regeneracijo obraza, vratu in dekolteja za vse tipe kože, tudi najbolj 
zahtevno. Vsebuje CBD in druge kanabinoide, patentiran izvleček Belinal 
in skrbno izbrane botanične sestavine, ki poskrbijo za napeto, zglajeno in 
mehko kožo z zabrisanimi znaki stresa, utrujenosti in dehidracije. 

ORIFLAME	WAUNT

Oriflame predstavlja novo linijo, hibrid med nego kože in ličenjem. 
Waunt nudi najboljše iz sveta nege kože in ličil za brezhibno 
kožo, pripravljeno na fotografiranje. S skrbno izbranimi naravnimi 
sestavinami, z edinstveno tehnologijo in z izjemnimi teksturami 
ti izdelki razkošno vlažijo kožo od znotraj navzven.

BLOOM	HAIR	VITAMINI	IN	BONBONI

Lasje so krona lepote in samozavesti vsake ženske. Zato je cilj 
vitaminov in gumijastih bonbonov Bloom Hair, ki vsebujejo 
veliko kakovostnih sestavin, pomagati do čudovitih las vsake od 
vas. Izdelki skupaj s kančkom ljubezni ustvarijo vse, kar vaši lasje 
potrebujejo za svojo rast, moč in lepoto. Ni časa za slabe lase!
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COMFORT	ZONE	SUN	SOUL	

Zaščitna sončna krema proti nastanku nepravilnosti Comfort Zone SPF50 
je obogatena z novim generacijskim eksapeptidom za poživitev kože ter 
izvlečkom hmelja, ki pomaga zaščititi kožo pred sončnimi poškodbami 
in preprečuje nastanek znakov fotostaranja kože na obrazu, vratu in 
dekolteju. Linija Sun Soul se ponaša s 73,95 % sestavin naravnega izvora in 
ne vsebuje silikonov, živalskih derivatov, mineralnih olj in umetnih barvil. 

BABOR	AMPULE	REPAIR	MULTI	VITAMIN

Koža, ki ji primanjkujejo lipidi in je pod stresom, potrebuje intenzivno 
nego, ki učinkuje instantno in zaščiti kožo pred zunanjimi dejavniki. 
Aktivne sestavine ampul Repair Multi Vitamin izboljšajo vitalnost 
kože, saj jo nahranijo in osvežijo. Ampule, ki delujejo kot dnevni 
lepotni eliksir, so polne vitaminov, ki negujejo kožo in izboljšajo kožno 
bariero, saj ji zagotavljajo pomembne lipide. 
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HESITO	MINERALS	MINERALNI	PUDRI

Klinično preizkušeni negovalni mineralni pudri, ki prikrijejo 
nepravilnosti, hkrati pa kožo zaščitijo in negujejo. 100% naravni 
mineralni pudri varujejo pred prostimi radikali in onesnaženjem, 
odlični so v boju proti staranju in nudijo detoksifikacijsko delovanje. 
Ten kože je po nanosu pudra poenoten in je edinstvena podlaga, 
ki nudi klinično dokazane rezultate na koži.

MADARA	GROW

Si želite močnejše in sijoče lase? Se vam zdi, da vam lasje zelo počasi 
rastejo in se prav tako počasi regenerirajo? Madara je za tovrstne težave 
ustvarila novo linijo za nego las s šamponom in z balzamom Grow, ki je 
posebej oblikovana za tiste, ki si želijo daljše lase in več volumna, pa tudi 
za tiste, ki si želijo le dobre in kakovostne nege. 

SOTHYS	LIP	PLUMPING	SERUM

Sothys predstavlja novo linijo za nego kože s ciljnim delovanjem za predel 
ustnic. Serum za polnejše ustnice intenzivno napolni ustnice za 3D učinek, 
hkrati pa zgladi globoke in površinske gube okoli ustnic. Iz dneva v dan si 
ustnice povrnejo polnost, mladost, predel okoli njih se na novo definira, 
površinske gubice in gube pa se zgladijo.

ELEM IS 
AHA GLOW 
CLEANSING 

BUTTER 
V \,; 

za SIJOCO KOZO 

3 v 1 hranljivo vecnamensko
cistilo za obraz: 

• Dnevni cistilni izdelek
• Hranljiva maska
• Odstranjevalec vodoodpomih licil

BREZ DISAV, PARABENOV 
IN MINERALNIH OLJ, 

PRIMERNO ZA VEGANE. 
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Ste	 vedeli,	 da	 vsakokratna	 izpostavitev	 soncu	 škodi	 koži?	
Sevanje	 sonca	 kožo	 poškoduje	 ne	 glede	 na	 to,	 ali	 nastane	
opeklina	ali	ne.	Najboljša	rešitev	se	zdi	izogibanje	soncu.	Vendar	
kdo	si	resnično	želi	preživeti	lepe	sončne	dni,	zaprt	med	štirimi	
stenami?	Ali	obstaja	način,	kako	se	pametno	zaščititi	in	izogniti	
negativnim	vplivom	sonca?
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Nega	kože	poleti

kožo pred
ZAŠČITITE
SONCEM
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Poskrbite za kožo že v otroštvu
Za kožo, ki je najbolj viden in izpostavljen 
organ našega telesa ter hkrati pregrada med 
našim zunanjim in notranjim okoljem, je treba 
skrbeti že od zgodnjega otroštva. Odraža 
splošno zdravstveno stanje posameznika. 
Sončne opekline v otroštvu so faktor tveganja 
za raka kože kasneje v življenju. Biostatistično 
izračunano lahko pojavnost raka kože 
zmanjšamo za 78 odstotkov, če v otroštvu 
dosledno uporabljamo zaščito pred soncem 
SPF 15 do 18. leta starosti.

Samo visok spf izdelka ni dovolj
Izdelki za zaščito pred sevanjem sonca so 
pomemben del celostne zaščitne strategije, 
vendar niso dovolj, da bi bili pred sevanjem 
resnično varni. Več časa preživetega zunaj, 
poveča možnosti za preizpostavljenost sevanju 
sonca, kar pospeši staranje in lahko resno 
ogrozi naše zdravje. Vsak posameznik lahko 
z dobro ozaveščenostjo pred nevarnostjo 
sevanja sonca bistveno zmanjša tveganje za 
preizpostavljenost in tako pozitivno prispeva k 
lastnem zdravju.

Tudi izbiro zaščitnega izdelka je treba prilagoditi 
glede na spol, starost, tip in stanje kože. Zadnje 
znanstvene raziskave izpostavljajo, da poleg 
UV sevanja sonca, koži škoduje tudi vidna 
svetloba in infrardeče sevanje. V vidnem delu 
svetlobe nastajajo nekatere alergijske reakcije 
in hiperpigmentacije, infrardeče sevanje 
pa spodbuja nastanek prostih radikalov na 
koži. Zato je pomembno, da poleg UV filtrov, 
ki zastirajo UV del sevanja sonca, zaščitni 
izdelek vsebuje tudi filtre za vidno svetlobo 
in infrardeče sevanje. Zaščitni izdelek naj bo 
nealergen in nekomedogen (ne maši por). Filtri 
za zaščito pred sevanjem sonca predstavljajo 
primarno zaščito v izdelku. Napredni zaščitni 
izdelki vsebujejo poleg primarne tudi 
sekundarno zaščito z antioksidanti ter terciarno 
zaščito s sestavinami, ki odpravljajo že nastale 
poškodbe sevanja sonca na koži.

Uživajte v lepih dneh, vendar pametno in varno 
s soncem!

Nina G. Krajnc
Ustanoviteljica blagovne znamke Aikon
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Svet	 DH	 fashion	 je	 svet	 lepote,	 glamurja	 in	
elegance.	Za	vse,	ki	ljubijo	drugačno	in	radi	kradejo	
poglede,	 pa	 naj	 bo	 to	 v	 dramatičnem	 slogu	 ali	
sofisticirani	klasiki.	Vizija	unikatne,	ročno	izdelane	
mode,	ki	je	podkrepljena	z	drznimi,	svežimi	idejami,	
je	ugoditi	še	tako	petičnemu	okusu	posameznika,	
ki	 bo	 v	 oblačilih,	 nakitu	 in	 modnih	 dodatkih	 DH	
fashion	zasijal	in	ostale	pustil	brez	besed.

