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Kremasta in okusna
alternativa kavi.
Na voljo na www.naturesﬁnest.si in na brezplačni telefonski številki 080 35 31.

UVOD

Dobra vzgoja ni v tem, da ne poliješ omake po prtu, ampak v tem,
da ne opaziš, ko to naredi nekdo drug.
Kako lepo je sedeti doma, ko dež udarja po strehi in ko veš, da v
tvojem domu ni nadležnih ljudi.
Če ne veš, kaj čutiš do nekoga – zapri oči in si zamisli, da ga ni.
Nikjer. Ni ga in ga niti ne bo. Potem ti bo vse jasno.
Ne morete zahtevati od blata, da ni blato.
Kako lep dan je danes. Ne morem se odločiti, ali naj popijem čaj ali
naj se obesim.
Vse vedo in vse razumejo samo bedaki in aferisti.
Ena bolečina vedno zmanjšuje drugo. Stopite na rep mačku, ki ga
boli zob, in takoj mu bo bolje.
Sto kilometrov prazne, enolične in suhe stepe ne more povzročiti
tako globoke depresije kot en nadležen človek, ki sedi, govori in ne
vemo, kdaj bo odšel.

CVETLICE SO VEČ KOT NEKAJ LEPEGA

PLEČNIKOVA
CVETLIČARNA

Lahko so izraz ljubezni, spoštovanja, čaščenja
ali spremljevalke žalovanja. Ponujamo vam
širok izbor dnevno svežega rezanega cvetja,
lončnic ter cvetličnih, žalnih in svečnih
aranžmajev za vse priložnosti.

Če želiš imeti nekaj časa – ne počni ničesar.
Ljudi pri norenju ne bi smeli motiti.
Cinik – grška beseda, ki v prevodu pomeni svinja, ki želi, da cel svet
ve, da to tudi je.

Tomačevska 2a, 1000 Ljubljana
(01) 420 17 40 in (01) 420 17 90
info@plecnikova-cvetlicarna.si

Dobrega človeka je sram tudi pred psom.
»Spoznaj samega sebe« je dober in koristen nasvet; škoda je le, da
nihče ni natančno povedal, kako ta nasvet uporabiti.
Znanje nima vrednosti, če ga ne uporabiš.
Nič ni bolj bolečega, žaljivega in depresivnega kot banalnost.
Laganje je kot alkoholizem. Lažnivci ne zmorejo biti iskreni niti na
svoji smrtni postelji.
Življenje je pravzaprav zelo enostavna stvar in človek mora vložiti
veliko napora, da jo pokvari.
Ljubezen, prijateljstvo in spoštovanje ne združujejo toliko ljudi kot
pa skupno sovraštvo do nečesa.
Vse na svetu je lepo, vse – le tisto, kar mi sami mislimo in
naredimo, ko pozabimo na višje življenjske cilje in naše človeško
dostojanstvo, ni.

Anton Pavlovič Čehov (1850-1904)

www.plecnikova-cvetlicarna.si

Kolekcija Day & Night tudi na spletu www.zlatarnacelje.com

Za več sijaja sledite @zlatarnacelje
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Giampaolo Dallara
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Inženir Giampaolo Dallara dela
dirkalne avtomobile že 50 let.
Končal je univerzo Politecnica
v Milanu kot letalski inženir in
delal v Ferrariju, Maseratiju in
Lamborghiniju. Lastni posel je
začel v majhni kovinski delavnici
v Varanu, ki mu jo je odstopil
njegov oče. Danes ima največjo
tovarno dirkalnih avtomobilov na
svetu, zaposluje tisoč ljudi v več
državah. Izdeluje vse formule,
tudi bolide F1 za ekipo Haas.
Ustvarja šasije za Bugattije in
druge hyper avtomobile. Srčno
mu čestitamo. Možakar ima
85 let in še danes uspešno vodi
podjetje. Navdušeni smo nad
takšnimi osebnostmi in zagotovo
bodo avtomobili vedno hitrejši.
Nihče ne bo ustavil razvoja.
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S

poštovani gospod Dallara,
vsi v podjetju vas kličejo
»ingegnere«…
Celo življenje sem bil konstruktor,
že v Lamborginiju, kjer sem bil
tehnični direktor leta 1963, so me
klicali »ingegnere«. Tak naziv se me je oprijel in še
danes me vsi v podjetju in tudi v vasi Varano tako
kličejo.

zlate barve. Dejal je, da je to vozilo za njegovo ženo
Barbaro. Pa saj mu nismo verjeli, vedeli smo, da je
bila zanj. Potem je hotel model Countach, vendar
ni bil zadovoljen s serijskim 4-litrskim modelom.
Zanj smo naredili vse. Prav jaz sem ga spoznal s
Frankom Williamsom, ki je imel moštvo F1, in mu
rekel, imaš denar, daj kupi Franku par motorjev
Cosworth, da bo zvozil sezono. Tako je Wolf pristal
v F1. Danes takih osebnosti ni več.

Spoznal sem vas in vašega očeta pred
približno 40 leti.
Res je. Prišli ste kot nešteto mladeničev, ki so želeli
postati zvezde dirkalnih stez. Nekaterim je uspelo.
Tudi vam je uspelo, saj ste bili tretji v Le Mansu.
Nikoli ne bom pozabil, ko sem vam dal sedež v
dirkalniku in vas opazoval, tudi takrat, ko sta imela
malo nesrečo s sedanjim šefom testeninskega
podjetja Barilla, takratnim dirkačem Paolom
Barillo. Tudi skupna večerja s pokojnim šefom
moštva Pinom Trivellatom, šampionom Ravaglio,
Martinijem in Barillo mi je še danes živa v spominu.

Kaj vam danes predstavlja glavni posel?
Naš posel je razdeljen na tri segmente. Prvi
segment so strogo dirkalni avtomobili: Formula
2, Formula 3 in Formula Indy. Drugi je razvoj
hyper avtomobilov za Bugatti in Lamborghini ter
ostale, tretji segment pa je razvoj materialov za
aeronavtiko in obrambno industrijo.

