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#babesvitamins

Izdelek je na voljo na www.babesvitamins.si in v vseh prodajalnah

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.

50.
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SEJEM
OGLAS
NARAVA−
ZDRAVJE
razstavišče 1

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.

23.−26.
OKTOBER 2019

7

GOSPODARSKO
RAZSTAVIŠČE

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)

Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
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Stephen Hung
Hung in
in Deborah
Deborah Valdez-Hung
Valdez-Hung

LUKSUZ
mora biti
EKSTREMEN
INTERVJU

Stephen Hung

Pravljično bogati hongkonški mogul Stephen Hung vzbudi
ogromno pozornosti na vsakem svetovnem gala dogodku zaradi
svojega slovesa milijarderja in seveda zaradi svojevrstne modne
oprave. Rojen je bil v bogati družini, oče je bil nepremičniski
investitor, sam pa je doštudiral medicino na Univerzi Kolumbija in
dokončal študij MBA na Univerzi Južne Kalifornije. Po študiju se je
ukvarjal z bančništvom v firmi Merrill Lynch Azija in nadaljeval kot
investicijski bančnik v mnogih vodilnih hongkonških investicijskih
podjetjih. S poznanstvi in z zasluženim kapitalom je osnoval lastni
investicijski holding, ki gradi različne projekte. Največ praha je
dvignil s svojim projektom najbolj luksuznega hotela in kazina na
svetu – Louis XII v Macau, ki je stal 1,6 milijarde ameriških dolarjev.
Hung je za ta hotel naročil kar 13 rdečih vozil Rolls-Royce, ki so
stali 20 milijonov dolarjev in so največja flota, naročena pri
angleški avtomobilski manufakturi. Resort bi moral
biti odprt že pred leti, vendar je zaradi prevelike
razsipnosti vlagatelja končno odprl svoja vrata šele
pred kratkim, in sicer pod novim imenom The 13
Hotel. Hung je poročen s čudovito Mehičanko in
bivšo manekenko Deborah Valdez-Hung, kateri
je kupil modno agencijo. Poleg ekstravagantnih
oblek je Hung poznan tudi po zavidanja vredni
avtomobilski kolekciji Ferarrijev, Lamborghinijev,
Rolls-Roycev, Pagani Zonde Barchetta in
Bentleyja, ki ima znak narejen iz diamantov.

Ali filozofija hedonizma naredi človeka
boljšega?
Najbrž sem jaz res eden od največjih
hedonistov na svetu in mogoče je zame kakšen
dan prav poseben, če ga živim kot popolnoma
navaden človek. Če sem v Londonu, Milanu ali
Monaku, moram priznati, da diham hedonizem
z odprtimi pljuči.
Kako ste se prebili na naslovnice svetovnih
luksuznih revij kot eden od vodij visoke
mode?
Največ publicitete mi je napravil moj projekt

najbolj luksuznega hotela na svetu The 13 in
moj prepoznaven stil oblačenja. Seveda me
ne bi nihče poznal, če ne bi bil prej uspešen v
investicijskem bančništvu, ki mi je dal vetra v
krila moje navdahnjenosti za luksuz.
Povejte malo več o hotelu The 13 v Macau.
Tukaj je govora o presežniku v industriji
hotelirstva. Gre za ultimativen luksuz, namenjen
1 odstotku azijskega trga. Inspiracijo sem dobil
v Parizu, v Versaillesu, pri francoskih kraljih
in njihovemu hedonizmu. Gre za moderno
predelano baročno kreacijo, ki združuje

prestižno arhitekturo, vrhunske usluge in
kulinariko Michelinovih zvezdic. Že cena
povprečne nočitve, ki stane 50.000 ameriških
dolarjev, pove vse.
Kateri modni oblikovalci so del vašega
vsakdanjika?
Versace, Dolce & Gabbana, Philip Plein,
Louboutin so del moje vsakodnevne garderobe,
vendar je še nešteto drugih smelih in mladih
oblikovalcev, ki zame delajo posebne unikate.
Ste nepogrešljiv gost največjih VIP revij.
Res sem vabljen na nešteto VIP dogodkov,
vendar se udeležujem samo dogodkov meni
bližnjih modnih ikon. Večina organizatorjev
nima pravega pristopa in mi hočejo vsiliti
kakšen luksuzni izdelek. To ni način prodaje.
Kot mnogokateri drugi si tudi sam želim miru
in individualnosti, ko nakupujem. Mnoge
svetovno znane znamke so se obrnile k

12 FASHION AVENUE

masivnemu luksuzu in so uspešne. To ni zame,
jaz sem za ekstremni luksuz. To so izdelki, ki
so večni in niso del vsakodnevne mode, ki se
stalno menja. Izdelek, ki ga nosim, bi lahko pred
stoletji nosil car ali maharadža.
Vas očarajo tudi diamanti?
Seveda, zadnjič sem pri Grafu občudoval
diamantno zapestnico, za katero mi je
prodajalka dejala, da bi lepo pristajala moji
ženi. Odvrnil sem ji, da bi bila odlična zame in
sem si jo privoščil.
Vaša soproga je ena najlepših žensk na
svetu.
Res je. Moja prekrasna Deborah je bivša
manekenka mehiških korenin, ki poleg tega,
da je diplomirana pravnica, vodi v Hong Kongu
uspešno modno agencijo.
Matjaž Tomlje
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LEPOTNI STUDIO DREAMS
Po sedmih letih uspešnega poslovanja v najemniških prostorih se je Lepotni
studio DREAMS letos poleti preselil v lastniške prostore na Kodeljevo. Z
visoko kvaliteto opravljenega dela in sorazmerno ugodnimi cenami storitev
ohranjajo krog rednih cenjenih strank in se veselijo vsake nove stranke, ki
si želi lepote in samozavesti. Ponašajo se z najboljšimi tehnologijami nege
obraza, med katerimi izstopa Innofacial Aquapeel. Čarobna nega, ki lahko
vsako kožo preoblikuje v tisto, kar si vsi po tihem želimo, pa tudi če si to
ne priznamo. Še posebej so ponosni na njihovo najnovejšo pridobitev 4D
Hifu+Vmax za intenzivno neinvazivni »facelift«, kjer gre za revolucionarno
metodo pomlajevanja obraza in vratu, ki jo uporabljajo v vodilnih estetskih
klinikah in kozmetičnih salonih po svetu in tudi pri nas.

KOZMETIČNE NOVOSTI

INDOLA COLORBLASTER
V digitalno napredujoči kulturi si želimo spremeniti videz čim hitreje in
doseči spremembe v trenutku. Obleka, ličila in dodatki so del te zgodbe
in sedaj tudi barva las, saj je Indola ustvarila nov, prodoren profesionalni
asortiman, ki v trenutku spremeni barvo las in pri tem poskrbi tudi za
nego. Trendovsko inspirirani barvni balzami za toniranje las Colorblaster
delujejo samostojno ali v kreativni kombinaciji več odtenkov za unikatne
barvne rezultate. Z obstojnostjo do 10 pranj omogočajo, da uporabniki
vedno znova menjajo barvo svojih las in izražajo svojo kreativnost.

Naravni vir hidratacije
OGLAs
caudelie

HERBIO ALGE IN PLANKTON
Krema Pupa, osebna dnevna nega občutljive kože z zaščito pred soncem SPF
10, zaradi izbranih sestavin okrepi obrazne kapilare, pospešuje limfni pretok in s
tem zmanjša otekline in edeme. Kožo globinsko nahrani in pospeši obnovitev,
rdečine izzvenijo, pore se zožijo in mastnost kože se zmanjša. Izvleček morskih
alg in planktona, bogat z vitamini in minerali, vitalizira in krepi kožo, zato je krema
primerna tudi pri rozacei in kuperozi. www.herbio.org

NELIPOT DEZODORANT V STIKU
Dezodorantna krema, ki je osvojila naziv Hit produkt leta 2016 v okviru
projekta Štartaj, Slovenija!, je zdaj na voljo z izboljšano formulo, ki bolje
vlaži, in v novi preobleki – Nelipot stik BASIC, SHAC in IROF. Na popolnoma
naraven način uspešno varuje pred neprijetnim telesnim vonjem, je
dokazano koži prijazen, certificirano ekološki ter na voljo kot stik, v
embalaži iz 100% biorazgradljive plastike, narejene na mlečnokislinski
osnovi iz sladkornega trsa. Uporabili so razgradljive materiale v želji, da
zmanjšujejo ogljični odtis ter poskrbijo za primerno reciklažo. Na voljo v
vseh megamarketih Interspar in marketih Spar po Sloveniji ter v spletni
trgovini wwww.nelipot.si.
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HIDRACIJE
PO 8 URAH
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PARABENOV, FENOKSIETANOLOV,
FTALATOV, MINERALNIH OLJ,
NATRIJEVEGA LAURET SULFATA,
ŽIVALSKIH SESTAVIN

www.vivaderm.si

Avto+šport 69

thai massage
ONZONTHAI

NOVELIUS MEDICAL BEAUTY SLEEP
Kakovosten spanec je ključnega pomena za naše zdravje. Če zadosti spimo,
imamo manj gub in podočnjakov, bolj sijočo kožo in lase, smo boljše volje
in smo videti bolj zdravi. H kakovostnemu spancu pripomore prehransko
dopolnilo Beauty Sleep, ki vsebuje naravne ekstrakte starodavnih rastlin ter
optimizirano razmerje mineralov in vitaminov. Izvleček cvetov kamilice z
visoko vsebnostjo apigenina pripomore pri sproščanju. Korenina uspavalne
vitanije pomaga telesu, da se prilagodi stresu, vitamini B1, B2, B3 in B6 ter
magnezij pa prispevajo k optimalnemu delovanju živčnega sistema.

KOZMETIČNE NOVOSTI

LUSH NEGA LAS
Da je skrb za lase še kako pomembna, se zavedajo pri britanskemu
podjetju Lush, ki iz veganskih sestavin ročno ustvarja božansko
hranljivo kozmetiko, ki je zaradi ekološke naravnanosti večinoma na
voljo brez plastične embalaže. Najnovejša kolekcija je tako namenjena
negi las, ki lasišče povsem očisti in pomiri, lase pa zmehča, naredi
sijoče in jih hkrati izjemno odišavi. Štirje šamponi simpatičnega
izgleda lasem podarijo moč in mehkobo, medtem ko za intenzivno
obnavljajočo nego poskrbi balzam, ki diši po tonki in kakavu.

OGLAS
onzon thai

KARBONOIR ANTI-AGE SERUM
Naravni kozmetiki Karbonoir se je pridružil nov član, naravni anti-age
serum, ki suho in poškodovano kožo nežno nahrani, skrbi za njeno
vlažnost ter jo ohranja mladostnega videza. Sestavine so naravne in
skrbno izbrane, saj si nega obraza zasluži še posebej kvalitetno nego,
ki povrne elastičnost. Naravni serum je primeren za vsakodnevno
uporabo, njegov kokosov vonj pa vas bo ponesel v tropske kraje. Pakiran
je v priročni »airless« embalaži, ki preprečuje razvoj mikroorganizmov in
tako poskrbi za maksimalno kvaliteto tudi ob uporabi. www.karbonoir.si

BUTTERS
Organska, slovenska, veganska linija Butters slovi po kakovostnih
in učinkovitih kozmetičnih izdelkih, predvsem pa po največji izbiri
karitejevega masla za nego suhe in razpokane kože. V ponudbi boste našli
široko paleto različnih vonjev kariteja, ki vas ne bodo pustili ravnodušne.
Butters pa pridno širi svojo ponudbo tudi z ostalimi izdelki za nego telesa.
Najnovejši maski za lase s konopljo in z vitamini ukrotita še tako zahtevne
lase – naredita jih močne, gladke in sijoče. www.butters.si.