DH	fashion

in
GLAMUR
ELEGANCA

M
O
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A



M
odno pravljico DH 
fashion že skoraj 
desetletje piše 
priznani mariborski 
oblikovalec David 
Hojnik, v katerem 

se je od mladih let prebujala strast do estetike. 
Odkar je dal domišljiji prosto pot, hodi po 
uspešni poti, svoje dosežke pa je okronal lansko 
leto z otvoritvijo lastnega ateljeja. Prostor, ki je 
na nov nivo dvignil modno ponudbo štajerske 
prestolnice, je mnogo več kot zgolj klasična 
trgovina. Gre za projekt, o katerem je Hojnik 
sanjal že dolgo, po letih iskanja primerne 
lokacije pa je lanskega avgusta naposled 
zaživel v mestnem jedru Maribora na Ulici 10. 
oktobra. Tamkajšnji modni navdušenci, pa 

tudi vsi ostali mimoidoči, so Atelier DH fashion 
gotovo opazili na račun dovršenih izložb, 
ki spominjajo na prestižne butike v najbolj 
vplivnih modnih prestolnicah. Davidov modni 
kotiček je po eni strani showroom, po drugi 
atelje, po tretji modularno mesto za butične 
dogodke, po četrti pa kreativna delavnica 
oblikovalca in njegove ekipe. Da ima projekt 
velik potencial, kaže že dejstvo, da je zaživel v 
najbolj negotovih časih, a so ga ljubitelji mode 
odlično sprejeli. In kako drugače naj bi bilo, saj 
so končno na slovenskih tleh pridobili prostor, 
kjer je nakupovanje posebno doživetje in 
razvajanje za estetsko dušo … kjer se v izkušnjo 
zlijejo krasna arhitektura z impozantnimi 
oboki, prefinjen interier z razkošno opremo in 
nenazadnje – modne stvaritve, ki pustijo vtis. 
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V tovrstnem ambientu stranke vedno pričakajo 
le unikati, ki jih s predanostjo in z natančnostjo 
ročno izdelujejo izkušene šivilje z očesom za 
podrobnosti. Nad celotnim procesom, od skice 
do finalnega izdelka, vestno bdi Hojnik, ki ima 
jasno vizijo za svoj atelje. Največ poudarka 
daje na sproščeno nakupovanje brez hitenja, 
kjer stranki usposobljen stilist prijazno svetuje, 
da najdeta perfekten kos za dano situacijo. S 
skupnimi močmi lahko s primernimi čevlji, z 
nakitom in drugimi dodatki, ustvarita celoten 
»look«, ki je lahko izraz poslovne elegance ali 
uglajenega glamurja. Ker je pomembno, da se 
obleka kot ulita prilega telesu, stranki nudijo 
tudi adaptacijo specifikam njene postave. 
Nosljive, a hkrati izredno posebne ready-to-
wear kolekcije zmeraj nudijo možnost izbire 
med različnimi stili in barvami, ker pa je vsak 

kos edinstven in izdelan v samo enem izvodu, 
se ponudba redno posodablja in vedno očara 
z nečem novim. Modna oaza DH fashion je 
namenjena tako damam kot gospodom, ki 
lahko prav tako zaprosijo za izdelavo po meri 
narejenih oblačil, kjer se z idejnim vodjo na 
štiri oči pogovorijo o svojih individualnih 
željah – seveda v prijetnem ambientu ob kavi 
ali kozarčku lastne penine Atelier. Da je ideja 
realizirana v celoti, pogovoru o naročilu sledi 
pomerjanje, kjer strankina ročna izdelana 
sanjska obleka prvič zaživi.
Hojnika od samih začetkov inspirirajo svila, 
perje, perle, čipke, til, bleščice in kristali, ki se 
pojavljajo kot unikatni poudarki na oblačilih 
in tako poskrbijo za pridih ekstravagance in 
luksuza. Te detajle zasledimo tudi pri novi 
kolekciji, ki je barvno gledano zagotovo najbolj 
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drzna kolekcija DH fashion doslej. Dominirata 
namreč elektro modra in udarna roza v 
spremljavi večne črne in bele. Bistven stilski 
element so tudi tridimenzionalne rože, s čimer 

Davidova ljubezen do občudovanja lepote 
cvetlic ni postala očitna le v ateljeju, ki ga vsak 
teden krasijo drugačni šopki, temveč tudi na 
samih kreacijah.

Oblikovalec se poleg sijajnih oblačil podpisuje 
tudi pod kreativne dogodke, ki mojstrsko 
združujejo svet estrade, glasbe, plesa in mode; 
prihodnjo pomlad se obeta novi spektakel, ki 
bo obeležil deseto obletnico blagovne znamke 

DH fashion z veličastno modno revijo, kakršni 
pri nas še nismo bili priča.

www.dhfashion.si
Foto: Tibor Golob

Moč lepih in negovanih las je neizmerna. Lepi lasje pustijo dober prvi vtis, in vemo, da je ta najpomembnejši. Zato je Keune že
tako dolgo priljubljena blagovna znamka las, saj se poleg kakovosti ponaša s trajnostnim pristopom k poslovanju in izdelki, ki so

100% brez krutosti do živali. KEUNE DESIGN izdelki prihajajo v osveženem videzu z novo, napredno formulo za nego in
oblikovanje las. Skrbno izbrane sestavine in 100% certificirana organska olja ustrezajo potrebam vseh tipov las. Design sestavlja

šampon in regenerator za zaščito barve, glajenje in nego s keratinom, Repair za globinsko obnovo poškodovanih las, Silver Reflex
za nevtralizacijo rumenih tonov na blond laseh, Daily Use z nežno formulo za vsakodnevno uporabo ter izdelki za oblikovanje.

Design by Keune za nego in oblikovanje las, lahko najdete le na policah drogerij DM, Müller in Tuš.
 

Keune Slovenija @keuneslovenia  @keuneslovenia

KEUNE ADRIA d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, Tel: 0590 69640; info@keune.si

DESIGN
BY
KEUNE



Nova blagovna znamka vrhunskih športno-elegantnih oblačil v Sloveniji, 
namenjena ženskam in moškim z aktivnim in samozavestnim življenjskim slogom.

Od leta 2004 je njen cilj z visoko kvalitetnimi materiali, skrbno oblikovanimi kroji in 
unikatnimi dizajni, postati ena izmed vodilnih svetovnih blagovnih znamk.

Počutite se udobno, prijetno in elegantno v vsakem trenutku dneva.

Ljubitelji športne elegance boste očarani!

COMFORTABLE. QUALITY. UNIQUENESS.

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

  www.maraton-sport.si
     maratonsport_slovenija
      Maraton Sport Slovenija
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Vina	Fakin

spremenjen
DAR NARAVE,
V ZLATO

Vino	je	dar	narave,	ki	se	ga	z	veliko	mero	predanosti	 in	trdega	
dela	lahko	spremeni	v	zlato.	Tej	filozofiji	sledi	Marko	Fakin,	eden	
od	najbolj	talentiranih	hrvaških	vinarjev	nove	generacije,	ki	je	s	kar	
petimi	 zlatimi	 nagradami	 na	 prestižnem	 vinskem	 tekmovanju	
Decanter	 že	 dokazal	 svoj	 potencial	 kot	 tudi	 vrhunskost	 svojih	
stvaritev,	ki	jih	definitivno	lahko	opišemo	kot	tekoče	zlato.
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V
sak pravi gurman, ki se je že 
kdaj odpravil na raziskovanje 
lepot notranjosti hrvaške 
Istre, je slišal za starodavni 
Motovun in njegovo 
tradicijo tartufarstva. 