Katere projekte ste načrtovali takrat, v 70.
letih v Lamborghiniju?
Seveda je najbolj legendarna Miura in malo
manj opevana Espada, ki smo jo konstruirali pod
vodstvom šefa Stanzanija. Pa Countach in posebna
verzija s 5-litrskim motorjem, z dirkalnimi zavorami
in z zadnjim krilom, ki smo ga unikatno naredili za
prijatelja Walterja Wolfa. O, to so bili lepi časi.
Kakšni spomini vas vežejo na Walter Wolfa?
Walter Wolf je bil poseben človek. Bil je neverjeten
ljubitelj avtomobilov in hitrosti. K nam v
Lamborghini je prišel, da bi kupil Miuro, vendar
je bila proizvodnja zaključena. Ker je bil osebnost,
smo mu iz rezervnih delov naredili zadnjo Miuro
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Pridite v miru,
pridite k izviru.
TOČIMO GA ŽE OD 21. 6. 2021!

Pred kratkim ste postavili tudi veličasten
muzej.
Res je, postavili smo muzej in prostor za kongrese,
univerzo in želimo nekaj napraviti za našo
skupnost. Tukaj lahko zainteresirani prirejajo
predavanja, večerje in kosila. To je družbeni
objekt. Ponosni smo tudi na predavalnice, kjer naši
inženirji predavajo študentom iz bližnjih univerz,
saj trikotnik Modena, Bologna, Parma predstavlja
srž naprednega avtomobilizma v Italiji. Tukaj
domujejo Maserati, Lamborghini, Ferrari …
Na katero vozilo ste najbolj ponosni?
Seveda na svojega. Dallara Stradale je vozilo za
cesto. Ima vse tisto, kar si sam želim. Hitrost, moč
in veter v laseh. Vabim vas, da pridete za dan ali
dva in ga poizkusite in vidite našo pravo italijansko
identiteto.
Matjaž Tomlje

Likozarjeva 1, Ljubljana

AVTO

KVINTESENCA
luksuza in
HITROSTI
Bugatti Chiron Super Sport
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ART DIR: PAUL MARCIANO

Vsi pristaši francoskega Bugattija dobro vedo, da sta besedici
»Super Sport« rezervirani za najbolj revolucionarna vozila,
ki postavljajo trende in podirajo rekorde. Nič drugače ni z
najnovejšo kreacijo iz Molsheima, ki sledi tradiciji združevanja
ultimativne hitrosti z absolutnim luksuzom. Zanjo bodo zahtevali
3,2 milijona evrov. Toda brez skrbi, kljub astronomsko visoki ceni
bo med ultra bogatimi šla kot za med.
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K

orenine danes slovite
oznake »Super Sport«
segajo v čas pred drugo
svetovno vojno, ko je
mladi in talentirani Jean
Bugatti
na
pariškem
avtosalonu publiki predstavil grand tourerja
Type 55 Super Sport, ki je kombiniral čistokrvno
dirkalno tehnologijo z udobjem prefinjenega
dvoseda. S pomočjo kompresorja je osemvaljni
motor razpolagal s tedaj zelo impresivnimi
160 konjskimi močmi, ki so razkošnemu vozilu
omogočili raziskovanje hitrosti nad 180 km/h.
Do leta 1935 je bilo izdelanih 38 primerkov,
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nato pa je ime »Super Sport« potonilo v
pozabo. Šele konec tisočletja sta italijanski
poslovnež Roman Artioli in arhitekt Giampaolo
Benedini s superavtomobilom EB 110 obudila
to zveneče poimenovanje. Presežek 90. let
je sledil historičnemu predhodniku z lahko
konstrukcijo, zmogljivostjo in ekskluzivnostjo,
ki so mu s skupnimi močmi prislužili naziv
najboljšega športnega vozila svoje dobe.
V zgodovino se ni zapisalo zgolj z uvedbo
karbonske karoserije, štirikolesnega pogona in
štirih turbopolnilnikov, temveč tudi z osvojitvijo
rekordne hitrosti 351 km/h. Dve desetletji
kasneje je Bugatti skonstruiral tretjega Super

Sporta – širom sveta poznanega Veyrona, ki
se je s pospeševanjem do 431 km/h zapisal v
Guinnessovo knjigo rekordov kot najhitrejši
cestno-legalni avtomobil. Zgodovina se
je ponovila poleti 2019, ko je proizvajalec
v spektakularnem podvigu z vpadljivim
oranžno-črnim Chironom Super Sport 300+ na
nemškem testnem dirkališču Ehra-Lessien kot
prvi na Zemlji podrl bariero 300 milj na uro. A
da premožnim zbirateljem, ki se jim ni uspelo
polastiti limitirane serije, ne bi bilo treba čakati
dolga leta na novo izvedenko, ki požene kri po
žilah, so označbi »Super Sport« zopet vdihnili
življenje.

Chiron Super Sport prinaša večjo zmogljivost,
vendar hkrati ne zanemarja pomembnega
vidika elegance. In tako so z novo stvaritvijo
oblikovali unikatno osebnost v družini Chiron,
ki jo je navdihnil monaški dirkač Louis Chiron,
ki je osvojil praktično vse pomembnejše velike
nagrade za znamko v 20. in 30. letih prejšnjega
stoletja. Francozi so se pohvalili, da grand tourer
uteleša bistvo vsega, kar so se naučili v zadnjih
letih, in da so s filozofijo združitve moči in
udobja ponudili zanimiv kontrast dominantni
različici Chiron Pur Sport, ki je na svetu zato, da
potiska meje fizike do limita in s tem užitek v
vožnji povzdiguje v nove višave.