Foto: Cosmedoc.si
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SALON TAJSKE MASAŽE
Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

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

DOBRO
jutro
KOŽA
LEPOTA IN ZDRAVJE

Nega kože jeseni

Čas je. Sedaj je čas, da se koži zahvalimo. Za obrambo, za zaščito.
Pred soncem, pred mrazom, pred vetrom. Za strpnost in
toleranco do nas samih. Kar pomislimo, kolikokrat smo pozabili
odstraniti ličila zvečer, kolikokrat smo iztisnili mozoljček in si
poškodovali kožo. Jesen je čas, da izbrišemo napake in posledice
iz kože. Da kožo globinsko obnovimo, navlažimo in nahranimo.
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Zakaj sedaj?
Jesen je čas za terapije kože. Koža pri
temperaturi od 5 do 25 stopinj ne potrebuje
dodatne zaščite. Spomnimo se, kako smo
poleti govorili, da se koža debeli z namenom.
Zaradi zaščite odmrle celice ne odpadajo iz
kože, ampak oblikujejo dodatno mehansko
zaščito pred soncem. Enako se dogaja pozimi.
Koža se kopiči, da nas obvaruje pred hitrimi
toplotnimi spremembami, pred mrazom in
vetrom. Zato je koža po koncu teh obdobij
sivkasta, zelo izsušena in »podhranjena«. Čez
mehansko zaščito odmrlih celic tudi aktivne
molekule v kremi težko prodrejo, da bi opravile
svojo nalogo. Za transport v globino je namreč
potrebna ekstracelularna ali intracelularna
voda, ki pa je odmrle kožne celice na površini
nimajo. Jeseni, ob idealni temperaturi, pa lahko
koži vrnemo za gromozanske usluge čez leto.
Poleg temperature ji koristi tudi vlaga v okolju.
Kaj potrebuje koža?
- piling terapijo. Potrebno je odstraniti
nakopičeno odmrlo kožo z obraza. To lahko
storimo tako, da se naročimo na diamantni
piling pri kozmetičarki ali izvajamo terapijo
pilinga doma. Pomembno je, da ne odstranimo
vse odvečne kože naenkrat. Tako bi koži
povzročili stres, saj je kar naenkrat brez dodatne
zaščite (na katero se opira). Tako bomo k
kozmetičarki odšli 2-4-krat v razmaku 5 do 10
dni. Če pa se odločimo za piling terapijo doma,
vzamemo nežno piling sredstvo in z njim
osvežimo obraz vsak večer 30 dni zaporedoma.
Pri nakupu pilinga bodimo pozorni: da je v
kremni osnovi (ne v gelu ali milu) in da ima čim
bolj drobne delčke (velikost mivke). Pri nakupu
se tudi izogibajte delčkov, ki so po obliki kristali
(sol, sladkor), saj s svojimi robovi naredijo mikro
poškodbe. Ker se te obnavljajo hitreje kot
nepoškodovana koža, pride do jojo učinka –
hrapave in sivkaste kože.
- »hranjenje« kože. Pretiravajmo z maskami
v času piling terapije. V tistem mesecu, ko
hodimo k kozmetičarki na diamantni piling ali
si piling terapijo delamo doma, poskrbimo, da
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koža vsak dan dobi ogromno hranljivih snovi.
Ko s pilingom odstranjujemo povrhnjico, kožo
prisilimo, da hitro začne s proizvodnjo novih
celic in nove zaščite. S hranilnimi učinkovinami
tem novim celicam damo najboljšo
predispozicijo za sijaj in lepoto. Vsak večer
torej nanesimo hranilno masko. Lahko si jo
pripravimo sami, tako da v svojo individualno
kremo za obraz vmešamo nekaj kapljic hladno
stiskanega olja, primernega naši koži, ter
dodamo kapljico eteričnega olja. Nekatere
kozmetične hiše imajo že mešanico. Posvetujte
se, katero eterično olje bi bilo primerno za vaše
težave na koži. Če boste sami pripravili masko,
jo lahko pustite na obrazu čez noč, če kupite že
narejeno hranilno masko, jo uporabite vsak dan
po navodilih.
- masaža. Za nego zgornjih plasti kože smo
poskrbeli, poskrbimo še za globlje plasti.
Dermis (srednja plast kože, ki je odgovorna
za elastičnost in čvrstost) živi od produktov
iz našega telesa. Kozmetične učinkovine v
zelo malih odstotkih prodrejo tako globoko.
Naše telo pa ima prioritetno listo oskrbovanja
celic s hrano in kisikom. Najpomembnejše so
seveda celice srca, pljuč, mišic... Nekje zadaj,
zadaj pa je koža. Kri, ki pride do celic kože, je
že zelo osiromašena koristnih učinkovin. Zato
si vzemimo en mesec časa in se vsako jutro
ob nanosu kreme za sekundo, minuto ali dve
ustavimo in vmasirajmo kremo v obraz. Grobi
potegi proti gravitaciji bodo naredili čudeže pri
čvrstosti kože. Bodimo kar močni, masirajmo
kožo, da začutimo toploto, morda vidimo
rdečico. Tako, sedaj smo pospešili prekrvavitev.
Celice kože je zalila kri, sedaj pa pridno srkajo
kisik in hranljive snovi.
Anja Rednak Jakšić
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VEDNO
urejen,
VEDNO SVOJ
LEPOTA IN ZDRAVJE

Remington Graphite

Pomembnosti negovane zunanje podobe v današnjem svetu se
vedno bolj zavedajo tudi moški, a v želji po popolni urejenosti lahko
kopalnica hitro postane preplavljena s takšnimi in z drugačnimi
pripomočki. Na tem mestu je rešitev ponudil strokovnjak za
nego z več kot 80-letno tradicijo – Remington, ki je predstavil
novo linijo elegantnih strižnikov, ki bodo z vsestranskimi nastavki
poskrbeli za urejen videz, s katerim je lahko moški vedno zvest
svojemu slogu.
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S

odobni moški, ki želijo slediti
najnovejšim trendom in biti
samozavestni
na
vsakem
koraku, bodo veseli nove
kolekcije Graphite, ki je
povsem prilagojena potrebam
uporabnikov. Zaradi številnih nastavkov bo
celotno rutino urejanja mojstrsko obvladal le
en izdelek, pa naj gre za oblikovanje ali britje
brade, striženje las ali za prirezovanje telesnih
dlak. Tako bo olajšal življenje močnejšemu
spolu in hkrati sprostil prostor v kopalniški
omarici.
Ker želijo pri ameriškem podjetju Remington
zagotoviti kakovostne proizvode po dostopnih
cenah, inovativno linijo Graphite sestavljajo
trije osebni urejevalniki, primerni za vsak
žep. Vsak izmed njih je opremljen z gladko
drsečimi grafitnimi rezili, zasnovanimi z
udobnimi konicami, ki so nežne tudi do najbolj
občutljive kože obraza. Rezila se prav tako
sama ostrijo, kar zagotavlja izredno natančnost,
medtem ko ergonomski dizajn omogoča
preprosto uporabo in maksimalno kontrolo.

S tem novi pripomočki dajejo pogum za
eksperimentiranje, oblikovanje in vzdrževanje
najbolj sodobnih slogov. Vrhunski rezultati in
estetski izgled produktov bodo prepričali tudi
najbolj zahtevne kupce, ki želijo biti vedno
urejeni kot iz škatlice in pripravljeni na vse
priložnosti.
Rutina urejanja bo najbolj obsežna in enostavna
s kraljem kolekcije Graphite, s katerim se lahko
moški poslovijo od neskončnih pripomočkov
in postanejo gospodarji svoje podobe. Model
G5 se namreč pohvali s kar devetimi nastavki
za vsako potrebo; za popolno pričesko in
brado skrbi nastavljiv glavnik s strižno dolžino
med 2 in 20 milimetri, nadležnih nosnih in
ušesnih dlak ter štrlečih obrvi se bo znebil
navpični prirezovalnik, telesne dlake pa
bo ukrotil glavnik z dolžino 3 milimetrov. S
posebnim nastavkom bo mogoče ustvariti
tudi priljubljen videz 3-dnevne neobrite brade
z obritim robom, medtem ko bodo ljubitelji
gladko obritega izgleda uporabili natančen
prirezovalnik. Ker je vsestranski urejevalnik G5
povsem vodoodporen, se lahko rutina urejanja
za večjo priročnost prestavi tudi pod tuš, ob
tem pa zmogljiva baterija z 90-minutnim
brezžičnim delovanjem omogoča nemoteno
kreiranje unikatnega osebnega stila.
si.remington-europe.com
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TejaJeglichDesign

Priznana modna oblikovalka Teja Jeglič se že od malih nog
spogleduje z ustvarjanjem, leta 2014 pa so njene ideje zaživele v
liniji ženskih nahrbtnikov in torbic pod znamko TejaJeglichDesign,
ki jo odlikujejo ročna izdelava, kakovostni materiali in edinstven
dizajn, saj lahko stranka za resnično unikatnost izbira med
neskončnimi kombinacijami barv, oblik in materialov.
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S

prva se je Teja z risanjem in
umetnostjo spoznavala na
Srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo, kasneje pa jo je
pot zanesla v modne vode na
Fakulteto za dizajn v Ljubljani,

kjer se je osredotočila na razvoj svojih izdelkov
pod mentorstvom priznanih profesorjev.
Znanje je nadgrajevala tudi v tujini, kjer je na
priznani šoli Leeds College of Art pridobila
veliko novih izkušenj iz sveta mode, ki jih je s
pridom uporabila pri uresničitvi svojih sanj.

Lamborghini Urus
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Začela je z oblikovanjem ženskih oblačil, nato
pa se je nepričakovano usmerila v ustvarjanje
ženskih modnih dodatkov. Prvi primerek Tejinih
danes prepoznavnih nahrbtnikov je nastal
čisto po naključju, ko je najboljšo prijateljico za
rojstni dan želela presenetiti z nečim unikatnim
in uporabnim. Iz tega je nastala ideja, da bo
začela izdelovati modne nahrbtnike, ki so bili
takrat v našem prostoru novost. Zaradi velikega
povpraševanja so kolekcijo kaj kmalu dopolnile
torbice vseh oblik in velikosti, katerih značilen
element so verižice, ki namesto klasičnih
paščkov služijo kot držala in s tem dodajo piko
na i. Oblikovalka pa je poskrbela tudi za modno

ozaveščene moške, ki lahko svojo opravo
dopolnijo z njenimi športno-elegantnimi
nahrbtniki, ki se lahko nosijo tudi kot torba in so
tako primerni za službo ali športne aktivnosti.
Čeprav so v kreativnih izdelkih TejaJeglichDesign
vsepovsod vidne geometrijske črte, ostre poteze
in prelivanje živalskih vzorcev, je Teja pri snovanju
nove kolekcije nekoliko umirila kombinacijo
različnih materialov, za pridih svežine pa je izdelke
okrasila z ročaji iz akrilnega stekla, ki so prijetni na
otip in celoten dizajn prav elegantno zaključujejo.
Končni produkt je izredno sofisticirana kolekcija,
ki predstavlja ekstravagantno žensko, ki se ne
omejuje z okolico.