Tekom let se je slikovito utrjeno mestece na 
vrhu hriba, ki se dviga visoko nad dolino reke 
Mirne, na svetovni ravni uveljavilo zahvaljujoč 
kulinaričnim dobrotam in vsakoletnemu 
filmskemu festivalu, toda v zadnjem času je 
pridobilo nov naziv: »mesto vina«. Vinarji iz tega 
teritorija so s svojimi mnogokrat nagrajenimi 
kreacijami namreč jasno dokazali, da tam zemlja 
rojeva nekatera izmed najboljših hrvaških vin, 
če ne celo svetovnih. In čemu bi lahko pripisali 
tako uspešno vinsko zgodbo Motovuna? V 
celoti gre za odraz podnebja, ki postavlja trdno 
osnovo za ustvarjanje vrhunske kapljice. Topel 
zrak, ki prihaja z morja ob reki Mirni, se tam 
meša s hladnim zrakom, kar močno pripomore 
h kakovosti. Poleti je na primer razlika med 
mrzlimi nočmi in vročimi dnevi strašno velika, 

in to je naklonjeno trti. Svoje seveda doprinese 
tudi podlaga – ilovica je prst, ki dolgo zadržuje 
vodo, kar je posebej izrazito ob večjih poletnih 
sušah, medtem ko precejšnja vsebnost kamnin 
daje želeno mineralnost, ki je ni mogoče doseči 
na obmorskih vinogradih, kjer domuje rdeča 
zemlja.
Izmed motovunskih vinarij je največje 
pozornosti deležen malce nepričakovan igralec, 
majhna družinska klet Fakin iz vasice Bataji ob 
vznožju Motovuna, ki je še pred desetletjem 
razpolagala z le štirimi hektarji vinogradov. A 
gonilna sila Fakinovih, mladi vinar Marko, je že 
ob prevzemu familiarnega posla začrtal novo 
pot, ki jo je zaznamovalo nenehno vlaganje v 
razvoj vinogradov. Tedaj še niti 30-letni vinar se 
je namreč zavedal, da je kakovostna surovina 
izredno pomembna pri pridelavi vin. Da je 
imel še kako prav, danes priča pet zaporednih 
zlatih nagrad iz Decanterja, »de facto« najbolj 
poznanega vinskega tekmovanja, na katerem 
kritiki vsakoletno ocenjujejo od 16 do 19 tisoč 
vzorcev z vseh kotičkov našega planeta – to 

je dosežek, ki doslej ni uspel niti eni hrvaški 
vinariji. Marku, ki ima sedaj za sabo enajst 
trgatev, je sicer sentimentalno najljubša 
nagrada iz leta 2011, ko je pretresel istrsko 
tekmovanje Vinistra in presenetil še samega 
sebe. Šampionske ocene za mladi teran so mu 
po končanju fakultete vinarstva v Poreču vlile 
samozavest in na krilih mladostne energije so 
vina Fakin pridobila novo identiteto, v srčiki 
katere se skriva eksperimentiranje. Ravno to 
je po mnenju nadarjenega gospodarja poleg 
trdega dela in naložbe v razvoj ključnega 
pomena pri proizvodnji vina, kajti če želiš 
izstopati v množici, moraš imeti pogum, da 
ustvariš nekaj drugačnega. Pri tem Fakinove 
nikakor ne zanimajo velike količine. Kljub 
temu da imajo danes v lasti 37 hektarjev 
vinogradov, se po njihovem mnenju najvišja 
kakovost dosega le z butičnostjo. Hkrati Marko 
dodaja, da je bistveno, da se gradi na imenu 
Istre v vinskem svetu, ki je med svetovnimi 
regijami trenutno še med novinci. A če se 
vinarji z istega teritorija, ki so v osnovi sicer 

konkurenti, združijo s skupnim ciljem promocije 
celotne regije in v zgodbo zapakirajo še naravne 
lepote in odlično gastronomijo, ni nemogoče, 
da bodo strokovnjaki Istro nekoč omenjali v 
istem dahu kot slavno francosko Burgundijo. 
Njen paradni konj je in bo zagotovo ostala 
malvazija, ki tudi v portfelju vin Fakin zavzema 
vodilno vlogo. Najpomembnejša hrvaška sorta 
grozdja, ki predstavlja skoraj dve tretjini celotne 
proizvodnje vina na istrskem polotoku, ima pri 
Fakinovih tri osebnosti. Sveža iteracija z zlato 
barvo, s polnim telesom, s prepoznavno aromo 
in z zaokroženo mineralnostjo, je klasika, s katero 
ne morete zgrešiti ne glede na dano situacijo. 
Resnejši karakter izraža malvazija »La Prima« 
z letnico 2016, za katero so izbrali le najboljše 
sadove iz vinograda Komarso. V nasprotju z 
mlajšo sestro »Ta prva« ni odsedela pol leta v 
posodah iz nerjavečega jekla, ampak je dvanajst 
mesecev počivala v barikih iz lesa akacije, 
za povrhu pa še polovico toliko v steklenici. 
Potem pa je tu še tretja članica linije, penina 
brut, narejena po metodi Charmat, v katero se 
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poleg malvazije steka tudi vsestranski 
chardonnay. No, ob omenjanju glavnih 
obrazov istrskih vin, ne moremo 
mimo žlahtnega terana, ki Fakinovim 
predstavlja vir navdiha – pripravili so ga 
na štiri kreativne načine, s čimer želijo 
tržišču pokazati, da te sorte ne smemo 
enačiti s klasičnim svežim vinom, kajti 
je pravzaprav zelo dovzetna za različne 
variacije. Prvi definiciji je še najbolj 
podoben njihov rose, perfekten za 
tople poletne večere, medtem ko 
bistvo eksperimentiranja dokazuje 
ekskluzivni teran »Il Primo«, ki zori dolgi 
dve leti v hrastovih sodih, še bolj pa 
posebni limitirani izdaji B&M in Michel, 
ki predstavljata poklon družinskim 
koreninam. Da je kapa polna, za 

sladokusce ustvarjajo tudi desertni 
muškat »Žuti«, ki predstavlja tretjo 
najpomembnejšo sorto v istrski regiji.
In kako bi na koncu v treh besedah 
opisali vina Fakin? Nič drugače kot 
»Fakin good wines«! To besedno 
zvezo je v trenutku užitka na posestvu 
Fakinovih izustil Larry Page, eden od 
ustanoviteljev tehnološkega velikana 
Google, Marko pa ga je pametno 
uporabil kot slogan svoje vinarije, 
ki je vedno odprta za degustacije, 
saj želijo turiste prepričati, da poleg 
srednjeveškega obzidja in fužev s 
tartufi Motovun očara tudi z izjemnimi 
vini, ki se lahko postavijo ob bok 
svetovnim ikonam.

www.fakinwines.com
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Luštna družina soCnih paradižnikov

Z NAMI JE VEDNO

LUŠTNO, ŽE 10 LET

 

www.lust.siSlivov paradižnik LUŠT

LUŠTEK

Cešnjev paradižnik LUŠT

Mali grozdasti paradižnik LUŠTGrozdasti paradižnik LUŠT

 



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

kulinarično doživetje.

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

je bila vtisnjena v tla kultne restavracije.

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

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

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

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

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

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

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

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

+386 41 366 249

Chef Mojmir Marko Šiftar



56     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     57

P
O

T
O

P
IS

Museum	of	Hum	Aura

običaji in
ŽIVLJENJE,
TRADICIJA

Življenje,	običaji	in	tradicija,	želja	po	spoznavanju	svojih	prednikov	
in	strast	do	antike,	ki	jo	za	vedno	puščamo	v	dediščino	prihodnjim	
rodovom.	Vse	to	sta	Mišel	Sirotić	 in	njegova	žena	Daša	vrnila	
v	 mestno	 hišo	 najmanjšega	 mesta	 na	 svetu	 Hum	 z	 odprtjem	
muzeja	 Museum	 of	 Hum	 Aura	 &	 Destillery	 bar	 Aura.	 Zbiranje	
in	opremljanje	za	priklic	preteklih	časov	je	trajalo	kar	dve	leti	 in	
zdaj	 lahko	 naposled	 doživimo	 preteklost	 Istre,	 vtkano	 v	 enajst	
tematskih	enot.



Museum of Hum Aura
Stalno razstavo muzeja Museum of Hum Aura 
sestavlja skoraj 1.500 eksponatov, skrbno 
razporejenih v enajst tematskih prostorov. 
Vsaka soba predstavlja nepogrešljiv del življenja 
prednikov in prevladujočih obrti v zadnjih 150 
letih: lekarna, šola, pošta, trgovina, destilarna, 
čevljar, mizar, krojač, mlin ter tematske enote, 
posvečene freskopisu in glagolici. Štirje 

prostori so interaktivni, tako lahko na primer 
v šoli natisnete razglednico v glagolici in jo 
pošljete na domači naslov v pošti. Bodite avtor 
svoje kreme, saj lekarna ponuja vse potrebne 
sestavine za pripravo. In za konec v Museum 
of Hum Aura brbončice počastijo s kultnim 
piškotom iz stare destilarne, ki predstavlja 
uverturo v najmanjši meni na svetu v Distillery 
baru Aura Hum.
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Dotaknite	se	preteklosti,
naj	škripajo	stare	deske

in	predmeti	govorijo.