FASHION AVENUE 21

Ava Tomlje

To pa ne pomeni, da tudi oblikovanje Chirona
Super Sport ni bilo podvrženo ambicioznim
ciljem. Spet gre za reinkarnacijo Bugattijeve
mantre »forma sledi zmogljivosti«, pri čemer je
vsak centimeter kože – od prednjega splitterja
do zadnjega difuzorja, dizajniran za osvajanje
vrtoglavih hitrosti. Brezkompromisen režim
izpopolnjevanja aerodinamike je prinesel za 25
centimetrov podaljšan zadek, ki je zaslužen za
unikatno estetiko in predrugačene proporcije, ki
so še poudarjene ob izbiri dvobarvne karoserije.
3,2 milijonov evrov vrednega unikatneža
bomo prepoznali še po repoziconiranih
izpušnih ceveh, ki se poslavljajo od značilne
centralne konfiguracije in hkrati pozdravljajo
bolj markanten zvočni podpis. Obraz vozila
medtem krasi devet okroglih zračnih rež nad
vsakim blatnikom, ki poleg tega, da skrbijo za
čim manjši zračni upor, prezentirajo poklon
ikonični klasiki EB 110.
Z dušo izjemno hitrega premagovalca daljših
razdalj je perfektno usklajen interier, ki ga
karakterizira prešito rjavo usnje v družbi karbona
in aluminija. Kabina je prava vizija brezčasne
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elegance, s katero so pri Bugattiju dokazali, da
dotični hyper avtomobil navkljub ekstremnim
karakteristikam v ospredje postavlja tudi prestiž
in udobje.
Kako ekstremnim, vas zanima? Inženirji so
dodobra prenovili slavno enoto W16, s čimer
so moč dvignili za kar 100 konjskih moči; ko že
v osnovi govorimo o 1.500 rezgetajočih konjih,
je takšna nadgradnja res opazna. Obenem
je elitni dvosedežnik ravno v času za poletje
izgubil 23 odvečnih kilogramov, da bo lahko na
ogled postavil svoje atribute. Z implementacijo
pametnih rešitev Chiron Super Sport iz
mirovanja do 200 km/h pridrvi v 5,8 sekunde,
medtem ko štiristotico osvoji 12 odstotkov
hitreje kot »čisto običajni« Chiron, ki ga ima
v garaži že skoraj vsak milijonar iz Monaka
in Dubaja. Pri razvoju šasije so prilagodili
parametre na način, ki jim je omogočil
najboljšo mogočo nastavitev za dih jemajoče
pospeševanje, kot tudi edinstveno izkušnjo
razkošja, ki jo zna pričarati samo Bugatti.

IZPOPOLNITE
svoj
LOOK

MODA

TejaJeglichDesign

Slovenska oblikovalka modnih dodatkov in oblačil Teja Jeglič
se vse od malih nog spogleduje z ustvarjanjem. Pod lastno
blagovno znamko TejaJeglichDesign že več let ročno izdeluje
linijo unikatnih nahrbtnikov in torbic iz kvalitetnih materialov in
raznolikih geometrijskih vzorcev, kateri se je letos pridružila
privlačna kolekcija dvodelnih kompletov oblačil kot tudi prestižen
francoski parfum.
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Hit letošnje sezone je nova torbica Me&Me
Clutch bag, ki se ujema tako s športnim kot
z elegantnim videzom. Lahko jo nosimo čez
telo ali ketnico razpolovimo in jo nosimo na
rami. Srednje veliki prešiti poklopni torbici
je dodana ujemajoča se manjša torbica, ki jo
lahko preprosto odklopimo in jo spariramo
z obleko za ekstravaganten večerni look.
Trenutno je sofisticiran model na voljo v bolj
umirjenih barvah Champagne, Midnight
Green in Madeira, tako da bodo morale tiste
posameznice nežnejšega spola, ki si letošnje
poletje želijo udarnih odtenkov, poseči po
novi kolekciji Sweetheart bag Velvet Royal,
ki očara v opazni zeleni, modri ali rdeči. Tako
imenovana torbica ledvička je nujen kos vsake
ženske garderobe, saj se lahko nosi na različne
načine: čez telo, okoli pasu ali enostavno na
ramenu. Mehak žameten material v sprednjem
delu in črna usnjena osnova sta prijetna na
otip, čudovit dodatek zlatih zaponk pa naredi
torbico še bolj posebno. Oboževalke mode, ki
želijo biti v trendu tudi na plaži, ob bazenu, v

S

prva se je Teja z risanjem in
umetnostjo izobraževala 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. Začela je
z oblikovanjem ženskih oblačil, nato pa se je
nepričakovano usmerila v ustvarjanje ženskih
nahrbtnikov in torbic. 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 leta 2014 nastala ideja,
da bo začela izdelovati stilske nahrbtnike, ki so
bili takrat v našem prostoru novost.
Danes pod znamko TejaJeglichDesign izdeluje
tudi torbice vseh oblik in velikosti, prav tako
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toplicah ali na jadranju, bo medtem prepričala
velika prozorna torba s poudarki v različnih
barvah, ki je dovolj radodarna s prostorom, da
bomo vanjo lahko brez težav shranile brisačo,
sončno kremo, kopalke in stekleničko vode.
Zelo primerna je tudi za potep po mestu ali
nakupih, prav tako jo lahko uskladimo s kakšno
manjšo torbico TJD, v kateri shranimo svoje
dragocenosti.
Talentirana Teja se ne boji novih izzivov,
zato se je zopet posvetila svoji prvi strasti
in se preizkusila v oblikovanju ženskih
oblačil. Nedavno je namreč pod znamko
TejaJeglichDesign lansirala dvodelne komplete
oblačil Easy Duet. Udoben, ženstven in nosljiv
dizajnerski komplet se prilega vsaki obliki telesa,
saj je zelo raztegljiv in obenem popolnoma šik.
Nevtralne barve smetane, svetlo rjave in mišje
sive omogočajo kombiniranje z bolj vpadljivo
obutvijo – odlično se bodo kompletu podale
tako teniske kot petke. Če temu dodamo še
edinstveno torbico s podpisom Teje Jeglič, je
pomladno/poletni videz izpopolnjen.

je poskrbela za modno ozaveščene moške,
ki lahko svojo opravo dopolnijo z njenimi
edinstvenimi in priročnimi nahrbtniki, ki se
lahko nosijo tudi kot torba in so tako primerni
za službo ali prostočasne aktivnosti.
Tejine ročno izdelane stvaritve sestavljajo
linije geometrijskih vzorcev in asimetričnih
dizajnov iz kvalitetnega umetnega in pravega
usnja, prepoznaven znak njenih kolekcij pa so
verižice, ki namesto klasičnih paščkov služijo
kot držala in s tem poskrbijo za piko na i. Ker se
oblikovalka želi prilagajati svojim strankam, si
lahko te sestavijo torbico ali nahrbtnik po svojih
željah na njeni spletni strani ali v ateljeju v bližini
ljubljanskega BTC-ja, kjer si lahko v živo ogledajo
posamezne vzorčke kot tudi končne izdelke ter
tako občutijo Tejino kreativnost. Izbirajo lahko
med številnimi barvami, oblikami in materiali,
pri katerim so možnosti kombinacij praktično
neskončne. Oblikovalka z veseljem prisluhne in
svetuje, tako da iz ateljeja, kateremu reče tudi
drugi dom, vsaka stranka odide z unikatom, ki
je skrbno shranjen v vrečki s potiskom TJD.
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Da pa ne bodo ženske blestele le z najlepšimi
modnimi dodatki in oblačili, ampak da bodo
tudi omamno dišale, je Teja v sodelovanju s
francoskimi ustvarjalci dišav kreirala lasten
parfum, ki osvaja z notami slastne vanilije,
čarobnega jasmina in svežih citrusov. Vonj
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iz orientalsko-cvetne družine bo na telesu
pustil svoj pečat od 12 do 24 ur, saj je kot pri
izdelkih svetovnih parfumskih hiš izdelan iz
15-odstotnega koncentrata dišav.
www.tejajeglichdesign.com
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Riva 76’ Perseo Super