Druga linija, kolekcija pomlad/poletje 2020, pa
bo luč sveta ugledala na Ljubljanskem tednu
mode, ki bo potekal konec oktobra v Muzeju
za arhitekturo in oblikovanje. Kot vir inspiracije
pri oblikovanju izdelkov, ki bodo imeli nekoliko
drugačen način nošenja, je služila arhitektura 21.
stoletja s svojimi strogimi linijami in polkrožnimi
oblikami. Ker želi slovenska modna oblikovalka
z ročno izdelanimi stvaritvami prodreti še
na hrvaški trg, se bo konec leta predstavila
tudi na modno-humanitarni reviji za ženske,
obolele z rakom na dojkah, ki bo potekala v
nakupovalnem središču City Modus v Zagrebu.
Talentirana Teja se ne boji novih izzivov, zato se
želi ponovno preizkusiti v oblikovanju ženskih

oblačil in bo s prihodnjim letom pod uveljavljeno
znamko TejaJeglichDesign lansirala linijo majic
in dodatkov, ki bodo lepo popestrili športnoeleganten izgled.
Svojo unikatno kreacijo si lahko tako ženske
kot moški sestavijo na spletni strani www.
tejajeglichdesign.com ali v ateljeju na
Petkovškovem nabrežju 31, kjer si lahko v živo
ogledajo posamezne vzorčke kot tudi končne
izdelke ter tako občutijo Tejino ustvarjanje,
kreativnost in energijo.

oglas ck ura
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www.tejajeglichdesign.com
NO TIME LIKE THE FIRST. #MYCALVINS SwISS MAdE
www.SLOwATCH.SI
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Lamborghini Sián
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Sián je mnogo več kot zgolj nov ultra ekskluzivni produkt
Lamborghinija, saj gre za prvi hibridni avtomobil znamke, ki je z
819 konji hkrati tudi najmočnejši divji bik v zgodovini.
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L

amborghini je vstopil v dobo
elektrifikacije. Za svoj prvi
hibridni avtomobil, ki prikazuje
prihodnjo usmeritev italijanske
znamke in njen potencial v
sledečih desetletjih, je izbral
prilično poimenovanje Sián, ki v bolonjskem
dialektu pomeni strela. Ta pa se ne nanaša
le na elektrificiran pogonski sklop, ampak
tudi na ekstremno drzne linije, ki opazovalca
oslepijo kot blisk. Vizionarsko, futuristično
oblikovanje sicer kaže jasno povezanost z geni
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Lamborghinija, toda uteleša novo oblikovno
smer za novo ero mobilnosti. Navdih naj bi
oblikovalcem posodil legendarni Countach,
s katerim so se okoli prevažali največji frajerji
70. in 80. let prejšnjega stoletja. Tej osnovi so
dodali številne aerodinamične rešitve, saj je
Sián kljub hibridnemu utripajočemu srcu po
duši še vedno Lamborghini, ki potiska meje,
da bi izpolnili tudi najvišja pričakovanja. Pretok
zraka je usmerjen preko prednjega splitterja in
pokrova motorja, čez stranske škrge in skozi
zadnji spojler, prav tako pa so za tehnološko

učinkovitost kot prvi na svetu ob izpušni
sistem implementirali patentirane lopatice, ki
zagotavljajo elegantno hladilno rešitev.
Najbolj prepoznaven je gotovo obraz športnika
s svetili v obliki črke Y, ki so jih Italijani originalno
zasnovali leta 2017 za električno študijo Terzo
Millennio, nič manj dominanten pa ni tudi
zadek z aktivnim spojlerjem, vpadljivimi lučmi
in z masivnim difuzorjem. Agresiven dizajn
avtomobila tako opazovalca odlično pripravi
na njegove nore zmožnosti. Elektrificiran
dvanajstvaljni motor na račun inovativnih

tehnologij namreč omogoča neprekosljivo
zmogljivost v hibridni sferi – 819 konjskih moči,
na račun katerih se Sián uveljavi kot najmočnejši
Lambo od ustanovitve podjetja leta 1963. Pa
ne samo najmočnejši, tudi najhitrejši, saj se
kot strela do stotke izstreli v 2,8 sekunde in
nadaljuje svoj pohod do 350 km/h.
Električno tehnologijo dostavljata 48-voltni
električni motor, ki so ga vkomponirali v
menjalnik za takojšnji odziv in izboljšano vozno
izkušnjo ter kot podporo pri parkirnih manevrih,
in superkondenzator, ki je premierno uporabljen
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ZAKAJ BI ŠEL OKROG SVETA,
ČE IMAŠ VSE DOMA?
Kdor najde, več ne išče.

za zbiranje energije namesto klasične litijionske baterije, saj je 3-krat močnejši kot
baterija enake teže. Celoten sistem tehta zgolj
34 kilogramov, s čimer je doseženo sanjsko
razmerje med težo in močjo – 1,0 kg/KM. Niti
najbolj brutalni Lamborghini doslej, Aventador
SVJ, ki je lani na slovitem Nürburgringu postavil
nov rekord za serijske avtomobile, se ne pohvali
s tako impresivnim razmerjem. S tem je jasno,
da Sián za italijansko avtomobilsko podjetje
predstavlja pomembno prelomnico, saj želijo

z njim dokazati, da bodo še kako relevantni in
konkurenčni tudi z neizogibnim prehodom v
svet elektrifikacije. In glede na to, da je prav vsak
izmed 63 ekskluzivnih primerkov hibridnega
superavtomobila že prodan najbogatejšim
zbirateljem našega planeta, ki bodo za
resnično unikatnost sami izbrali barvno paleto
in materiale svojega Siána, je prihodnost
Lamborghinija jasna kot beli dan.

oglas
tektonik
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ŽEJA NI OVIRA!
WWW.TEKTONIK.BEER
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LA
dolce
VITA
Riva Dolceriva
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Sladko življenje in epikurejski življenjski stil uteleša najnovejši
luksuzni gliser izpod rok Rive, ene svetovno najbolj cenjenih
navtičnih znamk, ki velikega poudarka ne daje zgolj na estetsko
izčiščenost zunanjega dizajna in prefinjenost notranjih
materialov, ampak tudi na vrhunsko zmogljivost svojih plovil.
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a nedavnem canskem
festivalu plovil je skupina
Ferretti svetu pokazala
svoje znanje in dosežke,
saj je v mondenem
francoskem
zalivu
predstavila floto 26 plovil, vključno s šestimi
novostmi, izmed katerih je izstopala nova
Dolceriva, luksuzni športni cruiser, popoln za
vznemirljiv dan na vodi.
Skoraj 15 metrov dolga navtična lepotica se
zgleduje po leta 2017 lansirani sestri 56' Rivale,
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s katero si navkljub nekaj metrov manj deli
dinamičen, a eleganten videz, ki ga ustvarja
metalik siva, h kateri se odlično podajo
moderni črni in jekleni poudarki, prelep tik ter
pasica v odtenku znamkine značilne turkizne. K
mogočni prezenci na vodi pripomorejo velika
zastekljena okna, ki tečejo vzdolž trupa, in
edinstveno vetrobransko steklo, ki ščiti kokpit
in hkrati zaključuje aerodinamični profil gliserja.
V primerjavi s 56' Rivale nova Dolceriva ne
ponuja blazin za sončenje na premcu, toda to
nadoknadi z inovativno razširitvijo telesca ob
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z veliko naravne svetlobe, ki je opremljena
s precizno dodelano kopalnico, ob slabem
vremenu pa se bosta lahko zleknila tudi na
sedežno garnituro v salonu, medtem ko jima
bo član posadke pripravil prigrizek v manjši
ladijski kuhinji.
Nova odprta jahta bo zadovoljila tudi tiste,
željne brzinske vožnje, saj jo poganja par
zmogljivih motorjev Volvo s 1.000 KM, s
pomočjo katerih bo Dolceriva rezala valove s
hitrostjo vse do 40 vozlov.

N A U T I C W E A R

krmi, s katero so oblikovalci ustvarili prostor za
še dve veliki blazini; skupno bodo torej lahko
v največjem udobju ležale štiri osebe, medtem
ko se bodo sončnim žarkom lahko nastavljali
tudi tisti, ki bodo zadnjice parkirali na dveh
velikodušnih zofah, lociranih ob kokpitu.
Pod palubo bo Rivina nova krasotica ponujala
sofisticiran ambient, v katerem kraljujeta
mahagonij in usnje v odtenku kremasto bele
in karamelno rjave, za piko na i pa skrbijo
detajli mornarsko modre. Čudovita igra barv in
materialov tako ustvarja značilni podpis Rivinih
interierjev.
Gosta se bosta lahko spočila v elegantni kabini

Ava Tomlje

bigg-r.com

Prihodnost
izgleda 3x bolje

Novi IONIQ. Electric, Hybrid in Plug-in Hybrid.
Novi Hyundai IONIQ – prvi avtomobil na svetu, pri katerem lahko izbirate med hibridnim, povsem električnim ali priključno hibridnim motorjem.
Vsak motor ima svoje zelo posebne značilnosti, vi pa se odločite, kateri model najbolj ustreza vašemu slogu. Oblikovne lastnosti so: nova maska
motorja, zadnje in sprednje LED luči ter štiri nove barve karoserije – da bo prihodnost res izgledala natančno tako, kot ste si jo predstavljali.

Prihodnost pripada elektriki. Obiščite www.hyundai.si.