Spoznajte	življenje	in	delo	svojih	prednikov,
običaje	ljudi	in	obrti	podnebja.

V	najmanjšem	mestu	na	svetu	Hum
izkusite	Aurino	strast	do	tradicije

in	ohranjanje	dediščine.
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Destilerija Aura
Pomlad je čas, ko se narava bohoti. In potem 
nam da najlepše. Opojne arome se prepletajo z 
edinstvenimi barvami v objemu sončnih žarkov. 
In pod soncem glave regrata, cvetovi žajblja, 
vejice komarčka, listi omele, stebla pelina … in 
še marsikaj je združeno v bogastvu samoniklih 
rastlin, preoblikovanem v izdelke Destilerije 
Aura. Ročno obrano in ljubeče pripravljeno – 
to je slogan družinske zgodbe Mišela Sirotića 
iz Buzeta. Tako so tudi to pomlad nastali novi 
izdelki: Orancello, Limoncello, Fernet Amaro 78 
in Aura aperitivo Ora D'oro.
Orancello in Limoncello sta narejena z 
večmesečno maceracijo hrvaške organske 
pomarančne in limonine lupinice v alkoholnem 
destilatu. Podpis blagovne znamke Aura nosi 
tudi prvi hrvaški aperitiv s simboličnim imenom 
Ora D'oro, žitni destilat z infuzijo pomarančne 
lupinice in korenja ter 12 vrst divjih zelišč, v 
kombinaciji z očarljivim naravnim fenomenom 
– zadnjo uro pred sončnim zahodom, t. i. 
»golden hour«. V aperitivu Ora D'oro je najbolje 
uživati ob sončnem zahodu, da postanejo 
magični trenutki še bolj čarobni, sproščeni in 
brezskrbni. Novi paradni konj Destilerije Aura 
pa je Fernet Amaro 78, v katerega so vključili 
najboljše iz narave: 78 vrst divjih rastlin, lubja, 
korenin, stebel in začimb.

Sedež podjetja Aura domuje v stari vinski 
kleti v Buzetu, kjer poteka pridelava najbolj 
nagrajenega teranina Aura, destilira se gin, 
macerirajo se divja zelišča in kuhajo marmelade. 
Že ob vstopu v destilarno rustikalno pristen 
prostor, s pridihom starinskega šarma, uvaja 
nov svet, poln estetike in pozornosti do 
detajlov. Tam ponujajo izključno ekskluzivne 
premium izdelke, ogled proizvodnje pa je 
realiziran s strokovno usposobljenim kadrom 
in z individualnim pristopom.
Blagovna znamka s poudarkom na kakovosti 
postaja vse bolj prepoznavna na trgu, kar 
potrjujejo številne svetovne medalje. Samo 
letos jih je prispelo kar trinajst, zadnji dve 
zlati sta bili osvojeni na začetku meseca maja 
v Londonu na tekmovanju European Spirits 
Challenge 2022 – nagrajena sta bila Gin Karbun 
in Gin Karbun Navy Strength, oba destilirana 
z aktivnim ogljem, v žargonu imenovanem 
»karbun«.
Danes Aura z ljubeznijo proizvaja 29 vrst žganj 
in likerjev, 2 vrsti gina in 7 vrst marmelad. Ima 
14 lastnih trgovin po vsej Istri, na Reki, v Vrbniku 
in v Splitu, kar je konec maja nadgradila z 
odprtjem novega butika na osrednjem trgu v 
Novigradu.

www.aura.hr
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Že razmišljate o dopustu? Pridite 
v čarobna Goriška Brda in se 
prepustite razvajanju v prvem 
tukajšnjem glampingu, kjer gostitelji 
počnemo vse, kar je v naši moči, da 
bi se gosti počutili najbolje. Trudimo 
se kuhati po receptih naših babic, ki 
so kulinarične dobrote izmojstrile do 
popolnosti. Ekološki naravnanosti 
smo v družini Štekar trdo zavezani 
že od naših začetkov, zato naravi 
prijazni niso samo naši kulinarični 
izdelki, pač pa tudi sredstva za nego 
telesa v Glampingu Senesalina.

    Glamping Senesalina

Prvi glamping v Goriških Brdih
Senesalina by Hiša Štekar  

www.stekar.si
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Gourmet	piknik

xxxxx

druženje
KULINARIČNO

Topli	 dnevi	 kar	 kličejo	
po	 preživljanju	 časa	
na	 prostem	 in	 v	
naravi.	 Popestrite	 si	
dan	 in	 organizirajte	
kulinarično	 druženje	
ter	 tako	 najbližjim	
dokažite,	 da	 je	 tudi	
piknik	 lahko	 gurmanska	
izkušnja	 z	 vrhunskimi	
steaki,	s	slastnimi	rebrci	
in	z	zorjenimi	burgerji.
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B
i se želeli preleviti v mojstra 
ali mojstrico peke na žaru 
zase, svojo družino ali za 
izbrano družbo? Da bi ta 
podvig realizirali, najprej 
potrebujete kakovostne 

sestavine, ki služijo kot osnova. Da pa ne bi šlo 
za čisto običajni piknik s čevapčiči in z nabodali, 
se preizkusite v peki prvovrstnega zorjenega 
mesa, ki bo navdušilo tudi zahtevnejše jedce. 
V prvi vrsti gre seveda za takšne in drugačne 
steake – vse od Porterhouse, T-Bone, Ribeye, 
Tomahawk, Filet Mignon do Gaucho, Entrecote, 
Picanha in nenazadnje slovitega japonskega 
steaka Wagyju. Namreč ni prekaljenega 
gastronoma, ki se ne bi zavedal, da je uživanje 
v steakih prestiž v gurmanskem smislu. A da 
se doseže maksimalno dober okus, mehkobo 
in sočnost, morajo svoje delo sprva odlično 
opraviti v zorilnici, kasneje pa še izkušeni žar 
mojster s pravilno peko. Da bo gurmanska 
izkušnja zaokrožena, za spremljavo lahko 
pripravite še gurmanske burgerje s polpeto 

steaka, ki so v zadnji letih postali pravi hit, 
kot tudi dobro staro klasiko – svinjska in 
goveja rebrca, ki jih do popolnosti spečete na 
klasičnem žaru, v pečici ali smokerju.
Da osvojite znanje in kasneje tudi pohvale 
svojih gostov, si je pred prižigom žara vredno 
vzeti čas in preštudirati nasvete in recepte 
kuharskih mojstrov, da se boste peke lotili kot 
profesionalec. Malodane vsi vedo, da se peče le 
sobno temperirano meso in da je priporočena 
stopnja pečenja »medium rare«, ki omogoča 
ohranitev mesnega soka in maščobnih delcev. 
Toda nekateri ljubiteljski kuharji se ne zavedajo, 
kako pomembna sta mirovanje pečenega 
steaka in rezanje mesa prečno na vzdolžna 
mišična vlakna. Še ena pogosta napaka je 
uporaba marinad, ki prevladajo prvobitni okus 
steaka; za kakovosten kos mesa je potrebna le 
dobra sol. Če boste sledili tem nasvetom, boste 
s svojimi jedmi gostom pričarali občutek, ki ga 
je težko opisati z besedami ...

Ava Tomlje

Pred desetimi leti je zaživel celjski hram gastronomije, znan pod imenom Stari pisker, kjer pripravljajo 
najboljše steake, ki v zorilnici odsedijo vsaj 60 dni, nato pa jih do perfekcije spečejo na odprtem 
ognju. Da bodo zvesti fani Starega piskra lahko tudi doma pripravljali mesne dobrote, tako slastne, 
da bi jih še angelčki jedli, so odprli spletno trgovino Steakshop.si, ki ponuja vrhunske kose, ki jih 
odlikujejo odličen okus, sočnost, mehkoba in tekstura. Kot strastni mesojedci prisegajo le na najboljše, 
zato so v ponudbo vključili le preverjene domače in tuje dobavitelje, katerih meso nato v tehnološko 
napredni lastni zorilnici z metodo suhega in kombiniranega zorenja oplemenitijo še z boljšim okusom. 
Za celovito kulinarično doživetje se steakom pridružujejo rebrca, burger polpete, lardo slanina 
in divji aljaški losos, katere v hlajenem pakiranju dostavljajo po vseh koncih Slovenije. Da boste 
lahko navdušili goste s prefinjenim okusom, so pripravili ogromno receptov in nasvetov za peko. 