Kljub temu da ime Riva v
spomin prikliče predvsem
historične cruiserje, ki odeti
v krasen mahagonij po azurni
obali in beneških kanalih
prevažajo glamurozne
zvezde evropskega filma,
kot so Sophia Loren, Ingrid
Bergman in Brigitte Bardot,
to ne pomeni, da Italijani
v svojih ladjedelnicah ne
proizvajajo tudi prečudovitih
športnih flybridgov, kar so
zopet dokazali z novim 76’
Perseo Super.
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76' Perseo Super
tudi po evoluciji
ohranja svojo drzno in
šarmantno podobo,
za katero je zaslužen
italijanski dizajner
Mauro Micheli.

‘‘
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‘‘

K

o je talentirani Carlo Riva
zarisal danes ikonično
leseno kreacijo Aquarama,
ki si je na račun svoje
lepote in hitrosti prislužila
vzdevek Ferrari navtičnega
sveta, si skoraj zagotovo ni mogel predstavljati,
da bo šest desetletij kasneje znamka, ki jo je
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v 19. stoletju ustanovil njegov prednik Pietro,
ponujala vse od manjših odprtih cruiserjev
do športnih flybridgov in celo 50-metrskih
superjaht, ki jih povezuje ljubezen do
prefinjenosti in elegance. Prodajna paleta je
pridobila še enega člana, ki ravno tako izraža
epikurejski stil življenja. Dame in gospodje,
spoznajte 76’ Perseo Super.

Potomec družine sportfly, ki zadnji čas beleži
odlične prodajne uspehe, ni prvi, ki v poklon
grškega junaka Perzeja, sina Danaje in boga
Zevsa, nosi ime Perseo. Pri Rivi so že pred
leti predstavili originalno formulo športne
elegance v obliki 23-metrske jahte, ki je sedaj
zaradi izredne popularnosti prejela sveže
estetske in tehnološke rešitve, da bo osvojila še

širši krog kupcev.
Kreativna ekipa je imela pred seboj precej
zahtevno nalogo, saj je morala preoblikovati
kultno figuro in jo pripraviti na novo desetletje.
76' Perseo Super tudi po evoluciji ohranja
svojo drzno in šarmantno podobo, za katero
je zaslužen dizajner Mauro Micheli. Osupljiv
vtis ustvarja predvsem sodoben, oster profil, s
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preko 40 kvadratnimi metri steklenih površin
na ladijskem trupu in nadgradnji. Športen
eksterier na nov nivo popeljejo detajli iz
mahagonija in poliranega jekla, ki so že od
nekdaj prepoznavni podpis Rive.
Kot pri prvem Perseu, je premec zasnovan
kot privatno mesto relaksacije s trojno
ležalno površino in z veliko zofo, ki jo je
mogoče zavarovati pred soncem, medtem
ko krma ponuja kotiček za prijetno druženje z
najdražjimi. Namesto dveh sedežnih garnitur, si
lahko lastnik tam omisli bar z visokimi lesenimi
stoli in s pultom iz inovativnega materiala
Corian, pod katerimi se skrivata hladilnik in
ledomat. Na levi strani stopnice vodijo do
sončne palube, ki je premišljeno integrirana, da
ne kazi fantastičnih aerodinamičnih linij. Poleg
velikodušnega ležalnika se nahaja centralno
pozicionirana krmilna postaja, ki jo obkrožajo
kar tri zofe za uživanje na najvišji točki jahte. To
bo mogoče pilotirati tudi v kokpitu na glavni
palubi, opremljenem z dvema sedežema
ter z najbolj naprednimi nadzornimi in
navigacijskimi sistemi s tremi 16-palčnimi
zasloni na dotik. Kokpit spremlja lounge,
katerega bi lahko opisali kot velik odprt prostor,
preplavljen s svetlobo. Rivini oblikovalci so
zanj izbrali prefinjen dekor, ki ga sestavljajo
zofa, naslanjač, manjša kavna mizica kot tudi
njena velika različica, ki k degustacijski večerji
vabi osem oseb. Chiaro e scuro ambient gradijo
naravni odtenki lakiranih površin in tkanin s
poudarki hrasta in jekla.
Enak stil so ubrali pri realizaciji spodnje palube,
ki razvaja še z enim loungem, ob katerem
domujejo ladijska kuhinja in tri razkošne kabine
z lastnimi kopalnicami. Vsaka izmed njih je prava
pravljica za čute, a prednjači seveda lastnikova
suita, pri kateri so velik poudarek namenili
akustični izolaciji za doseg maksimalnega
udobja ob premagovanju navtičnih milj.
Pri tem bo pomagal duet MAN-ovih
dvanajstvaljnikov s 3.100 konjskimi močmi,
ki omogoča, da tudi nova različica 76’ Persea
nadaljuje s tradicijo zmogljivosti, ki jo je začrtal
predhodnik. Komur najvišja hitrost 32 vozlov ne
diši, je tu še nabildana verzija pogonske enote
z dodatnimi 500 konji, ki spektakularno jahto
popeljejo do navdušujoče hitrosti 37 vozlov.
Ava Tomlje