Povprečna poraba goriva: 0,0 - 4,2 l/100 km, emisije CO 2 : 0,0- 97 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Več informacij dobite pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. 5-letna garancija Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov velja za vsa nova vozila Hyundai
prodana preko pooblaščene trgovske mreže končnim kupcem, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah CO 2 so na voljo na www.hyundai.si

UMETNOST
oblikovanja
PROSTORA
ARHITEKTURA

Skidmore, Owings & Merrill
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Mednarodno priznana arhitekturna firma Skidmore, Owings &
Merrill (SOM) je v osmih desetletjih delovanja ustvarila nekatere
najbolj prepoznavne sodobne podobe za sedeže korporacij,
vladne organizacije in urbana območja, ki nakazujejo, da gre za
podjetje s timskim pristopom do arhitekturnega oblikovanja, s
poglobljenim tehničnim znanjem in z veliko organizacijsko močjo.
Upravljano s strani nekaterih najboljših arhitekturnih umov na
planetu je podjetje zaključilo deset tisoč projektov v več kot
petdesetih državah sveta in osvojilo več nagrad kot katerakoli
druga arhitekturna družba na svetu.
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svetu arhitekture, notranje
opreme, inženiringa in
urbanizma je Skidmore,
Owings & Merrill (SOM)
nedvomno eno najbolj
prepoznavnih imen, ki
svoj status dokazuje s 83-letno tradicijo in

V

s portfeljem, ki vključuje nekatere izmed
najpomembnejših arhitekturnih dosežkov
20. in 21. stoletja. Vse od začetka je bil SOM
vodja v raziskovanju in razvoju specializiranih
tehnologij in novih postopkov, od katerih
so mnoge imele očiten in trajen vpliv na
oblikovalske profesije in fizično okolje. Njihov

recept za uspeh se tako skriva v pionirskem
duhu, saj združujejo strokovnjake raznolikih
področij, ki s holističnim pristopom skupaj
ustvarjajo inovativne rešitve in prispevajo k
uspehu vsakega, še tako zahtevnega projekta.
Ker ustvarjajo vse od naprednih raziskovalnih
objektov in navdihujočih učnih centrov do

vrtoglavih nebotičnikov in živahnih mestnih
četrti, teh do sedaj sploh ni bilo malo. Vse
se je pričelo s stolpnico Lever House, ki z
dokončanjem leta 1952 ni postala zgolj
radikalen dodatek newyorški kulisi, temveč je
utelešala dušo moderne dobe in postavila nov
standard nebotičniški arhitekturi. Firma, ki je
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FITNES CENTER

Verjetno najbolj priljubljen fitnes center v Ljubljani.

planeta in nova krasotica cvetočega kitajskega
velemesta Tjandžin, ta naziv morala še prislužiti.
Eden od firminih najnovejših in najzanimivejših
projektov je gotovo spektakularno zasnovana
stolpnica Burj Jumeira, ki se bo dvigala visoko
nad Dubajem in tako delala družbo veličastni
Burj Khalifi. Naročilo je oddal kdo drug kot šejk
Mohamed bin Rašid al Maktum, podpredsednik
in premier Združenih arabskih emiratov, ki ima
velike načrte za puščavsko metropolo.
Z neštetimi umetninami ter dolgoletnim
vodstvom na področju dizajna in tehnologije, si
je podjetje SOM prislužilo skoraj 2.000 prestižnih
nagrad. Ameriški inštitut za arhitekturo ga je
kar dvakrat nagradil s svojo najvišjo častjo, z
nagrado za arhitekturno firmo, in sicer leta 1962
in 1996. Na račun takšnih dosežkov je SOM
tekom let postal eno izmed največjih in najbolj
vplivnih arhitekturnih podjetij s podružnicami
po vsem svetu: v New Yorku, Londonu, Dubaju,
Hong Kongu, Bombaju, da naštejemo samo
nekatere.

oglas
sony orka

Ava Tomlje

cenjena zaradi zavezanosti oblikovni odličnosti,
inovativnosti in trajnosti, se je v zgodovino
zapisala tudi s številnimi drugimi deli, med
katerimi izstopajo tri najvišje zgradbe na svetu:
John Hancock center (1969; druga najvišja
stavba na svetu, ko je bila zgrajena), Sears
Tower (1973; dvajset let bila najvišja stavba na
svetu) in Burj Khalifa (2010; trenutno najvišja
stavba na svetu). Če so se te že uveljavile kot
prave ikone, pa si bo nedavno otvorjena SOMova kreacija Tianjin CTF Finance Centre, ki je z
višino 530 metrov postala osma najvišja stavba
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Nepremagljivo hitri

BREZZRCALNI FOTOAPARATI Z NAJHITREJŠIM SAMODEJNIM OSTRENJEM NA SVETU *
Ujemite ultimativne fotografske trenutke z novimi Sony fotoaparati, ki se ponašajo z najhitrejšim sistemom
samodejnega ostrenja s hitrostjo 0,02 sekunde. Sledenje v realnem času in sprotno samodejno ostrenje
oči tudi, če se subjekt, ki ga portretirate premika. Tehnologije razvite za
polnega formata
fotoaparatov omogočajo fotografiranje na visoki ravni kadar koli in kjer koli.

PREDSTAVLJAMO NOVE SONY FOTOAPARATE

,

&

Odkrijte več na: www.sony.si
*Na podlagi Sonyjeve raziskave, notranje meritve, skladne s smernicami CIPA, z nameščeno lečo E 18-135 mm
F3.5-5.6 OSS, pred vklopom AF in iskalo, ki ga uporabljate.
‘Sony‘,‘a‘in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation.
Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si

EISA INOVACIJA S PODROČJA
FOTOGRAFIJE 2019–2020

Sony samodejno ostrenje oči v realnem
času ‘Real-time Eye AF’
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LJUBEZEN
do briške
ZEMLJE

ENOLOGIJA

Erzetič

Z ljubeznijo do briške zemlje se piše zgodba družine Erzetič, ki
znanje in izkušnje na področju pridelave brezčasnih vin iz roda v
rod prenaša vse od leta 1725. Bogata dediščina jim je skupaj z
družinskimi vrednotami delavnosti, sodelovanja in spoštovanja
narave omogočila, da so iz rebule, avtohtone sorte preteklosti,
ki odlično uteleša vinorodna Brda, ustvarili edinstveno vino
prihodnosti, ki ponosno prodira v svet.
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ajbolj zahodni slovenski
vinorodni
okoliš,
ki
se razteza kot skupek
gričev med predalpskim
hribovjem in Furlansko
nižino, je na račun
mineralno bogatih tal, mešanja gorskega zraka
z morskim in smotrne izbire najprimernejših
leg že od nekdaj zaslužen za široko paleto
vin najvišje kakovosti. Izmed številnih briških
vasic je posebnega pomena Višnjevik, saj se
ponaša kot rojstni kraj rebule, prvič omenjene
v kupoprodajni pogodbi iz leta 1336. Če
prevrtimo skoraj štiristo let naprej, najdemo

tudi prvo pisno omembo družine Erzetič, ki od
leta 1725 domuje v Goriških brdih. Zametke
njihovih današnjih priznanih vin predstavlja
takratna domačija Pri Martinovih, toda trte je v
ospredje postavil šele nono Anton. Po njegovi
poti je kasneje stopal oče Aleksij, ki danes bogate
izkušnje s področja vinogradništva in vinarstva
predaja tretji generaciji, svojima hčerkama
Teji in Neji ter sinu Andreju, ki se zadnja leta
podpisuje pod vina Erzetič. Kljub temu da ima
vsaka generacija svojo vizijo, vse člane družine
povezuje želja po ohranjanju tradicije, širjenju
znanja in življenju v sožitju z naravo. Prav zato
so se leta 2012 usmerili v ekološko pridelavo

svojih 15 hektarjev vinogradov, pet let kasneje pa je njihovo
trdo delo obrodilo sadove, saj so napolnili prve steklenice
trajnostno pridelane žlahtne kapljice.
V času širjenja tujih, predvsem francoskih sort na slovenskih
tleh, Erzetičevi ostajajo zvesti svojim koreninam in avtohtonim
briškim sortam. Med njimi je glavni ponos vinarije zagotovo
rebula, ki jo želijo ponesti v svet. Zahvaljujoč slovenskoitalijanskemu združenju vinarjev, ki to sorto negujejo ter jo s
skupnimi močmi promovirajo, jim to še kako dobro uspeva
– v zadnjih nekaj letih je namreč prepoznavnost rebule na
mednarodnemu trgu močno poskočila, v skladu s tem pa
raste tudi povpraševanje in prodaja. Njene izjemne lastnosti
vinarju omogočajo, da jo uporabi kot osnovo za penine, za
sveža mirna vina in daljše zorenje v sodih kot tudi v amforah,
podobnim tistim, v katerih so vreli mošt že v starodavni
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antiki. Ravno v slednjih danes nastaja vino, ki
predstavlja vrhunec ponudbe Erzetičevih; svojo
izpopolnjenost je dokazalo na najprestižnejšem
vinskem ocenjevanju na svetu – Decanter
World Wine Awards, na kateremu si je rebula
z letnikom 2015, zorjena v globoko v zemljo
zakopanih glinenih amforah, s svojo izrazito
cvetlico, s kompleksnim okusom in z bogato
zlato barvo, prislužila srebrno medaljo. Slavili
pa so tudi z drugo sorto, ki poleg rebule zaseda
vedno bolj pomembno mesto med ljubitelji in
poznavalci vina. Skoraj pozabljeno črno rebulo,
znano tudi kot pokalca, so na posestvu Erzetič
prvič posadili leta 2012, s čimer so postali edini
v Sloveniji, ki ponujajo obe variaciji rebule.
Čeprav donosi niso prav visoki, so Erzetičevi s
to odločitvijo naredili korak v pravo smer, saj je
iz mladih trt po desetih dneh maceracije, letu
zorenja v barikih in dodatnem letu počivanja v

steklenicah, nastalo izjemno nežno rdeče vino
s tipičnimi notami popra.
Mojstri rebule pa ne počivajo na lovorikah,
ampak imajo velike načrte za prihodnost. Prva
stvar na sporedu je preko tunela povečati
kapacitete kleti, nad katero želijo v kratkem
ustvariti vinoteko, ki bi obiskovalce med
okušanjem dovršenih vin Erzetič razvajala
s panoramskimi razgledi na pisane briške
griče. Ker menijo, da je pravi recept za uspeh
drugačnost, je mladi vodja Andrej podal idejo
za čisto novo linijo, ki bi zapolnila vrzel med
svežimi vini in staranimi v amfori. Še vedno bo
šlo za vino v vsem poznanemu stilu, vendar ga
bo zaznamovala netipična izbira lesa. Rebula,
chardonnay in sauvignon bodo namreč zoreli v
sodih murve, kostanja, akacije, češnje, macesna
in divje breskve, s čimer bodo dosegli povsem
novo raven harmonije okusov.

Še en za družino Erzetič posebej
pomemben projekt pa je
stvaritev žlahtnega rdečega
cuvéeja, s katerim se poklanjajo
častitljivemu 90. rojstnemu
dnevu nona Antona. S selekcijo
le najboljših sodov merlota in
cabernet sauvignona bodo
njegovi nasledniki kaj kmalu

napolnili 1.200 ekskluzivnih steklenic,
ki bodo namenjene najbolj izbranim
družbam, ki znajo ceniti takšen biser
družine Erzetič.
www.vina-erzetic.com
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PRAVLJICA
med
GRIČEVJI

POTOPIS

Villa Eva

V avtentičnem starem jedru vasice Kozana že od preloma 19.
in 20. stoletja stoji stara briška hiša z bogato zgodovino, ki
so jo nasledniki rodbine de Reya pred dvema letoma povsem
prenovili in iz nje ustvarili razkošno vilo z veličastnim pogledom
na živopisna gričevja Goriških brd.
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L

ahko bi rekli, da se je zgodba
Ville Eva začela pisati že leta
1920, ko je nona Emilija od
svojega očeta kupila hišo v
Kozani s številko 28. Ker je
imela že prej svojo trgovino na
»placu«, je v svojem novem domu to dejavnost
nadaljevala in si poleg trgovine omislila še
lastno pekarno. Bila je tako podjetna, da je
pridobila licenco za prodajo tobaka in soli,
nad katero je imela v tistih časih monopol
država. Trgovala je tudi s kavo, ki je bila zelo
dragoceno blago, saj so jo prodajali tako rekoč
na »zrnje«. Posel ji je tako dobro cvetel, da je
pozneje kupila še dve hiši v Kozani in kar nekaj
obdelovalne zemlje, vinograd na Žemljici pa ji
je podaril oče. Leta 1923 se je Emilija poročila
z Vermigliom de Reyo, ki pa jo je kmalu po