S T E A K S H O P  b y  S T A R I  P I S K E R  -  w w w . s t e a k s h o p . s i

www.steakshop.si               steakshop.si                      steakshop.si

oglas 1s.indd   120 13. 06. 2022   10:20:21
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La	Parenzana

istrskih
HIŠA
OKUSOV
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O 
gastronomskih dobrotah 
La Parenzane, pri katerih 
imajo glavno besedo 
lokalne in sezonske 
sestavine, ki goste 
seznanijo s čari istrske 

kuhinje, smo slišali same pohvale, zato smo 
na razvajanje brbončic odšli tudi sami. Že pot 
do restavracije nas je prevzela z občutkom 
blaženosti, ko smo potovali mimo idiličnih, 
z vinskimi trtami posejanih gričev, preden 
smo pristali v mestecu Bujev bližini hrvaško-
slovenske meje, znanem po vrhunski žlahtni 
kapljici in bogati kulinarični dediščini. Med 
občudovanjem srednjeveške arhitekture in 
slikovite pokrajine, je navigacija sporočila, da 
smo prispeli na cilj. Z odprtimi rokami nas 

je sprejel gospod Marko, prvi del dueta La 
Parenzane, in nas posedel na prekrasno teraso 
s cvetočimi oljkami, ki so nudile varno zavetje 
pred sončnimi žarki. Prijetna domačnost se je 
nadaljevala, ko nam je ob spremljavi nežne jazz 
glasbe razlagal o zgodovini rustikalne stavbe, 
ki danes predstavlja dom restavraciji. Izvedeli 
smo, da je bila velika starinska hiša, s pročeljem, 
odetim v kamen in okrašenim z zelenimi polkni, 
nekoč v lasti bogatašev, ki so imeli lastno 
vinsko klet kot tudi lasten izvir vode. Ko smo 
popili digestiv – Marko je priporočal domač 
zvarek, travarico iz raznovrstnih okoliških zelišč, 
ki jo v zelo butičnih količinah pripravlja njegov 
dobri prijatelj, smo odšli na ogled interierja. 
Pred vhodom v notranjost hiše iz 19. stoletja 
nas je prijazni gostitelj opozoril na dvignjen 

podest, ki je ostanek nekdanjega sakralnega 
objekta, ob opazovanju s kreacijami istrskih 
vinarjev bogato založenega bara pa na sledove 
oltarja, kar je Marko pospremil s simpatično 
anekdoto, da danes tam vodo spreminjajo 
v vino. Glavni prostor sledi istrski tradiciji s 
spojitvijo kamnitih sten in lesenih tramov, 
vendar ob tem sodoben ambient ustvarjajo 
čudovite slike; gre pravzaprav za galerijo, iz 
katere lahko navdušeni gostje odidejo ne le s 
polnim trebuhom, temveč tudi z abstraktno 
umetnino, ki je delo lokalnega umetnika Draga 
Grbavca.
Ob povratku na romantično teraso z intimno 
pozicioniranimi mizami, ki jih lahko preštejemo 
na prste dveh rok, nas je pričakal pozdrav iz 
kuhinje – polenta, aromatizirana s timijanom, 
z rožmarinom in s tarfufi, ki jo je Marko pariral 

z izredno svežo penino Blanca Noir, ki je delo 
momjanske kleti Vina Prelac. Ob srkanju 
perfektno ohlajenih mehurčkov nam je Marko 
zaupal, kako je sploh prišlo do ideje za La 
Parenzano. Tako on kot njegova žena namreč 
nista iz gostinskih vod, vendar je veselje do 
kuhanja Ano spodbudilo, da na socialnih 
omrežjih ustvari kuharski profil. Na račun 
inovativnih lastnih receptov je hitro pridobila 
preko tisoč sledilcev, kar jo je pripeljalo k 
odločitvi, da bo v butičnem hotelu Markovega 
brata ustvarila lastno restavracijo. Ambiciozna 
ideja se je realizirala marca 2020, ko so v času, 
ki je malodane vsem gostincem povzročal sive 
lase, pogumno odprli vrata restavracije, ki je 
do sedaj prepričala ne samo okoliške ljubitelje 
dobre hrane, temveč tudi številne tuje goste.
Iz sproščene debate nas je predramil ne 
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Sveže,	 lokalno,	 sezonsko.	 To	 je	 v	 treh	 besedah	 zajeta	 filozofija	
istrske	 restavracije	 La	 Parenzana,	 kjer	 v	 kuhinji	 poveljuje	
kuharska	 mojstrica	 Ana,	 za	 obsežno	 vinsko	 kolekcijo	 pa	 skrbi	
njen	mož	Marko.	Kulinarična	oaza	v	objemu	slikovite	historične	
hiše,	obdane	z	bujnim	zelenjem,	ne	razvaja	le	z	božanskimi	jedmi,	
temveč	v	sproščenem	ambientu	poboža	vse	čute.
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tris, temveč zasedba kar sedmih hladnih 
predjedi. Barve dobrot iz globin morja so 
predstavljali bakala s tartufi, lignji na kremi 
koromača, brancin s pomarančo, marinirani 
inčuni, karpačo hobotnice, tartar gamberov in 
dimljene dagnje. O vrhunskosti krožnika, ki je 
bil dobro kombiniran s svežim sivim pinojem 
iz Vižinade, je težko razpredati ... Sledila je 
za poletni čas idealna lahka grahova juha s 
cvetačnim knedlom, ki smo jo obogatili s 
hišnim oljčnim oljem, za katerega smo kasneje 
izvedeli, da uspeva le nekaj korakov stran od 
restavracije. Chefica Ana je svojo mojstrskost 
dokazala tudi s toplo predjedjo, ki je bila 
zagotovo ena najboljših pašt, ki smo jih doslej 
imeli priložnost poizkusiti. Domači pljukanci, 
ki so se kopali v omaki kozic in pistacijevega 
pesta, so govorili zgodbo o prvinskih okusih, 
ki ne potrebujejo nikakršnih dodatkov. No, 
mogoče enega: Kozlovićev impresiven cuvée 
malvazije in sauvignon blanca z imenom Valle, 
ki je na račun intenzivnega vonja in okusa 
Markov favorit. Kasneje smo nazdravili še z 
Degrassijevo resnejšo maceracijo Terre Bianche 
z letnico 2016, ki je spremljala izjemno masleni 

file brancina s sočno zelenjavo julienne. Tudi 
ta stvaritev je utelešala istrsko kulinarično 
dediščino, kajti riba je bila kakopak iz Jadrana, 
čeprav Marko ni bil prepričan, če govori hrvaško, 
slovensko ali italijansko. Tovrstne sproščenosti 
in prijetnih šal so bili prav tako deležni ostali, saj 
si gostitelj z veseljem vzame čas in pokramlja 
z vsakim gostom restavracije. Degustacijo 
novega morskega menija, ki je vpet v filozofijo 
lokalnosti, smo zaključili s panakoto v družbi 
dehidriranih in svežih malin ter kokosovega 
čipsa, ki je v enem ugrizu združila kremasto 
nežnost in svežo hrustljavost.
Če potegnemo črto, lahko brez oklevanja 
zatrdimo, da je La Parenzana ena najboljših 
restavracij v hrvaški Istri, kjer s finesami ne 
komplicirajo, ampak s kreativno uporabo 
svežih in sezonskih sestavin v ustih pričarajo 
pravo harmonijo, vse skupaj pa zabelijo z dobro 
mero domačnosti, zaradi katere bi se človek kar 
cel dan prepustil raziskovanju mediteranskih 
okusov pod taktirko Ane in Marka.