38 FASHION AVENUE

ZA DRZNE IN NEUSTRAŠNE MOŠKE
Slovenska blagovna znamka luksuznega nakita Freya Lupo že osem let razveseljuje nežnejši
spol z elegantnimi kreacijami, ki nosijo energijo, ki opolnomoči. Sedaj je postala bogatejša
za prvo moško kolekcijo, s čimer je Freya dobila svojega Lupo. Freya predstavlja ženski
princip, Lupo pa moškega. Šele ko ti dve energiji združimo znotraj sebe, se počutimo
celostni. Linija Lupo simbolizira drznost in neustrašnost. Gre za energijo vodje – energija je
vibracija, vibracija pa nosi informacijo. Zato je energija nakita tako zelo pomembna za
telo; nakit namreč da informacijo molekulam, kako se organizirati, da se bo telo počutilo
bolje oziroma polno energije. Odličen primer, ki si ga lahko ogledate na Freya Lupo
spletni strani pod zavihkom THE STORY, je SuperCooled Water Demonstration. Materiali za
nakit so pridobljeni izključno iz EU in so energetsko očiščeni vseh zapisov, s čimer stranka
dobi zagotovilo, da nosi čisto energijo, ki jo energetsko dvigne. To nam v dani situaciji
omogoči, da vidimo situacijo bolj jasno, da prepoznamo nove priložnosti, nove rešitve ...

www.freyalupo.com

HAUTE
horlogerie
GENEVOIUS

NAKIT IN URE

Franck Muller novosti

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

Vanguard Rose Skeleton

Kolekcija Double Mystery Peony poudarja savoir-faire
diamantne ure, ki je prava spremljevalka v kateri koli
družbeni situaciji. Kompleksen koncept navdušuje
z inovativnim načinom prikazovanja časa, zaradi
katerega je model Double Mystery tako uspešen. Pri
izumu, patentiranemu leta 1998, ki predstavlja uspešno
obvladovanje tehničnega izziva, klasična kazalca
nadomeščata dva vrtljiva diska z indikatorjem v obliki
puščice. Spektakularni okrogli cvetovi potonike, ki
celotno zbirko navdihujejo z milino in eleganco, so
realizirani z ročnim vstavljanjem kar 662 poldragih
kamnov in svetlečih diamantov.

Linija Vanguard je obogatena z novo žensko
interpretacijo Rose Skeleton, ki ima dinamične detajle
kot tudi čutne lastnosti. Inspiracijo črpa iz ikonične
družine Cintrée Curvex, na nov nivo pa jo popeljejo
glamurozne podrobnosti na odprti številčnici, iz središča
katere se bohotijo zapeljive ročno naslikane vrtnice.
Simboli ljubezni in lepote ne služijo le kot ornamenti,
ampak tvorijo del preciznega gibanja, ki med seboj
povezuje mehanske komponente, ki jih ponosno
razkazuje številčnica. V švicarski urarski hiši pravijo, da so
Rose Skeleton ustvarili za moderno, a prefinjeno žensko,
ki z veseljem občuduje lepote narave.
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Cielo
Nova kolekcija Cielo potrjuje mojstrstvo Francka Mullerja v tradiciji visokega urarstva. Eleganca in minimalizem sta služila kot vodilo
pri oblikovanju. Cielo očara na prvi pogled s številčnico v naravnem modrem aventurinu, poldragemu kamnu, kateremu bleščice
dajejo krasen lesketajoč učinek. Ime kolekcije je navdihnila ravno temno modra barva kamna motivacije, ki spominja na večerno
nebo, medtem ko sijoči minerali v misli prikličejo zvezde. Tehnična dovršenost ure se nanaša na delikatno obdelavo številčnice, ki
je zelo stanjšana v želji ohranitve perfektnega odtenka modre. Čudovit dizajn Ciela s prestižnim diamantnim ohišjem tako artikulira
Franck Mullerjevo vizijo ženstvenosti in zapeljivosti. Linija, ki z zvezdami posuto številčnico poziva k romantičnemu sanjarjenju, je
za prilagajanje vsem oblikam zapestja na voljo v treh velikostih.

Grand Central Tourbillon
Grand Central Tourbillon je spektakularna nova kolekcija Francka Mullerja, pri kateri je tourbillon postavljen v središče pozornosti.
Ena izmed zapletenosti kolekcije se skriva v tem, da so morali dizajn ure popolnoma premisliti, da so tourbillon lahko iz prvotnega
položaja (ob 6. uri) pozicionirali v samo središče številčnice. Poleg tega so morali oblikovalci in urarji najti inovativen način za
postavitev urinega in sekundnega kazalca okoli kletke tourbillona, s čimer so poudarili dih jemajočo lepoto primerka. Ta razvaja še z
eno ekstremno redkostjo za tourbillon kolekcijo izpod rok Francka Mullerja – ura se zahvaljujoč mikro rotorju ponaša z avtomatskim
gibanjem, ki ponuja štiri dni rezerve navitja. Na račun opisanih elementov lahko zatrdimo, da Grand Central Tourbillon izraža
napredno razmišljanje, uspešno pot in vrhunsko rokodelstvo blagovne znamke iz Ženeve.
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Stari most
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Vanguard Revolution 3 Skeleton
Ljubitelje sofisticiranih skeletnih kreacij bo prepričala najnovejša inkarnacija Vanguarda – časomer Revolution 3 Skeleton, ki
resnično izstopa s svojim inovativnim tourbillon gibanjem. Ta v nasprotju s klasičnimi tourbilloni izniči negativen vpliv gravitacije v
vseh položajih in ne zgolj, ko je ura v vertikalni poziciji. Izredno zapleten instrument, pri katerem se spoji kar 359 delčkov, je pravi
tehnološki biser, ki se uvršča v sam vrh najlepših mehanizmov v sferi visokega urarstva. Mostički, ročno polirani do popolnosti,
razkrivajo gibanje časomera, čigar dizajn je v celoti zamišljen in izdelan v podjetju Franck Muller. Ambiciozen, radikalen in emotiven
merilec časa s hvale vredno rezervo navitja desetih dni tako uteleša obširno znanje švicarske znamke in izraža njeno strast do
iskanja vedno novih meja in možnosti mogočega.