Družinski grb rodbine de Reya

poroki zapustil in odšel na delo v Argentino.
Čeprav je obljubil, da se bo kmalu vrnil, je v
Južni Ameriki ostal do pozne starosti in tam
tudi umrl. Naslov plemenitega de Reye je dobil
njegov ded leta 1927, ker pa je iz podeljenega
plemiškega naslova izhajalo, da se ta lahko prav
tako deduje po ženski strani, ga je prejela tudi
nona Emilija.
Skoraj stoletje kasneje so se njeni potomci z
veliko ljubezni in spoštovanja do preteklosti
lotili restavracije objekta; s pomočjo priznanih
arhitektov in lastnih inovativnih idej so uspeli
tradicionalno briško hišo preurediti v krasen
družinski penzion z imenom Villa Eva, ki
zaradi sofisticiranega interierja in prijetnega
domačega vzdušja zadovolji še tako petične
goste. Že na prvi pogled je razvidno, da
so v luksuzno vilo, ki se razprostira na 250

kvadratnih metrih, vložili res veliko dela in
srčnosti. Uporabili so le najboljše materiale in
bili pozorni tudi na najmanjše podrobnosti ter
tako ustvarili prefinjen ambient, ki ga krasijo
restavrirano pohištvo in lesene kreacije lastne

izdelave. Za azijski pridih poskrbijo zanimivi
detajli, kot so na primer pristna tibetanska vrata
in kipci Bude, ki jih je lastnik prinesel iz svojih
popotovanj po eksotičnih azijskih deželah.
Resnična posebnost je delujoč vodnjak,
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kjer bodo raziskovali starodavne knjige in
dokumente, ki pričajo o bogati zgodovini hiše.
Po sončnem zahodu se lahko gostje prepustijo
uživanju tudi v glavni suiti, ki je opremljena z
dovršenim wellness centrom z infrardečo in
s finsko savno ter z jacuzzijem. Prostor zares
zasije ponoči, ko majcena svetila na stropu
ustvarijo vtis spanja pod zvezdnatim nebom.
Enak pristop so ubrali tudi pri opremi druge
spalnice, ki se za maksimalno zasebnost prav
tako pohvali z lastno kopalnico. Pametna
hiša, ki jo je mogoče upravljati s tablico,
skupno sprejme do šest oseb in s tem ponuja
nepozabno doživetje za celotno družino.
Toda ključna atrakcija Ville Eva ni zgolj luksuzna
oprema ali številne možnosti za sproščanje,
temveč tudi odlična lokacija v srčiki Goriških brd,
kjer so vse najpomembnejše slovenske naravne
in kulturne znamenitosti na dlani; le 40 minut
vožnje z avtomobilov je na primer oddaljena
obala, slabo uro stran pa se nahajata svetovno
poznani Lipica in Postojnska jama. A lastniki vile
priznavajo, da gostje kljub številnim načrtom
na koncu najraje ostanejo v zavetju udobne
rezidence, saj jih prevzame mirna okolica, kjer
se lahko povsem sprostijo in naužijejo svežega
zraka. Po želji pa izredno ustrežljivi gostitelji
organizirajo tudi degustacijo svojih vrhunskih
vin in oljčnih olj v bližnjem oljčniku, kjer
goste sredi slikovite narave pričaka harmonija
nepopisnega miru in gastronomskih vrhuncev.
www.villa-eva.si
Foto: Jure Batagelj

Ambient
Ljubljana

oglas
razstavišče 2
Sejem pohištva
in notranje opreme

Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

vgrajen v samo zasnovo hiše, katerega lahko
zaradi steklenih tal gostje občudujejo iz vseh
treh nadstropij. Ta skrbi za zalivanje kar hektar
velikega, ekološko obdelanega terasastega
sadovnjaka, na katerem so posajene raznolike
avtohtone briške sorte. Ker te obrodijo ob
različnih časih, si tako gostje lahko od pomladi
do jeseni postrežejo s svežimi, slastnimi
plodovi, pa naj gre za marelice, češnje, fige,
slive ali kaki. Za pravo mero domačnosti lastniki
vile svoje goste razvajajo še z lastnim ekološkim
vinom in večkrat nagrajenim ekstra deviškim
oljčnim oljem, ki je narejeno v butični količini
zgolj za potrebe družine, njihovih gostov in
nekaj najboljših slovenskih restavracij. Žlahtno
kapljico, ki nosi emblem družine Brataševec,
hranijo v posebni zastekljeni enoteki ob
jedilnici, kjer najdemo tudi tradicionalno
Berkolovo salamoreznico, saj se domači
pršut krasno poda k osvežujoči peneči rebuli.
Gurmani bodo nasploh navdušeni nad
Villo Eva, saj bodo kulinarične užitke poleg
moderno opremljene notranje kuhinje lahko
pripravljali tudi v veliki letni kuhinji, ob tem
pa občudovali veličastno okolico ali svoje
najdražje, ki se veselo namakajo v ogrevanem
bazenu. Dih jemajoč razgled na prelepe briške
griče ter vasici Gornje Cerovo in Števerjan v
ozadju bo zaradi obširne uporabe steklenih
površin sicer mogoč tako iz jedilnice kot tudi
glavne suite in dnevnega prostora. Slednji se
izkaže kot perfektno mesto za sproščanje, saj je
prasketanje ognja v kaminu ob hladnih dneh
preprosto magično. Ljubitelji zgodovine bodo
medtem svoje mesto našli v očarljivi knjižnici,

Dom Plus

73

Jesenski sejem
graditeljstva

73

6.—10. november 2019
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

GASTRONOMIJA

KUCHA
je
»MAJKA«
Kako je ljubljanskemu veganskemu bistroju
uspelo privabiti mesojedce?
74 FASHION AVENUE

Ko se Ljubljana še ni delila na »center in vse ostalo«, se je po
najnovejše modne trende hodilo za Bežigrad, kjer je na stičišču
ruralne, poslovne in univerzitetne cone nekoč stal jugoslovanski
steber mode – Labod. Danes Ljubljančani zahajajo za Bežigrad
s povsem drugačnim motivom. Bivša meka mode je nova meka
hrane. Vrata voluminoznega prostora sedaj krasi napis »Kucha«
s podnaslovom »dom za semi-odgovorne hedoniste«. Bistro
Kucha streže jedi izključno rastlinskega izvora, a kljub temu je
večina njihovih strank vsejedcev. Pogosto je v Kuchi videti lačne
z vseh vetrov, od srednješolcev do upokojencev. Kako torej je
veganski restavraciji uspelo privabiti tako raznoliko publiko?
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dobavljajo iz mreže 40+ lokalnih
pridelovalcev, večina od njih je iz
okolice Ljubljane. Se pa ne otepajo
začimb, kave in čokolade. A tudi tukaj
so brezkompromisni. »Tujke« so fairtrade in kavni program je v rokah
šolane bariste Anje Kozel.

Okusna hrana s poslanstvom
Njihov jedilnik je, kot pravijo, antiteza
površinskosti veganskih institucij, ki se
identificirajo z »rešitelji planeta«, ampak
kljub temu strežejo jedi s surovinami, ki so
prepotovale pol sveta, da so se znašle na
jedilniku.
»Lahko ješ vegansko in še zmeraj škoduješ sebi
in okolju,« pravi Vladimir Mićković, oblikovalec
in eden od ustanoviteljev, ter nadaljuje šaljivo:
»Naše poslanstvo ni veganstvo. Mi smo ekipa
planet. Ekipa mir. Ekipa ljubav. Ekipa čmar.«
»Avokado toast je pokvaril mladino,« se šali
Martin Rojnik, direktor Kuche, in doda: »sestavili
smo jedilnik, ki je 95% sestavljen iz sezonskih
in regionalnih surovin, saj je vračanje k lokalni
samooskrbi in krajše dobavne poti eden od
ključev za izogib okoljski katastrofi.«
Seveda, to ni dovolj. Zdrava, odgovorna hrana
ni znana po privlačnosti, zato je logika za jedmi
v Kuchi prav tako uživaška. »Pomembno nam
je, da v vsaki jedi zajamemo širok dinamičen
razpon okusov, tekstur in arom,« razlaga Andrea
Odogaso, vodja bistroja, ki je izkušnje nabiral
tudi v danski Nomi, ki se ponaša z nazivom
najboljše restavracije na svetu.
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Sproščena komunikacija
Prav tako je del Kuchinega recepta za uspeh
humor. »Mi jemljemo svoje delo resno, a nismo
resni ljudje,« pojasnjuje Vladimir. »Komedija
govori resnico o tem, kako je biti človek.«
To se čuti na njihovi komunikaciji, ki je polna
satire, surealnih nesmislov in izmišljenih besed.
Oglase za delo pa pogosto okitijo z najhujšimi
kritikami, ki so jih prejeli, in anti-veganske citate
tiskajo na nalepke.
Zato so si tudi nadeli naziv dom za »semiodgovorne« hedoniste. »Radi bi ljudem pokazali,
da okoljska in zdravstvena odgovornost ni
neulovljiv ideal. Vsi smo na poti odkrivanja.
Jaz osebno sem se kar udomačil v tej nevedni
nebogljenosti,« pojasnjuje Mićković.
Jedilnik
Jedilnik Kuche je preprost. Dve sezonski
zelenjavni skledi, burger, tacos, pizza, tedenska
enolončnica, sendviči in sladice. Vse jedi
izgledajo lepo in zdi se, da nobena komponenta
ni
naključna.
Kljub
nepričakovanim
kombinacijam okusov pa je njihovi hrani težko
očitati egzotičnost ali pretencioznost. Pridih
domačnosti je še zmeraj prisoten. Surovine

Delikatesa
Kucha ni le bistro. Proizvajajo tudi
lastne sire, klobase, slanine, namaze in
podobno. Seveda je vse na rastlinski
osnovi. »Večina veganskih sirov na
trgu so modificirani škrobi z umetnimi
aromami in barvili. Gre bolj za siraste
pudinge,« razlaga Martin Turjak, vodja
razvoja. Kuchini razvijalci pa delajo s
tradicionalnimi sirarskimi metodami.
Zatrjujejo, da seznam sestavin vseh
njihovih izdelkov nikoli ne bo vseboval
umetnih dodatkov. »Kuchadelije« od
pred kratkim lahko dobite tudi na
pokriti tržnici v centru Ljubljane, kjer
strežejo tudi ajdove hot doge, sendviče
in fermentirane pogače »Slovanke«.
Kmalu jih bomo lahko zagledali na
trgovskih policah po Sloveniji, vendar
njihove ambicije segajo čez meje. S
ponudbo inovativnih, odgovornih
prehrambenih rešitev, želijo postati
prepoznavno ime na mednarodnem
trgu.
Pogosto
organizirajo
tematske
kulinarične dogodke, med bolj
prepoznavnimi je t. i. »KuchaChasti«,
kjer z vsakim kupljenim obrokom
omogočite en topel obrok socialno
ogroženim. Razdelili so jih že več kot
1.500. Med ostalim se jim je v prvem
letu delovanja uspelo uvrstiti na 25.
mesto »TOP 50« veganskih restavracij
v Evropi, njihov hot dog pa je osvojil
prvo mesto na Vegafestu 2019. Vseeno
si kot največji uspeh štejejo diverziteto
klientele. Načrte za prihodnost pa so
povzeli šaljivo: »odprli bomo center za
odvajanje od avokada.«
Malena Vončina
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TRADICIJA
in mladostna
ENERGIJA
Zaro