www.laparenzana-restaurant.hr
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Festival	Modri	–	Les	Noirs	

goreče
ZA NAJBOLJ
VINOLJUBCE

Modri	 –	 Les	 Noirs	 je	 edini	 festival	 in	 mojstrska	 delavnica	
(master	 class)	 modrih	 pinotov	 v	 Sloveniji	 in	 v	 jugovzhodni	
Evropi.	 Organizira	 ga	 vinska	 klet	 TILIA	 estate	 –	 Hiša	 pinotov,	
pod	vodstvom	priznanega	enologa	Matjaža	Lemuta	iz	Vipavske	
doline.	Na	dogodku	Modri	–	Les	Noirs	bo	prav	posebno	mesto	
imela	nova	rose	penina	TILIA	estate,	imenovana	EL	–	Emperor	of	
Love.	Zanimivost	hiše	sestavljata	chardonnay	in	modri	pinot,	ki	ji	
daje	tudi	zapeljivo	barvo	poznega	poletnega	sončnega	zahoda.	
Z	drobnimi	mehurčki	 in	s	šarmantno	noto	kvasovk	vodi	v	svet	
elegance	in	je	ekstrem,	ki	si	ga	lahko	privoščijo	le	butični	vinarji,	
uživajo	pa	vsi,	ki	ljubijo	življenje.
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Zakaj modri pinot?
Modri pinot (pinot noir) je najbolj čislano vino 
na svetu, pravijo mu kar »kralj med vini«. Slovi 
po tem, da dosega vrtoglave cene, tudi do 
desetkrat višje od ostalih rdečih sort. Od kod ta 
misterij? Odgovore bodo izbrani vrhunski vinarji 
na dogodku razkrili osebno. Popeljali vas bodo 
na svoje ustvarjalne poti in razkrili skrivnosti, ki 
so njihovo vino naredile edinstveno.
Modri – Les Noirs namreč že tradicionalno 
povezuje pridelovalce in ljubitelje modrega 
pinota iz več 10 držav. Letošnji festival bo prav 
posebej obarvala tudi 25-letnica blagovne 
znamke TILIA estate, ki slovi po modrih pinotih. 
TILIA estate namreč letno za svoje ljubitelje 
po svetu in doma pridela štiri različne modre 
pinote, vse pa je v Hiši pinotov mogoče kupiti 
tudi v različnih letnikih.
Peta zaporedna izvedba festivala bo potekala 
15. in 16. oktobra na Kendovem dvorcu, 
edinstvenem 5-zvezdičnem hotelu v starožitni 
Spodnji Idriji, članu združenja Relais & 
Châteaux. Obiskovalcem bo na voljo izbor kar 
100 najboljših modrih pinotov iz regije.

»Modri pinot navdušuje in privlači s svojimi 
občutljivimi aromami, rdečimi sadnimi zaznavami 
in elegantnim telesom. Iskanje vélikega modrega 
pinota spominja na iskanje svetega grala. 
Festival Modri – Les Noirs je pomembno vozlišče 
enako mislečih in enako čutečih vinoljubcev. 
Težo dogodku daje tudi dejstvo, da gre za prvo 
tovrstno iniciativo v regiji,« pravi Quentin Sadler, 
eden vodilnih britanskih vinskih strokovnjakov, 
ki skupaj z glavnim organizatorjem Matjažem 
Lemutom, povezuje tako sobotni master class 
kot nedeljski festival. 

Med modrimi pinoti prvič tudi penine
Doslej se je kralju vina poklonilo vsaj 30 
pridelovalcev in več kot 300 poznavalcev in 
ljubiteljev modrega pinota. Cilj dogodka je 
povečati prepoznavnost sorte in predstaviti 
izvirnost pridelave v Sloveniji. Organizatorji pa 
letos pripravljajo tudi novost – penine modrega 
pinota.
»Malo je pridelovalcev v Sloveniji, ki jim modri 
pinot predstavlja izziv in strast in malo je vin 
te sorte, ki so v koraku z najboljšimi. V čast 
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nam je, da nam je uspelo združiti najboljše in 
najbolj prepoznavne slovenske pridelovalce s 
priznanimi evropskimi vinarji,« dodaja Matjaž 
Lemut.
Letošnji seznam vinarjev še ni zaključen, na 
festivalu pa so se v preteklosti predstavili 
italijanski, madžarski in poljski vinarji, katerim 
se je pridružila skupina hrvaških kolegov. Na 
festivalu so sicer doslej prednjačile vinarije iz 
različnih slovenskih vinorodnih dežel: 
Goriških Brd, Štajerske in Vipavske 
doline.

Penina EL – Emperor of Love 
Na dogodku Modri – Les Noirs 
se bo predstavila tudi nova rose 
penina TILIA estate, imenovana EL 
– Emperor of Love. Je ekstremno 

sveža, popolnoma suha, z nizkim alkoholom in 
brez dodanega žvepla. Penina je svoj ognjeni 
krst doživela maja letos na vinskem sejmu 
Prowein v Nemčiji, kjer jo je Quentin Sadler 
opisal z besedami: »To je čudovita penina. Zelo 
osvežujoča, čista in precizna, sprva skoraj stroga. 
Osvoji nas s svojim plesom sadnosti in svežine, 
ki ga uprizori v vaših ustih. V svoji elegantnosti 

je pravi triumf.« EL pritegne tudi 
vizualno, z etiketo, ki je 

delo Žareta Kerina 
iz agencije Futura 
DDB, ki so ga lani 
pri MM razglasili za 
oblikovalca 
desetletja.

www.tiliaestate.si

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

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

butično,
DRUGAČNO,
ČAROBNO

Posestvo	 Ruska	 dača	 je	 s	 številnimi	 možnostmi	 za	 dogodke	
zabavnega,	 kulturnega,	 zasebnega	 ali	 poslovnega	 značaja,	 ki	
gredo	 stran	 od	 množične	 brezosebnosti,	 izjemna	 destinacija	
in	 lokacijska	 pridobitev	 osrednje	 Slovenije.	 Navdušujejo	 s	
prepletom	 zgodovine,	 kulture	 in	 kulinarike	 –	 vse	 s	 pridihom	
svojevrstne,	nepričakovane	čarobnosti.
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P
osestvo Ruska dača, s 
čudovito primestno vilo v 
Zgornjih Gameljnah, ki jo 
je lastnik dr. Aleš Musar za 
javnost odprl maja 2019, 
je v treh letih doživelo 

kar nekaj obogatitev, dodatnih investicij 
in prilagoditev. Naložbe so bile usmerjene 
predvsem v izgradnjo potrebne infrastrukture, 
ki bi zagotavljala nemoteno izvedbo različnih 
dogodkov, ne glede na vremenske razmere, pa 
tudi v prostorsko zaokrožen, zelen, pomirjujoč 
in romantičen park.

Paviljon za zasebne in poslovne dogodke
Obiskovalca najprej preseneti zanimiv, 
okrogel paviljon, kamor so preselili kavarno 
in prostor za butične koncertne, gledališke in 
pogovorne dogodke. V kabarejski postavitvi, za 
omizji, sprejme tudi do 90 obiskovalcev. Večje 
prireditve je treba preseliti na zunanje površine, 
ki jih je na posestvu obilo.

Hkrati je paviljon mogoče najeti za zasebna slavja 
ali poslovne dogodke. Rojstni dnevi in druge 
družinske obletnice kar kličejo po prostoru, v 
katerem povabljeni in gostitelj lahko uživajo 
v intimni atmosferi, z glasbenim gostom po 
svoji izbiri ali ob pomoči organizatorjev Ruske 
dače, s svojim ponudnikom pogostitve ali pa se 
prepustijo predlogu skrbnikov posestva.
Posel zahteva inovativnost, kreativnost, 
presenečenja … Povabiti zaposlene, delovne 
skupine, time na sestanek, na brainstorming, 
na predavanje, na predstavitev izdelkov ali 
storitev, predstavlja izziv. Ni namreč noben 
presežek zaposlene povabiti iz ene sejne sobe 
v drugo, tudi če je ta na drugi lokaciji. Je pa 
treba za sveže ideje najti prostor, ki tem idejam 
odpira prosto pot, ki ljudi premakne, navduši. 
In prav to pravijo vsi, ki so si Rusko dačo do 
sedaj izbrali za svoje poslovno srečanje.