Vanguard Racing Skeleton
Slovita linija Vanguard je pridobila novega člana, ki se zgleduje po motošportu in atraktivnih linijah dirkalnih avtomobilov. Vpadljiv,
športen, moderen – to je novi Racing Skeleton, ki svojo novo podobo prevzema s pomočjo skeletnega telesa. Oblikovalci so
poskrbeli, da ta neizmerno spominja na avtomobilske števce vrtljajev z analogijo rdeče cone, saj so zadnje številke pri merilcu
sekund obarvane v kontrasten odtenek. Kot se pogonske enote vozil nadgrajuje za dirke, so tudi pri Francku Mullerju spremenili
konstrukcijo gibanja, da bi izboljšali njegove karakteristike. Ključni rezultat prenove je znatno zmanjšanje teže, kar jim je uspelo z
implementacijo naprednih materialov, kot so titan, aluminij in ogljikova vlakna, ki lahko krasijo tudi ohišje te odločno sodobne ure.
Avtomobilski filozofiji prav tako sledi pašček iz alkantare, ki spominja na kabine nabritih jeklenih konjičkov.
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Vanguard Crazy Hours Yachting
Franck Muller je zajadral v navtične vode z moško kolekcijo Vanguard Crazy Hours Yachting, katere oblikovna zasnova je poudarjena
z unikatno številčnico in brezhibnimi proporcijami, medtem ko se športnost časomera kaže preko integracije rože vetrov v center
arhitekture. V stilu različic Crazy Hours so numeralke razvrščene na nekonvencionalen način, vendar kljub temu oboževalci
kreativnih produktov mojstra komplikacij z branjem časa zagotovo ne bodo imeli težav. Patentiran mehanizem namreč urinemu
kazalcu omogoča, da modro preskoči iz ene ure na naslednjo v pravilnem vrstnem redu. Fascinantna vizija časa, ki jo prezentira
model Crazy Hours Yachting, je idealna izbira za lastnike plovil, ki želijo čim bolje izkoristiti ležerne trenutke, preživete na vodi.

Ava Tomlje
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bigg-r.com

MAYARULA PEPTIDNI FLUID
Kozmetika Mayarula je aktivna organska kozmetika za sijočo kožo
in mladosten videz. Najnovejši izdelek kolekcije je Peptidni fluid za
okoli oči, lahka vlažilna emulzija, ki kožo intenzivno navlaži, jo poživi in
zmanjša videz podočnjakov. Zahvaljujoč številnim rastlinskim izvlečkom
in peptidom zagotavlja odlično osvežujočo in obnovitveno nego. Izbira
sestavin je usmerjena k pomlajevalnemu delovanju, spodbuja celično
obnavljanje in daje koži mladosten videz. Primeren je za vse tipe kož.

KOZMETIČNE NOVOSTI

RENČELJ NOČNA KREMA »NOT OLD YET«
Bogata nočna krema za obraz »Not old yet« kozmetike Renčelj je namenjena
vsem ženskam, ki želijo svojo mladost izžarevati tudi na svojem obrazu.
Naravna formula z eteričnim oljem smilja in izvlečkom grozdnih pešk je
idealna za blaženje prvih znakov staranja. Bogata tekstura, ki se hitro vpije,
bo z aktivnimi učinkovinami in retinolom prispevala k bolj sijočemu in
mladostnemu videzu kože.

NELIPOT IROF
Iskanje najprimernejšega dezodoranta je pri moških intimen proces, saj večina
preizkusi kar nekaj izdelkov, predno najde pravega zase. Po zatrjevanju kupcev
zares deluje Nelipotov naravni dezodorant Irof, ki je na voljo v obliki kreme in
stika. Po sestavi je njihov najmočnejši dezodorant, ki ima poseben vonj z notami
frangipanija in bergamotke. Irof vsebuje sestavine najvišje kakovosti, ki so 100%
naravne in v večini ekološkega izvora in ki uspešno preprečujejo neprijeten telesni
vonj ter zmanjšujejo vlažnost v predelu podpazduh. www.nelipot.si

CLARINS EXTRA-FIRMING ENERGY CREAM
Za vse ženske v 40-ih, ki jih skrbi pomanjkanje sijaja, bleda polt in pojav gub,
je Clarins ustvaril dnevno kremo Extra-Firming Energy, ki kožo napolni s
sijajem. Svilnato gladka tekstura zagotavlja takojšen občutek udobja na koži,
z vsakodnevno uporabo pa nova članica linije Extra-Firming zmanjša gube,
učvrsti kožo in ji povrne energijo. Ključna sestavina je izvleček kengurujevih
cvetov, ki se z visoko regenativno močjo vidno bori proti ohlapnosti kože.

CLARINS MEN ENERGIZING LINIJA
Clarins predstavlja rešitev za moške vseh starosti in vseh vrst kože, ki živijo
zelo aktivno življenje in nimajo kvalitetnega počitka, kot bi si zaslužili. Na koži
se to odraža kot: pusta, utrujena koža, dehidracijske gube, temni podočnjaki
in zabuhlost. Energijski gel in gel za predel okoli oči z močjo rastlinske formule
organskega rdečega ginsenga dostavljata popoln odmerek energije in svežine za
navlaženo in odporno moško kožo brez znakov utrujenosti.
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LUSHOVE ŠMINKE BREZ EMBALAŽE
Lush je v skladu s svojo ekološko naravnanostjo v času, ko postaja
onesnaževanje s plastiko vse večji problem, naredil korak naprej in
uvedel novo linijo šmink brez embalaže, ki očara z raznolikimi in
dolgo obstojnimi odtenki ter s prijetno, vlažilno teksturo, za katero
poskrbijo hranilna naravna olja. Določene barvite in omamno dišeče
izdelke Lush lahko po novem naročite tudi prek aplikacije Wolt.

KOZMETIČNE NOVOSTI

NABIE CBD RASH BALM
NABIE CBD balzam z dodanim cinkom je izdelek, zasnovan za nego
problematične kože z izpuščaji, nagnjene k atopičnem dermatitisu, ali
zelo občutljive kože, ki potrebuje drugačno nego. Dodatek mikrocinka
ugodno deluje na akne, mozolje, izpuščaje in ob redni uporabi je učinek
hitro opazen. Balzam, primeren za vsakodnevno nego, vsebuje skrbno
izbrane sestavine, ki kožo nahranijo in ščitijo pred zunanjimi vplivi.

Varna, naravna in
učinkovita zaščita
za celo družino!