Visoko nad Izolo se v obliki amfiteatra razprostirajo obširni
vinogradi družine Zaro, kjer naravne danosti – z minerali bogata
flišna zemlja, izredna sončna lega in nenehno božanje maestrala,
predstavljajo odlično osnovo za kreacijo vrhunskih istrskih
vin, ki pod taktirko mladega gospodarja izžarevajo harmonijo
spoštovanja tradicije in mladostne energije.
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Z

a trenutek zaprite oči in se
ozrite daleč v preteklost. Se
še spomnite, kako je izgledala
Izola v 14. stoletju, ko je bila
otok, odcepljen od kopnega?
Ko je spadala pod beneško
oblast in bila zavarovana z obzidjem? In ko
so se prvotni prebivalci ukvarjali večinoma z
ribolovom in vinogradništvom? No, že tedaj je
bilo v starodavnih zapisih prvič omenjeno ime
Zaro in kljub temu da je od takrat minilo več
stoletij, tekom katerih se je povsem spremenila
podoba slovenskega obalnega mesta, ostaja
družina Zaro zvesta delu v sožitju z zemljo.
Tudi danes je vezana na filozofijo svojih
prednikov, starih Izolanov, ki so živeli v starem
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mestnem jedru, vsako jutro pa so se odpravili
na delo v bližnje vinograde; ko je padel mrak,
so se s svojim osličkom vrnili v varno zavetje
domačega kraja, ki ni bilo zgolj srž socialnega
življenja, ampak tudi ekonomskega. To tesno
stkano povezavo med središčem Izole in
njenim zaledjem je živo ohranjal že prvi
predstavnik vinogradništva Zarovih, nono
Bruno, ki je imel majceno vinsko klet. Na dveh
hektarjih zemlje je prideloval malvazijo in
refošk, ko pa je prišla moda francoskih sort,
je bil prisiljen posaditi tudi malo merlota in
cabernet sauvignona. Z leti, ko je vajeti prevzel
oče Bruno in ne dolgo nazaj še sin Matej, so
te sorte ohranili, toda se hkrati začeli širiti, pri
čemer so se držali načela, da sadijo izključno

tam, kjer so nekoč že bili vinogradi. Skupno se
sedaj na izolskemu amfiteatru bohoti kar 20
hektarjev njihovih trt. Pogled nanje je iz daljave
res veličasten, še posebej, ker krasen kontrast
urejenim površinam predstavljajo zeleni
pasovi, poraščeni z gozdom. Konvencionalni
vinogradniki bi te zaradi zadrževanja vlage sicer
hitro sčistili, kot tudi med trtami pokosili travo,
ki omejuje pridelek. A ker so se pri Zarovih
usmerili v ekološko pridelavo, so se odločili,
da v to ne bodo posegali, kajti če ni narave ni
življenja. Vseh 80.000 trsov, ki letno obrodijo
toliko, da lahko vinar pridela 80.000 steklenic
vina, je v neposredni bližini morja posajenih
na zemlji, izredno bogati z bazičnimi minerali,
ob tem pa jih nenehno božata sonce in veter;

vse te karakteristike gradijo mozaik njihovih
dovršenih izdelkov.
Paradni konj vinarije Zaro je zagotovo istrska
malvazija, ki svojo pot v elegantne steklenice s
zapomnljivim družinskim grbom najde na dva
različna načina. Na eni strani je sveža malvazija
iz najnižjih leg, ki očara z izrazito mineralno noto
in s slankastim pookusom, absolutna kraljica
domačega trga, na drugi strani pa je macerirana
malvazija iz višjih leg, ki je aromatično bolj
polna in alkoholno bogata, prodajni as na
mednarodni ravni. V tujini izredno povprašujejo
še po eni stari, avtohtoni sorti – refošku, ki je
zaradi tople, sončne lege izredno samosvoj in
saden, kar so cenili že v času beneške oblasti,
ko so Izolanom omogočali, da v toplih letnikih
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‘‘
palači iz 15. stoletja ustvarili krasno vinoteko,
ki se z imenom Manzioli poklanja nekdanjim
lastnikom, beneškim veleposestnikom. Z leti
je postala pravo središče dogajanja tako za
domačine kot tudi turiste, ki lahko v zgodovinsko
zanimivem ambientu degustirajo vse vinske
kreacije Zaro, obenem pa jim prijazno osebje

‘‘

davek namesto v srebrnini plačajo kar v refošku.
Njegova zaželenost v svetu dandanes vztraja,
zato družina Zaro nameni skoraj 70 odstotkov
pridelave za tuje trge, kot so Združene države,
Japonska, Švica in Avstrija.
V skladu s tradicijo svojih prednikov Zarovi
domujejo v srcu Izole, kjer so v stari beneški

izkušnjo popestri z delikatesami domačih
proizvajalcev, zraven katerih postrežejo Zarovo
vrhunsko ekološko oljčno olje, pridelano iz
nasadov oljk, starih tudi po 100 let. Vinoteka
deluje kot podaljšek vinske kleti, zato lahko
obiskovalci po spoznavanju z vini ta tudi kupijo
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Vrhunska vina,
ki izžarevajo
harmonijo
spoštovanja
tradicije in
mladostne
energije,
nastajajo
pod taktirko
mladega
gospodarja
Mateja Zara.

in tako s seboj vzamejo delček doživetja, ki ga
piše mladi vodja Matej skupaj z nasveti očeta in
s pomočjo vseh srčnih zaposlenih, ki delujejo
kot razširjena družina.
www.vinozaro.com
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givenchy
l'interdit 2s
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IZVLEČEK
čudežne
RASTLINE
LEPOTA IN ZDRAVJE

CBD
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Konoplja velja za eno najstarejših kulturnih rastlin, saj naj bi jo
različne civilizacije gojile že pred 12.000 leti. Najstarejši zapisi
o gojenju in uporabi konoplje prihajajo iz Mezopotamije, starega
Egipta, antične Grčije in Kitajske, kjer so jo stare civilizacije
uporabljale v najrazličnejše namene. Zadnja leta v ospredje
vedno bolj prihaja izvleček industrijske konoplje CBD, za katerega
znanost počasi, a uspešno dokazuje številne pozitivne učinke na
človeški organizem.
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K

onoplja za svojo rast ne
potrebuje veliko prostora, niti
obilja sonca in toplote, zato jo
je možno gojiti v skoraj vseh
državah sveta. Ker bujno uspeva
brez uporabe pesticidov in gnojil,
je prav tako zelo ekološka rastlina, ki pusti majhen
odtis na okolju. Konopljina močna in vzdržljiva
vlakna se niso izkazala kot dobra le za izdelavo vrvi,
sukancev in oblačil, temveč tudi za papir, ki več stoletij
ne spremeni ne sestave ne barve. Olje iz konopljnih
semen je še v začetku prejšnjega stoletja predstavljalo
glavno sestavino lakov in loščil, uporabljali pa so jih
tudi za izdelavo goriva iz biomase. Prav tako so bila
semena izredno pomembna hrana za človeka in
živali, zato konopljo, ki že tisočletja daje osnovo
za veliko različnih izdelkov, uvrščamo med najbolj
univerzalne rastline človeštva. A če regulacija ne
oporeka konopljinim semenom, olju in proteinom,
ki s svojo bogato hranilno vrednostjo, s kakovostnimi
beljakovinami in z optimalnim razmerjem omega
maščobnih kislin predstavljajo idealno hrano za ljudi
in živali, je konopljin nepsihoaktiven kanabinoid CBD
bolj polemična tema. Kljub mnogim znanstvenim
študijam, ki pričajo o raznolikih pozitivnih učinkih
na zdravje, se je namreč Slovenija nedavno kot
prva država v Evropski uniji odločila za prepoved
CBD izdelkov, namesto, da bi se odločila za ureditev
področja.
Kaj sploh je CBD? Zgodbo moramo začeti s
kanabinoidi, kemičnimi spojinami, katerih naloga je,
da se vežejo na kanabinoidne receptorje v našem
telesu. S tem omogočajo komunikacijo med celicami
in vzpostavljanje homeostaze, ki je pogoj za ohranitev
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življenja, saj uravnava apetit, stres, plodnost
in druge osnovne procese. Poznamo več vrst
kanabinoidov: prva vrsta so endokanabinoidi,
ki jih naše telo proizvaja samo, druga pa
so fitokanabinoidi, ki so rastlinskega izvora
(med njih prištevamo CBD, THC in sintetične

kanabinoide, ki nastajajo v laboratorijih).
Kanabidiol ali krajše CBD, je eden od 144 do
sedaj identificiranih kanabinoidov v konoplji,
ki se ga pridobiva iz vršičkov industrijske
konoplje. Zanimanje zanj se povečuje, študije
pa potrjujejo njegove koristi pri zdravljenju

MOŽGANI
OČI

KOSTI

POČUTJE

PREBAVILA

in lajšanju številnih obolenj. Proizvajalci CBD
izdelkov med drugim navajajo: protivnetno
in antibakterijsko delovanje, spodbujanje
imunskega in živčnega sistema, lajšanje
bolečin in tesnobnosti, nižanje ravni sladkorja
v krvi, blaženje slabosti in kožnih težav ter
zmanjševanje napadov in krčev. CBD lahko
uživamo oralno, v obliki smole, kapljic, masla
ali čaja, ali pa na obolele dele kože nanesemo
mazilo oz. tinkturo s kanabidiolom.