Vila za nočitve, pogostitve in sestanke
V vili Ruska dača lahko tudi prespite. Zlasti v 

zadnjem času so jo odkrili tuji gostje, ki si radi 
privoščijo doživetje, ki ni klasično hotelsko. 
»Petričeva« spalnica v prvem nadstropju 
vile je opremljena s pohištvom, kot bi ga 
imel nekdanji lastnik Franc Petrič leta 1908. 
»Njegovo« posteljo je izdelal isti mizar, kot vse, 
kar je lesenega oblikoval znameniti katalonski 
arhitekt Antoni Gaudi. Dve prostorni sobi sta 
na voljo tudi v mansardnem delu hiše, zahodna 
prav s pogledom na vrh Šmarne gore.
V dveh salonih, v zelenem, ki sprejme do 
10 oseb, ter v modrem za 6, si boste lahko 
rezervirali prostor za poslovna srečanja in 
kosila, ali za dogodke zasebne narave v manjši 
zasedbi.
Nadvse se priporoča ogled vile Ruska dača, 
kulturnega spomenika, ki je v celoti opremljen 
v meščanskem slogu, enem redkih »živih« 
prikazov tega obdobja pred prvo svetovno 
vojno pri nas. Vsak kos pohištva, vsak predmet, 
vsaka podrobnost v vili ima svojo zgodovino, 
svojo zgodbo in svoj razlog, zakaj je tam.

Ribnik z lokvanji in ribjo družino
Na Ruski dači so se lotili tudi izgradnje ribnika, 
kajti voda na človeka deluje pomirjujoče, kot 
bi naši pra-geni začutili, od kod prihajamo. 
Posestvo že sicer v liniji vzhod-zahod varuje 
potok Gameljščica. Strokovnjaki za vodni svet 
so v ribniku zasadili 17 različnih vrst lokvanjev, 
ki cvetijo od maja do septembra. Od Black 
Princess, ki je najbolj temen lokvanj, v katerem 
rdeča barva prehaja skoraj v črno, do Blushing 
Bride, ki je prava nevesta z roza pridihom in 
rdečkasto pisanimi listi, ter številnih drugih, 
belo rumenkastih, bakreno roza, nežno roza, 
mareličnih, pa belo vijoličastih, s sončnimi ali 
z oranžnimi sredicami. Eni so čašaste oblike, 
drugi zvezdaste, eni imajo le en sloj listov, 
drugi razkošje treh slojev, eni izjemno lepo 
dišijo, drugi spet rastejo višje iz vode ali cvetijo 
večkrat na leto.

Tri vrtne terase in poročni paviljon
V toplem vremenu je užitek popiti ledeno kavo 
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ali kakšno drugo priljubljeno poletno pijačo na 
eni od lesenih teras, v varnem zavetju velikih 
senčnikov. Lahko pa tudi v poročnem paviljonu, 
ki je vedno pripravljen na kakšno romantično 
zaročno zgodbo, če o tem le pravočasno 
obvestite osebje. Za poročna slavja pa seveda 
velja, da jih je treba dogovoriti vnaprej.
Vse tri terase v primeru kulturnih dogodkov 
služijo za gledališki parter, kar ustvarja 
edinstven, raznolik prostor – kot bi v klasičnem 
gledališču spreminjali scenografijo. Enkrat ste 
lahko na vzhodni terasi in gledate koncert ali 
predstavo s stranskim pogledom na vilo, drugič 
sedite na severni strani parka in imate pogled 
na zadnjo stran vile z mogočnim gankom, 
tretjič pa posedate na terasi ob ribniku in je 
oder lahko tudi poročna uta. Izjemne naravne 

danosti Ruske dače za postavitev odra, kot vaš 
pogled nanj, ustvarjajo zanimivo gledališko in 
koncertno dinamiko.

Vrtnice, drevje in skalnjak
Del posestva ostaja zelen. Tam so zasajene 
vrtnice, drevje, ki bo kmalu dajalo prijetno 
naravno senco, ter grmovnice, ki posestvo vse 
bolj in bolj zakrivajo ter ločujejo od parkirišča. 
Mimogrede, izjemno veliko parkirišče je 
dragocena vrednota vsakega »event« prostora. 
Čisto tam na vzhodni strani posestva ob 
Gameljščici pa boste našli čudovito urejen 
skalnjak, na katerem se bohoti cvetje, ki ga sicer 
v teh krajih ne boste našli tako zlahka.

www.ruska-daca.si

SWEETIE
2022
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Royal	Bled	Golf

na
RAJ
ZEMLJI
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Po	prvi	svetovni	vojni	si	je	takratni	jugoslovanski	kralj	Aleksander	
Karađorđević	 izbral	Bled	za	svojo	poletno	rezidenco,	kar	pa	 je	
tja	 privabilo	 premožne	 goste	 in	 plemstvo	 iz	 vse	 Evrope.	 Prva	
uradna	igra	golfa	na	Bledu	je	bila	odigrana	leta	1937	na	igrišču	
z	devetimi	luknjami.	Ta	je	oznanila	rojstvo	golfa	na	tem	območju.



L
eta 1938 je bilo dokončano 
igrišče z osemnajstimi 
luknjami, a je bilo zaradi 
začetka druge svetovne vojne 
žal kmalu tudi opuščeno. 
Legendarni Donald Harradine 

je leta 1972 razporeditev igrišča obsežno 
preoblikoval in kmalu zatem je zaslovelo kot 
eno izmed najlepših igrišč v Evropi.
V preteklih letih so gostili mnogo velikih 
amaterskih in profesionalnih turnirjev, kar 
priča o sofisticirani zasnovi igrišča in izzivu, 
ki ga predstavlja. Med drugimi so gostili tudi 
številna evropska prvenstva različnih kategorij, 
Turnir PGA European Challenge Tour in Ladies 
European Tour.

Golf igrišče sestavljata Kraljevo igrišče z 
osemnajstimi luknjami in Jezersko igrišče 
z devetimi luknjami. Golfiste iz vse Evrope 
privabljata tako strateška postavitev igrišča 
kot tudi popolna spokojnost, ki jo zagotavljajo 
veličastne gore in obširne doline slovenskih 
Alp.
Kraljevo igrišče je največje in najstarejše golf 
igrišče v Sloveniji. Njegovi začetki segajo v leto 
1937; mnogi obiskovalci pa trdijo, da je tudi 
eno izmed najlepših igrišč v Evropi. Leta 2017 
se je Kraljevo igrišče po dveletni prenovi znova 
odprlo. Sedaj ponuja izboljšano strateško 
razporeditev, odlično urejene travnate površine 
in dih jemajoči razgled na Karavanke in Julijske 
Alpe ter slavni Blejski grad. Tekom renovacije 
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se je igrišče podaljšalo na tekmovalno dolžino, 
prav tako pa so bile nadgrajene tudi zelenice, 
udarjališča in bunkerji. Do danes ga je njegov 
ugled popeljal v družbo najboljših igrišč v 
Evropi kot redni član Eligo, The World of Leading 
Golf, Worldclass.golf in na zavidljiva mesta 
seznamov najboljših igrišč v Evropi. Dejstvo, da 
golfisti pri igri na Kraljevem igrišču uporabijo 
vsako palico v torbi, kaže na pestrost igralne 
površine in zato ne preseneča, da se gostje na 
igrišče vedno znova vračajo. Jezersko igrišče, ki 
ga je zasnoval Donald Harradine, pa je popolna 
kombinacija spektakularnega razgleda in izziva 
polnih površin, ki jih v celoto povezuje valovit 
teren Royal Bleda.
Golf klub Royal Bled je skriti zaklad evropskega 
golfa, ki ponuja svojim članom poleg 
osupljivega igrišča v edinstvenem naravnem 
okolju s podobo raja na zemlji tudi ekskluzivne 

članske ugodnosti. Za vse podobno misleče s 
celega sveta, ki uživajo življenje in delijo strast 
do golfa, se tu se srečujeta tradicija in prestiž, 
vrhunska ponudba in topel osebni pristop, je 
dom članom, ko niso doma.
Tiste, ki se želijo učiti in razvijati svoje golfske 
sposobnosti, čaka odlična akademija golfa, 
z možnostjo organizacije treningov in 
edinstvenih teambuildingov. Široka paleta 
programov je skrbno prilagojena vsem ravnem 
sposobnosti. Akademija z vadiščem se nahaja 
na lokaciji s prečudovitim pogledom na 
Karavanke in omogoča prvovrstne pogoje za 
treniranje in učenje.
Gostje, ki želijo bivati neposredno na igrišču, 
bodo uživali v zasebnosti in gostoljubju, ki 
ga ponuja Jezerska hiša s štirimi sodobno 
opremljenimi sobami. Tako udobna kot tudi 
privlačna, Jezerska hiša ponuja lokalni slovenski 

70. LJUBLJANA 
FESTIVAL

  Plácido DOMINGO          Elīna GARANČA
   Juan Diego FLÓREZ          Lang LANG
     HÉLÈNE GRIMAUD          Riccardo MUTI 
 Daniel BARENBOIM          Charles DUTOIT

Ana NETREBKO & Jusif EJVAZOV
Rudolf BUCHBINDER

John MALKOVICH
DUNAJSKI FILHARMONIKI

LONDONSKI KRALJEVI 
FILHARMONIČNI ORKESTER

SIMFONIČNI ORKESTER IZ PITTSBURGHA

21. 6.–8. 9. 2022
Ljubljana

Glavni medijski 
sponzor:

Glavni sponzor:

 

Ustanoviteljica Ljubljana Festivala je Mestna občina Ljubljana. 