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
FIBRE CLINIX
Schwarzkopf Professional predstavlja novo linijo Fibre Clinix za nego in obnovo
las doma, ki omogoča individualno prilagojene tretmaje nege za voljne, zdrave
in obnovljene lase. Ponaša se z napredno tehnologijo Triple Bonding, ki okrepi
strukturo las od znotraj, ter s tehnologijo C21, ki ščiti zunanjo plast las in jih
obnovi do njihove naravne popolnosti. Nakup: trgovina.hairbeauty.si

SUNNA INSECT REPELLENT
V poletnem času nam največje težave predstavljajo vročina in insekti. Pri
slovenski ekološki kozmetiki Sunna so za odganjanje nadležnih klopov in
komarjev ustvarili bio pršilo za zaščito na obutvi, oblačilih in koži. Gre za
popolnoma naraven repelent v obliki spreja, s katerim ob uporabi ne tvegate,
da poleg mrčesa zastrupite tudi svoje telo.

HERBIO POTEMNITVENO OLJE
Željo po temni polti si lahko izpolnite tudi na drugačen način, kot v solariju
ali poležavanju pod soncem. Zagorel videz si lahko pričarate z le nekaj
kapljicami Herbio potemnitvenega olja, ki je naravno, zeliščno, suho,
prijetnega vonja, se hitro vpije in pusti svilnat zaključek. Hkrati neguje
in ščiti kožo pred izgubo vlage ter deluje pomlajevalno z nenasičenimi
maščobnimi kislinami omega 3, 6, 9 in betakarotenom. www.herbio.org
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www.zelisca-cvetka.si

RESORT ZNAMKA, KI OPOLNOMOČI

Raziskujte svet luksuznih resort oblačil Antoninias ter spoznajte
znamko, ki sprejema esenco samozavestne ženske, njen namen
biti drugačna, edinstvena in posebna. Kolekcije z uporabo recikliranih
materialov podpirajo idejo trajnosti in etičnosti ter pomagajo varovati
naš planet. Vsi ekskluzivni kosi so narejeni v omejenih primerkih, ki
se iz sproščenega izgleda zlahka spremenijo v glamurozen look.

www.antoninias.com

@antoninias

POSKRBIMO
za kožo
OBRAZA
LEPOTA IN ZDRAVJE

Nega kože

Poletje. Prebujanje narave in lepo vreme. Pred nami so topli dnevi,
ki prinašajo močnejšo moč sončnih žarkov. Ker želimo take dni v čim
večji meri preživeti zunaj, moramo ustrezno poskrbeti tudi za kožo
na našem obrazu. Poletje je del leta, ko vam bodo sčasoma izdelki za
zimsko nego kože postali malenkost pretežki. To pomeni, da je treba
spremeniti rutino nege kože, saj koža predstavlja mejo oziroma
pregrado med telesom in njegovo okolico. Njena osnovna funkcija je
zaščita telesa pred zunanjimi vplivi.
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S

em Anja Ahlin, lastnica
lepotnega salona Bella mia na
Lavrici in moja naloga je, da s
svojim znanjem in z izkušnjami
ter s strokovnim pristopom
skušam to delo svojim strankam
olajšati in jim svetovati, kaj je za njihovo kožo
najbolje in kaj je tisto, kar koža zares potrebuje.
Za svoje stranke želim predvsem, da se počutijo
slišano, razumljeno, edinstveno, mi zaupajo
skrb za svojo kožo in so zadovoljne z rezultati.
V našem salonu prisegamo na nego kože,
ki je popolnoma individualno prilagojena
potrebam in željam koži vsake posameznice
– posameznemu tipu kože, željam stranke,
letnemu času in seveda težavam, s katerimi
se stranke soočajo (izsušenost kože, preveliko
izločanje loja, velike pore, razširjene kapilare,
rdečica, pigmentni madeži, gube, prekomerna
občutljivost, razdražena koža, nagnjenost k
dermatitisu, rozacei, luskavici ...).
Obravnavamo več težav hkrati, saj imajo
mnoge vrste kože aktualnih več enako motečih
težav. Neprecenljiva prednost individualne
kozmetike je tudi, da nam daje možnost
neverjetno velikega števila kombinacij, kar je
po godu tudi strankam, ki si pogosto zaželijo
sprememb.
Kako spremenimo zimsko rutino nege
kože v poletno?
Predhodne zimske razmere so našo kožo izsušile,
saj je bila podvržena nižjim temperaturam,
vetru, vlažnemu in hladnemu zraku zunaj,
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hkrati pa toplemu in suhemu zraku v bivalnih
prostorih. Naša koža tako čez zimo postane
utrujena, groba, brez sijaja. Ravno to so razlogi,
ki nam sporočajo, da moramo koži v poletnih
dneh nameniti prav posebno pozornost.
Še pred poletjem je treba koži nekajkrat
privoščiti piling in nego obraza. Koža poleti
potrebuje veliko hranil in hidracijo in obvezno
zaščito pred škodljivimi UV žarki. Dandanes se
nas verjetno velika večina zaveda, da je sončna
krema glavna sestavina za lepo in zdravo kožo.
Daljši dnevi in močnejše sonce povečujeta
UV indeks. Višji kot je, bolj se moramo zaščititi.
Sončna krema bi morala biti tako normalen del
vsake rutine nege kože, tako kot je umivanje
obraza. UV sevanje je prisotno ne glede na
vreme, prehaja pa tudi skozi oblake in steklo.
Če želite ohraniti mladostno polt in se izogniti
prezgodnjemu staranju in pojavu mnogih
škodljivih učinkov, se je treba vsakodnevno
zaščititi z dovolj visokim zaščitnim faktorjem
(SPF30, SPF50) in hkrati nanesti zadostno
količino sončne kreme, da bomo ustrezno
zaščiteni. UVA žarki namreč povzročajo tudi
nastanek hiperpigmentacij, gubic in drugih
kožnih težav, kot je na primer suhost, ki je nikoli
ne bi povezali z UV sevanjem.
Poletno preživljanje časa zunaj je odlično za
naše telo. Gibanje na svežem zraku deluje
protistresno, na soncu si naberemo tudi
vitamin D. Ne pozabite pa na zdravje vaše kože
in jo ustrezno zaščitite.
Anja Ahlin
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Lepotni salon v predmestju Ljubljane
Nudimo vam podaljševanje trepalnic, keratinsko
vihanje naravnih trepalnic, podaljševanje nohtov,
permanentno lakiranje nohtov na rokah in nogah,
pedikuro, depilacijo, nego in masazo obraza
ter diamantni piling.