Dejstvo je, da je konoplja ena od najbolj
vsestranskih rastlin, ki uspevajo na našem
planetu, z uživanjem katere lahko učinkovito
poskrbimo za svoje zdravje, dobro počutje in
vitalnost, toda glede njenega izvlečka CBD
bo zaradi prepovedi prodaje nujno potrebna
rešitev s strani regulatorjev, ki bo v prvi vrsti
zagotavljala varnost CBD izdelkov za potrošnike.
Jan Grobelšek
velja
velja ob
predl
predložitvi tega
kupo
kupona
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velja ob
predložitvi tega
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POZITIVNI UČINKI
CBD NA ZDRAVJE

ASTMA

EKOLOŠKO IN FUNKCIONALNO
KOŽI IN OKOLJU PRIJAZNO
ETIČNO IN UDOBNO
NAREJENO V SLO

EKOLOŠKO SPODNJE PERILO
- Perilo z največjim možnim deležem uporabljenih naravnih materialov
- 100% stik kože z eko materiali zagotovljen
- Izredno mehko in prijetno konopljino blago

EKOLOŠKI SPALNI PROGRAM

NI VSE ZA OBLEČI, KAR SE SVETI NA PRODAJNIH POLICAH
Oblačilo je naša dodatna koža. Kar damo na kožo, se v večjemu odstotku
absorbira v naše telo. Njegova funkcija je, da nas varuje, greje in daje telesu
udobje za zdravo delovanje. Sploh spodnje perilo, ki je v neposrednem stiku z
intimnimi deli telesa, ki so še posebej občutljivi. Perilo in oblačila iz ekološkega
bombaža, konoplje in lanu so hipoalergena in zaradi termoregulacijskih lastnosti
uspešno odvajajo vlago. Pri našem ustvarjanju stremimo k temu, da kreiramo
funkcionalna, udobna in koži prijazna oblačila in perilo z estetsko noto. Vsi izdelki
so z veliko mero ljubezni narejeni v Sloveniji iz certificiranega ekološkega blaga.

www.terrasleep.si

info@terrasleep.si

POTOPIS

PRAVI
podeželski
LUKSUZ
Koča na samem
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Ob številnih obveznostih in natrpanih urnikih dandanes redko
najdemo čas zase, zato je toliko bolj pomembno, da proste
trenutke preživimo v miru, počitku in dobrem počutju daleč stran
od mestnega vrveža. Si želite zelenih gričev, obsijanih s soncem?
Si želite prijetnih poti, ki se vijejo po slikoviti pokrajini? Ali morda
prijaznih domačinov, ki še najdejo čas za kramljanje? Odličen primer
kraja, kjer se lahko odpočijemo, sprostimo in naberemo energijo
za nove delovne dni, je luksuzna Koča na samem, ki se nahaja na
obrobju vasice Berkovci v osrčju Goričkega, s čimer bo navdušila
vse ljubitelje slovenskega podeželja in neokrnjene narave.
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V

objemu idilične goričke
pokrajine stoji prekrasna
lesena koča, ki so jo
lastniki postavili za pobeg
od stresnega vsakdana.
Odločili so se za arhitekturo
v stilu tradicionalne kanadske brunarice, ki
omogoča veliko naravne svetlobe, saj so želeli
ustvariti vtis, kot da namesto v dnevni sobi
počivaš sredi jase v gozdu. Za pravi občutek
domačnosti in podeželskega luksuza so izbrali
zgolj najkakovostnejše materiale in unikatno
pohištvo. Ker pa so želeli svojo pravljico deliti
tudi z drugimi, so se usmerili v oddajanje v
turistične namene. Goste, ki želijo nekaj več, bo
preprosto očarala domača koča z zastekljenim
dnevnim prostorom, ki ponuja prelep razgled
na obširen vrt. Ograjeno posestvo se namreč
razprostira na enemu hektarju, zaradi česar
obljublja veliko zasebnosti, a hkrati ni daleč od
civilizacije. Ob lepem vremenu bodo gostje
največ časa preživeli ravno na vrtu, ki razvaja z
zunanjim bazenom in vročo kadjo, bio savno na
drva, zunanjo kuhinjo in žar prostorom. Malčki
bodo uživali na igralih, medtem ko bo ljubitelje
živali razveselila prava posebnost koče – jeleni
v obori. Gostje lahko tako dan preživijo brez
vsakodnevnega vrveža le v družbi žvrgolenja
ptic, šepetanja dreves in žuborenja potoka. Kaj

je lepšega kot v miru prebrati dobro knjigo,
počivati v družbi jelenov in sončiti se na jasi?
Zadoščeno pa bo tudi vsem raziskovalcem po
duši in ljubiteljem aktivnih počitnic. Koča, ki
se nahaja na znameniti Sladki poti, predstavlja
pravo izhodišče za pohodnike, prav tako pa je
krajinski park Goričko znan kot raj za kolesarje
zaradi čudovite pokrajine, izredno malo prometa
in dobrih cest. V jesenskem času se kot odlične
aktivnosti izkažejo še gobarjenje, ribolov na
Bukovniškem jezeru ali igranje golfa na igrišču
Livada, ki kot naravni park obdaja turistični
kompleks Terme 3000 – Moravske Toplice. Poleg
tega bližnja okolica ponuja številne ogleda
vredne kulturne in zgodovinske znamenitosti,
kot tudi gostoljubne kmečke turizme s pristnimi
prekmurskimi specialitetami. Toda nič slabša
alternativa ni, da gostje preprosto ostanejo v
Koči na samem in si slasten obrok pripravijo v
rustikalni kuhinji s štedilnikom na drva, kot so
ga imele naše babice. Postrežejo ga lahko na
terasi ob veličastnemu sončnemu zahodu ali v
prostorni jedilnici z velikim kaminom na drva.
Zaključek perfektnega dneva predstavljata
romantična peneča kopel ob soju sveč in
osvežilni spanec v galeriji, kjer se boste počutili
tako prijetno kot doma.
www.najemikoco.si

oglas
pašta
Na slovenski obali, v objemu morja in sonca nastaja naša domača Pašta. Narejena je z
ljubeznijo iz skrbno izbranih sestavin in sušena na primorski burji.
Izdelava testenin pravzaprav ni običajna obrt. Je nekaj med kuhanjem in izdelovanjem
hrane. Vanje je, če niso narejene povsem industrijsko, potrebno vložiti veliko dela. V našem
primeru tudi domišljije, saj gre za prav posebne testenine, ki jim dodajamo tudi naravne
dodatke, s katerimi izboljšamo in obogatimo njihov okus.
Delanje pašte, kot mi rečemo izdelovanju testenin, je nekaj, kar je z nami že odkar pomnimo.
Daleč so leta, ko smo z našo nono delali rezance, raviole, fideline in drugo pašto, s katero
smo razvajali družinske člane. In tista pašta je bila čisto drugačna od te, ki jo poznamo v
običajnih trgovinah. Kuhala se je še sveža, če je morala trajati dlje, pa se je sušila na belih
bombažnih krpah, na svežem primorskem zraku. Brez pasterizacije, brez druge obdelave.
In to so – poleg skrbno izbranih sestavin – bistvene prednosti naše pašte. Z uporabo
različnih mok in dodatkov (sipina črnina, rdeča pesa, sivka, čili…) izdelujemo testenine, ki
jih potem sušimo tako, da skoraj do potankosti posnemamo babičino sušenje. Tekstura in
okus take pašte je, to boste spoznali na krožniku, naravnost odlična. Domače je res čutiti
domače. Našo pašto lahko ponudite tudi v vaši trgovini. Poiščite nas, predstavili vam
bomo našo ponudbo.
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Pa ne pozabite: »S pašto nisi nikoli lačen!«
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Pašta - domače testenine

KO JE
miza
OBLOŽENA
GASTRONOMIJA

Zdravo prehranjevanje jeseni in pozimi

V jesenskem in zimskem času se nam kaj hitro prikrade kakšen
odvečni kilogram, ki spomladi kar noče stran od nas. Prav zaradi
tega se mnogo ljudi ukvarja z neprestanim hujšanjem. Kako se
izogniti temu mučenju?
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P

omembno je, da razumemo
svoje telo. Telo ves čas
komunicira z nami in nam
pošilja sporočila.
• Če imate neprestano željo
po sladkem, vam manjka
mineral krom. Krom se nahaja v jajcih, pšeničnih
kalčkih, jetrih in gobah. Prav slednje bi morale
biti večkrat na našem jedilniku. Ena od zmot
je, da so gobe pretežke za naš želodec. Gobe
so najboljša zelenjava, ker rastejo same in so
polne vitaminov, mineralov in beljakovin, hkrati
pa so odlično nadomestilo za ljudi, ki ne uživajo
mesa. Kaj se zgodi v telesu, ko imate dovolj
kroma? Želja po sladkem se popolnoma ustavi;
ko pa imate poleg kroma tudi dovolj beljakovin,
vaše telo ne zahteva sladkih prigrizkov, poveča
se koncentracija in motivacija tudi za opravila,
nad katerimi niste preveč navdušeni.
• Če imate zelo suho kožo, vam telo sporoča,
da je na udaru sluznica vašega telesa. Na vse
sluznice lahko vplivamo z predstopnjo vitamina
A – s karotenoidnimi snovmi. Teh dobite
največ z uživanjem korenčka in rdeče paprike.
Tudi sicer dodajte na svoj krožnik čim več
barvastega – rdeče zelje vsebuje flavonoide, ki
prav tako vplivajo na obnovo sluznic v telesu,
kot tudi bezeg, borovnice in vse jagodičevje,
ki je odličen dodatek k smutijem, ki so lahko
večerja ali zajtrk tudi za zdravo hujšanje.
• Če se vam je začela nabirati maščoba okrog
trebuha, potem imate čisto nepravilno večerjo
in predvsem vam manjkajo omega 3 maščobne
kisline in vitamin C. Naj vam razložim: telo se
obnavlja med spanjem. Če imamo zvečer preveč
ogljikovih hidratov v telesu (kruh, testenine, riž,
alkohol), se telo ponoči ne more obnavljati, ker
smo blokirali proizvodnjo hormona DHEA, ki
skrbi za obnovo telesa in uravnavanje stresnega
hormona. Stresni hormon, ki se ne more
umiriti, povzroča staranje, pridobivanje teže na
predelu trebuha in tudi to, da smo vedno bolj
raztreseni. Če želimo spodbuditi proizvajanje
hormona DHEA, je večerja ključnega pomena.
Zvečer je priporočljivo jesti samo beljakovine
in zelenjavo (pršut, sir, olive). Tisti, ki ne jedo
mesa, pa si lahko pripravijo kuhano jajce,
nekaj vloženih kumaric, svež korenček in pest
ali dve orehov, ki zamenjujejo kruh. Mogoče
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mislite, da vas taka večerja ne bo nasitila,
vendar boste videli, da boste siti kot boben…
in predvsem ne boste napihnjeni. Ker so
omega 3 maščobne kisline tako pomembne za
obnovo, jih je pametno uživati kot prehransko
dopolnilo; pri tem bodite pozorni na to, da ima
dopolnilo postopek čiščenja težkih kovin in da
vsebuje vsaj 3 maščobne kisline. Najboljši vir so
sicer mastne morske ribe. Omega 3 deluje tudi
na zmanjšanje tihih vnetij na celični bazi, torej
je primerna za vse, ki vas bolijo sklepi, ki imate
kakršno koli avtoimuno obolenje, ki vam peša
koncentracija in imate pogoste glavobole.
• Če imate psihične težave, slabo koncentracijo,
nizko stopnjo potrpežljivosti, vam primanjkuje
kar nekaj osnovnih hranil: vitamin D3, vitamin
C, vitamini skupine B, silicij, magnezij in omega
3 maščobna kislina. Kje dobiti vsa ta hranila?
Pri prehrani boste naredili največ, če črtate
belo moko, vse vrste sladkorja in vso hrano, ki
vsebuje krompir in koruzo. Zakaj? Vsa ta hrana
ima zelo visok glikemični indeks. To pomeni, da
se v najkrajšem možnem času spremeni v krvni
sladkor. Ker ne opravljamo dovolj fizičnega
dela, se ta sladkor spremeni v maščobno
oblogo. Maščoba je v osnovi skladišče hrane,
ki je nismo porabili za energijo. Da telo začne
porabljati to zalogo, je potrebno, da uživamo
hrano, ki vsebuje čim manj sladkorja ali škroba
in dovolj beljakovin in zelenjave. Glede na to,
da živimo v hitrem tempu življenja, zvečer
dodajte vsaj omego 3 in vitamin C, če pa je vaš
vsakdan zelo stresen, potem nujno potrebujete
še dobro prehransko dopolnilo z vsemi vitamini
in minerali.