Častni pokrovitelj Ljubljana Festivala 2022 je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

Oglas Fashion Avenue _215x290mm_Zvezde 70 LF_2022.indd   2 23.6.2022   12:12:04



94     FASHION AVENUE

dekor, ki ga odlično dopolnjujeta moderno 
pohištvo in fantastičen razgled na igrišče in 
okoliško gorovje. Le kratek udarec žogice od 
Jezerske hiše se nahaja Kraljevska, kateri je 
bila po renovaciji vrnjena vsa njena slava in 
veličastnost: prefinjena notranjost, odprt kamin 
in udobno pohištvo ustvarijo edinstveno, a 
domače vzdušje, zaradi katerega gostje uživajo 
v sproščujočem ugodju, ki jih obdaja.
Restavracija 9 v Kraljevi hiši v edinstvenem 
naravnem okolju očara z lokalno pridelano 
hrano, z lastno proizvodnjo mesnin in s 
širokim izborom vrhunskih svetovnih vin. Z 
navdihom iz krajevnih in sezonskih sestavin ter 
s poudarkom na modernih in mednarodnih 
jedeh so gurmanski užitki v Royal Bled vedno 
nepozabna izkušnja. Vse od sproščujoče 
zunanje terase z razgledom pa do unikatne 
zastekljene restavracije, se zagotovo najde 
prostor in meni za prav vsako priložnost.

www.royalbled.com

Zgodba oljarne in mešalnice JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi sega v leto 1919, ko se je pričela prva 
pridelava bučnega olja. Tradicijo oljarstva ohranjamo iz generacije v generacijo. Leta proizvodnje in izkušnje 
oljarjev nam omogočajo, da proizvajamo Štajersko prekmursko bučno olje, ki je pridelano po naravnem 
tradicionalnem postopku, po receptu naših prednikov. Uvršča se v najvišji kakovostni razred in med slovenske 
zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Naše vodilo je navdušiti z 
bučnimi dobrotami, ki so pravo kulinarično doživetje – zato vabljeni v Oljarno JERUZALEM SAT, kjer boste 
izvedeli vse »od polja do olja«, okušali bučne dobrote ter slišali zanimive zgodbe dolgoletne tradicije.

Spoštovanje tradicije

www.oljarna-jeruzalem.si

JERUZALEM SAT – oljarna in mešalnica

 +386 (0)2 713 4852

oglas 1s.indd   28 7. 06. 2022   08:59:04
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BeLenka

sveta
RAZISKOVANJE
V DVOJE

Ljubeča	 skrb	 za	 dojenčka	 je	 najlepše	 darilo,	 ki	 mu	 ga	 lahko	
podarite.	Odlična	priložnost	za	preživljanje	skupnih	trenutkov	je	
nošnja	 otroka	 v	 nosilki,	 ki	 omogoča	 raziskovanje	 sveta	 v	 dvoje	
in	 medsebojno	 spoznavanje.	 Nosilke	 niso	 le	 izjemno	 praktične	
in	 koristne,	 temveč	 tudi	 udobne	 –	 tako	 za	 starše,	 kot	 tudi	 za	
dojenčka	ali	malčka.	Njegova	teža	je	enakomerno	razporejena,	
kar	razbremeni	starševo	hrbtenico	in	mu	omogoča	boljšo	držo	
ter	manj	utrujenosti,	prav	tako	pa	mu	daje	svobodo	prostih	rok,	
da	se	 lahko	 loti	vsakodnevnih,	športnih	ali	službenih	aktivnosti.	
Ob	tem	ga	njegov	največji	zaklad	z	veseljem	spremlja	ter	ostaja	
varen	in	miren,	brez	solzic	in	nezadovoljstva.
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N
ošenje dojenčkov ima svoje 
korenine v tisočletja starih 
tradicijah. Že zgodnji ljudje so 
izdelovali nosilke iz različnih 
naravnih materialov, kar jim 
je dalo svobodo pri delu, 

ko so lahko ostali v bližini svojih otrok. Danes 
poznamo mnogokatere prednosti, ki jih podpira 
znanost, toda v srcu nošenja dojenčkov še vedno 
ostaja starševa skrb in ljubezen. Nošenje dojenčka 
in malčka v nosilki prinaša koristi tako otroku kot 
staršu. Omogoča boljšo mobilnost, saj lahko starš 
s svojim otrokom brez težav doseže tudi težje 
dostopne terene, ki jih z otroškim vozičkom ni 
mogoče obiskati. Neposredna bližina pomeni 
krepitev čustvene vezi med otrokom in staršem, 
medtem ko skupaj raziskujeta širni svet ali uživata 
v toplini doma. Najbrž nam ni treba posebej 
izpostavljati prednosti prostih rok za nove starše, 
ki se morajo v prvih mesecih otrokovega življenja 
zaradi številnih novih nalog naučiti obvladati 
veščino večopravilnosti. In če lahko rešijo številna 
zahtevna opravila v spremljavi svojega malčka, se 
gotovo ob koncu dneva počutijo zmagoslavno. 
Obenem je v primerjavi s klasičnim nošenjem 
otroka, nošenje v nosilki zaradi razporeditve teže 
bolj optimalno za pravilno držo, zdravo hrbtenico 
in dobro počutje staršev. Otrok medtem ostaja 
miren in varen v udobnem zavetju in bližini 
starševega srca. Izkusi lahko neomejeno svobodo, 
saj lahko starša spremlja na vsakem koraku.
Prva in najbolj pomembna misel ob nakupu 

nosilke naj bo prav vaše udobje in udobje vašega 
otroka. Na področju ergonomije prednjačijo 
nosilci slovaške znamke Be Lenka, kajti združujejo 
funkcionalnost in koristi za zdravje, ne da bi pri 
tem delali kompromise glede stila in udobja. 
Tako kot vsak starš želi za svojega otroka le 
najboljše, tudi pri podjetju, za katerim stoji bivša 
paraolimpijka Lenka Cenigova Gajarska, nenehno 
izboljšujejo svoje kreacije. Nedavno so ustvarili 
novo generacijo nosilk, imenovano 4ever Neo, 
ki se lahko prilagaja glede na rastočo velikost 
otroka in je primerna za otroke od 3 mesecev 
do približno 3 let. Ključnega pomena so na otip 
prijetni izbrani premium materiali – bombaž in 
lan, ki ustrezajo najvišjim varnostnim standardom 
ter poskrbijo, da je otroku v nosilki primerno toplo 
v hladnejših zimskih dneh in primerno hladno v 
vročih poletnih dneh. Ergonomski in sofisticirani 
nosilci Be Lenka so z raznolikimi barvami in motivi 
osvojili tudi modno ozaveščene mame in očete, 
ki so navdušeni nad njihovo vsestranskostjo 
in enostavnostjo za kombiniranje z njihovo in 
otrokovo garderobo.
Filozofija podjetja Be Lenka je vpeta v naravo, 
zato prisegajo na lokalno proizvodnjo, ki jim 
omogoča implementacijo strogega nadzora 
kakovosti, česar posledica je izjemna kakovost. 
Hkrati s proizvodnjo in z nabavo surovin znotraj 
Evrope podjetje v veliki meri zmanjšuje škodljive 
emisije in podpira domače gospodarstvo.

www.belenka.com
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

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

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

MONTE CARLO · GENEVA · MILANO · VIENNA · DUBAI · ABU DHABI · LONDON · HONG KONG · SLOVENIA · CROATIA · SERBIA