in raje izberite penino, ki je najprimernejša
alkoholna pijača pred jedjo. Suho rdeče
vino – druga najprimernejša pijača – vsebuje
antioksidante, ki pripomorejo k zaščiti našega
telesa pred škodljivimi vplivi iz okolja. Pogosto
poleg aperitiva ponudijo še kanapeje. Osnova
je kruh, obložen pa je z rezino lososa, salame
ali kuhanega jajca. Pojejte samo oblogo,
osnovo pustite. Nihče ne bo opazil. Na
večernih zabavah sicer vztrajajte čim dlje brez
alkohola. Če je mogoče, izberite rdeče vino,
zraven pojejte nekaj sira, pijte pa samo toliko,
kot je nujno potrebno. Še droben nasvet – ker
alkohol vpliva na dehidracijo telesa, ob vsakem
kozarčku alkohola popijte kozarec vode. Če
se vam vseeno zgodi, da popijete preveč in
veste, da bo naslednji dan težka glava, potem
se pred spanjem spomnite, da alkohol izplavlja
magnezij in vitamin C ter vzemite 1.000 mg
vitamina C in vsaj 500 mg magnezija. Tako
posledic alkohola sploh ne boste občutili.
Ko večerjate v restavracijah, bodite zahtevni.
Naročite si lahko kar koli od beljakovin in

zelenjave, izogibajte pa se testeninam. Odlična
ideja so ribe in zelenjavna priloga. Če vam
poleg pripravijo krompir, ga brez slabe vesti
pustite na krožniku, solate pa lahko pojeste
kolikor želite. Če jeste jed, ki vsebuje omako,
prosite, naj vam jo pripravijo brez moke (ta
namreč povzroča naval lakote). Kaj pa sladice?
Tako slastne so… kdo bi se jim uprl? Drži. In drži
tudi to, da redijo. Brez slabe vesti lahko pojeste
sladico, če je v okviru obroka. To pomeni, da
je od začetka hranjenja do konca minila ena
ura. Če veste, da bo na koncu sladica, potem
pojejte manj krompirja in testenin. Sladkor v
krvi bo ostal v ravnovesju, kar pomeni, da se ne
boste zredili. Problem pa nastane, ko pojeste
sladico kot samostojen obrok. V tem primeru
pred sladico potrebujete nekaj od beljakovin.
Lahko je to kos sira, pest oreščkov ali kozarec
mleka oziroma jogurta.
Slastno presno torto, ki je primerna tudi za
hujšanje, lahko pripravite tudi sami. Spodaj
prilagam recept, še več podobnih pa lahko
najdete v knjigi Ko imajo hormoni žur.

Kaj jesti in piti, ko greste na večerjo ali
zabavo?
Preden odidete od doma, potešite lakoto
s prigrizkom, bogatim z beljakovinami in
maščobami. Lahko popijete jogurt, pojeste
kos sira z manj maščobe ali pest oreščkov
(mandljev, brazilskih oreščkov, lešnikov ali
orehov). Izogibajte se indijskim oreščkom, saj
vsebujejo preveč ogljikovih hidratov. Ker boste
na praznovanje prišli siti, ne boste planili po
slaščicah in vam aperitiv ne bo stopil v glavo.
Ko pridete na zabavo, namreč po navadi
ponudijo aperitiv. Izogibajte se žganim pijačam
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Recept za vegansko torto
Sestavine:
Za dno:
• 200 g mandljev (GI 15)
• 200 g datljev (GI 65)
• ščepec soli (GI 0)
Krema:
• 400 g indijskih oreščkov (GI 45)
• sok 2 limon (GI 15)
• 1/2 čajne žličke vanilije (GI 0)
• 100 ml kokosovega olja (GI 0)
• 100 ml agavinega sirupa (GI 15)
• 250 g borovnic (GI 25)
Navodilo za pripravo:
Indijske oreščke namočimo čez noč. Za dno
sestavine zmeljemo v gladko zmes, vendar
tako, da še je vedno lepo hrustljava. Z roko
poskusimo – če se zmes sprime, potem je

v redu. Maso damo v model in jo z rokami
potlačimo. Indijske oreščke odcedimo in jih
skupaj z limoninim sokom, vanilijo, agavinim
sirupom in s kokosovim oljem zmeljemo, da
dobimo gladko zmes. 2/3 mase položimo v
model, k 1/3 pa dodamo borovnice in še malo
zmiksamo, položimo še to maso v model in
vse skupaj damo v zamrzovalnik za 30 minut.
Postrežemo jo lahko takoj. Seveda se lahko
igrate in uporabite kakšno drugo sadje, kakšne
druge oreščke, po vrhu lahko polijete temno
čokolado… Skratka – naj vam dela domišljija!
Takšna presna torta je zelo okusna in zdrava
sladica, ki je že skoraj polnovredni obrok. Ker
ima skupni glikemični indeks samo 34 (vsa
živila seštejete in jih delite s številom živil – 180
: 9 = 20), je to odlično živilo celo za hujšanje. Da
sladkor ostane bolj v ravnovesju, popijte poleg
1 dl navadnega jogurta.
Minka Gantar
www.srecno-zivljenje.com

Moje poslanstvo je, da ljudem pomagam najti
pot do sebe. Da pa lahko pomagam drugim
ljudem, sem najprej sama našla pot do sebe.
Vse, kar sem se sama naučila, sedaj učim vas.
Podajam vam roko, da boste lažje zmogli čez
obdobje sprememb. To življenje je neverjetna
pustolovščina! Vaša duša si je izbrala te lekcije –
vse, kar se vam dogaja, je potrebno za vaš razvoj.

V uspešnici Ko imajo hormoni žur sem opisala,
kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli
in telo, v nadaljevanju Ko ima življenje žur pa
nudim znanje, kako odstaniti vzroke, ki kalijo
srečo, zdravje in zadovoljstvo.
Minka Gantar
030 202 808
minka@srecno-zivljenje.com

Z BIORESONANCO
do zdravega
KUŽKA

TEME

Bioresonanca za živali
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Psi so v zadnjih desetletjih precej zamenjali svojo vlogo
družabnika človeku. Iz čuvajev hiš na verigah so prešli v prave
družinske člane in postali nepogrešljivi členi družin. Sicer pa kdo
ne bi podlegel velikim prijaznim očem vedno veselih kužkov, ki nas
zasipavajo z brezpogojno ljubeznijo. Imajo nas neizmerno radi
tudi kadar smo slabe volje. Še več, imajo nas radi točno takšne
kot smo, z vsemi našimi kapricami. In ko enkrat naš kuža zboli,
bomo seveda naredili vse, kar je v naši moči, da mu pomagamo.

K

ronične bolezni so pri
psih v porastu. Sladkorna
bolezen, bolezni ščitnice,
rak in ostale kronične
bolezni, ki pestijo sodobno
človeštvo, so sedaj vedno
bolj pogoste tudi pri psih. Sobivanje kužka s
človekom je očitno pustilo svoj pečat. Čeprav
so iz hladnih verig prešli v tople domove,
so obremenjeni bolj, kot so bili kdajkoli prej.
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Njihova hrana je postala briketirana, instant in
daleč od sveže, zdrave hrane. Z napredkom
veterine se je povečalo število kemičnih zdravil,
ki jih uporabljamo za zdravljenje različnih
bolezni. Nenazadnje so kemična sredstva za
zatiranje notranjih in zunanjih zajedavcev
vedno močnejša in zato žal tudi z vedno več
stranskimi učinki. Če temu dodamo še dejstvo,
da kužki nase vlečejo vsa naša negativna čustva,
nam postane jasno, da so psi v današnjem času

še kako na udaru.
Zaradi tako številnih negativnih dejavnikov
so bolezni pri kužkih vse bolj kompleksne
in zato je še toliko bolj pomembno, da se jih
lotimo celostno. Bioresonanca nam je tu lahko
v veliko pomoč. Ob prvem obisku naredimo
obsežno diagnostiko in tako z enim samim
testiranjem pregledamo celoten organizem.
Takoj vidimo, kje so šibke točke posameznega

kužka in na kakšen način mu lahko pomagamo.
Poleg tega je metoda povsem neinvazivna,
saj deluje na principu frekvenčnih nihanj in
ni drugega posega v organizem kot sprejem
zdravilnih vibracij. Za tiste, ki se trudimo svoje
kužke obdržati zdrave na naraven način, je to še
posebej dobrodošlo, saj bioresonančne terapije
pomagajo na način, da vračajo življenjsko
energijo, ki je potrebna za zdravljenje.

Kužki oziroma živali nasploh se zelo lepo
odzivajo na bioresonančne terapije. V primerjavi
z ljudmi je napredek pri njih viden zelo hitro,
včasih že po prvi terapiji. Poleg tega za razliko
od nas čutijo bioresonančna valovanja, saj se
jih večina med terapijo povsem umiri ali celo
zaspijo. Pogosto so lastniki presenečeni, kako z
veseljem in brez strahu pridejo kužki na terapijo.
Živali so za razliko od nas še vedno močno
povezane z naravo in zato bolj dovzetne za

fine vibracije, ki jih daje bioresonanca. Tudi ne
nosijo s seboj čustvene prtljage kot mi ljudje.
Tako nimajo toliko blokad in se frekvencam,
ki jih proizvaja bioresonančni aparat, povsem
prepustijo.
Ni pa bioresonanca dobrodošla pomoč samo
pri kroničnih obolenjih, saj uspešno nudi
podporo tudi pri akutnih vnetjih črevesja,
mehurja, ledvic, pljuč in kože. Nepogrešljiva
je tudi kot podpora za hitrejše okrevanje po
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operacijah, poškodbah ali kemoterapiji. So
pa trenutno najpogostejši pacienti kužki, ki
jih pestijo alergije. Bioresonanca je namreč
precej poznana ravno na področju odkrivanja
in odpravljanja alergij. Ponavljajoče se driske
in bruhanja, polne analne žleze, vnetja ušes,
srbeča koža in rane po koži so vsi simptomi
alergije. Z bioresonančnim testiranjem
odkrijemo alergene in skupaj poiščemo
hrano, ki kužku ne bo povzročala težav. V
zadnjem času beležim tudi porast preventivnih
bioresonančnih pregledov in teh sem najbolj

vesela. S testiranjem se namreč hitro odkrije,
če obstaja nagnjenost kužka k morebitnim
težavam in se posledično bolezen lahko zajezi,
še preden se sploh razvije.
Če mi ne verjamete na besedo, jo morate
preizkusiti v praksi. Bioresonanca je namreč
že številnim kužkom pomagala povrniti
zdravje in mogoče lahko pomaga tudi vašemu
kosmatemu družinskemu članu.
Dr. Mojca Cerovšek
www.vitalizem.si

100% NARAVEN IN URAVNOTEŽEN OBROK

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.

Dr. Mojca Cerovšek, dr. vet. med., bioresonančna terapevtka,
homeopatinja in prehranska svetovalka za živali.
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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.
Surova zamrznjena hrana za pse Good4Dogs, ki je plod domačega
znanja in izdelana v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, je
sedaj poleg govedine in divjačine na voljo tudi z ovčetino.

040 759 990

info@good4dogs.eu

www.surovahranazapse.eu
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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 9,5 %.
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