bellamialepotnisalon

UREJENI
v
POLETJE
LEPOTA IN ZDRAVJE

Remington Hydraluxe, Style in T-Series

Da bomo v poletje zakorakali s pravo mero samozavesti, skrbi
strokovnjak na področju osebne nege z več kot 80-letno tradicijo Remington, ki je pripravil spekter novih pripomočkov tako za ženske
kot moške, da bodo v prihajajočih toplih dneh urejeni od glave do
pet. Inovativne kolekcije Hydraluxe, Style Series in T-Series so
povsem prilagojene današnjim zahtevam modernega človeka in tako
omogočajo izražanje individualnega jaza in stila uporabnika.
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N

ežnejši spol bo navdušila
linija Hydraluxe, katere cilj
je ohranitev perfektnega
ravnovesja vlage las,
saj vemo, da so ženske
nadvse rade urejene kot
iz škatlice, vendar zelo visoke temperature
pri sušenju in oblikovanju lahko povzročijo
dolgotrajne poškodbe. Nova družina izdelkov
je tako osredotočena na dostavljanje obstojne,
sijoče pričeske ob nenehni skrbi za zdravje las
in lasišča. Napredne tehnologije in materiali
ter raznolike nastavitve omogočajo nežno
stiliziranje pri temperaturah nižjih od 185
stopinj Celzija, s čimer ob ustvarjanju lastne
prepoznavne podobe ne bo treba skrbeti, ali
boste poškodovali svoje lase. Ti bodo negovani
s pomočjo ionskega regeneratorja, ki ob
vsaki uporabi sprošča milijone ionov in tako
zagotavlja bleščečo frizuro brez frustrirajočega
štrlenja.
Ker se v podjetju Remington zavedajo, da ženske
rade eksperimentirajo, so v set vključili sušilnik,
ravnalec, kodralnik in zračni oblikovalnik, s
čimer so odgovorili na raznolike potrebe strank.
Lični in zmogljivi produkti v elegantni belo-zlati
barvni kombinaciji bodo ne glede na to, ali
želite ustvariti poskočne kodre, mehke valove
ali gladke lase, dostavili vrhunske rezultate, ki
ne bodo ostali neopaženi. Tako se ženske ne
bodo mogle več pritoževati, da imajo »bad hair
day« in da z obliko svojih las danes preprosto
niso zadovoljne, saj bodo s pomočjo linije
Hydralux lahko vsak dan izgledale tako, kot da
so ravnokar zapustile frizerski salon.

V preteklosti so skrb za nego obraza in telesa
označevali kot žensko domeno, danes pa
to ne drži več, saj dobro urejen videz igra pri
sodobnem moškem zelo pomembno vlogo.
Zanesljivo nego po moško zagotavljata
novi Remingtonovi kolekciji brivnikov in
strižnikov Style Series in T-Series, akomodirani
življenjskemu slogu posameznika s stilom, ki
želi biti urban, vedno svež, pripravljen na akcijo,
avanture in užitke, torej pripravljen na vse.
Naj bo izgled sproščen ali posloven, moderen
moški je urejen, in ker je britje eden glavnih
elementov moške nege obraza, je ključna
izbira pripomočka, ki ustreza osebnim željam.
Ameriški Remington je zato ponudil kar pet
različnih aparatov, ki omogočajo efektivno,
a nežno britje in oblikovanje obraznih dlak.
Tistim, ki radi presenečajo s svojo podobo,
bodo všeč modeli Style Series, saj z natančnim
in intuitivnim zoom koleščkom omogočajo
preprosto preklapljanje med različnimi
dolžinami, medtem ko bodo ljubitelje
natančnosti prepričale različice T-Series,
ustvarjene za obvladovanje preciznih robov in
finih detajlov. Ne glede na preference, bodo
na svoj račun prišli vsi, ki cenijo estetiko, saj
so pri snovanju poleg odlične funkcionalnosti
na prvo mesto postavili dovršen, ergonomski
dizajn. Zvezda med novitetami je luksuzen
komplet T-Series Hair & Beard, ki zahvaljujoč
večnamenskim nastavkom poskrbi za
stiliziranje brade kot tudi las. Gre za vsestransko
napravo, ki olajša življenje s prirezovanjem,
z britjem in z oblikovanjem dlak vseh dolžin
in tako omogoča fleksibilnost pri kreiranju
različnih slogov, za doseganje katerih ne bo
več treba imeti cel kup izdelkov, ki v kopalnici
le zavzemajo prostor.
si.remington-europe.com
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PAMETNO
spletno
NAKUPOVANJE

MODA

Triki Tjaše Kokalj Jerala

Tjaša Kokalj Jerala, modna ikona in stilistka, navdušuje svoje sledilke z
modnimi nasveti. V zadnjih letih ji je spletno nakupovanje zelo priraslo
k srcu. Izurila se je že tako dobro, da se je sama oklicala kot »master
spletnega nakupovanja.« Za opravljanje vseh storitev, povezanih z
upravljanjem računa in plačili, pa uporablja le eno kartico.
Debetna kartica Mastercard poskrbi za malenkosti, ki naredijo
vsak dan neprecenljiv. Kartica v eni obliki združuje vse, kar potrebuje
sodobni kupec. Hitra in enostavna vsakodnevna plačila preko vseh
naprav in kanalov: prek spleta, POS terminalov, s telefonom, doma in
v tujini. Zagotavlja vam popolno varnost in zaščito, poleg tega pa nudi
enostaven pregled nad financami, saj se sredstva trgajo direktno iz
vašega transakcijskega računa.
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Tjaša Kokalj Jerala predstavlja nekaj trikov
za pametno spletno modno nakupovanje:
• Izobrazite in pripravite se pred spletnim
nakupovanjem. Pozanimajte se o znamki,
preberite si podatke o podjetju in komentarje
drugih uporabnikov ter preverite, kakšne so
številke velikosti. »Ko sem kupovala sandale,
sem si v komentarjih in na spletni strani
prebrala, da so manjše velikosti, zato sem
naročila številko večje kot običajno,« razkriva
Tjaša.
• Možnost uporabe fit asistenta. Dobro
je nakupovati prek spletnih strani, ki nudijo
fit asistenta, ki vam priporoča, katera številka
izdelka bi bila za vas najbolj optimalna. Podati
morate le podatke, kot sta vaša višina in teža.
• Slike modela naj vas ne zavedejo. Izdelek,
ki ga nosi model, ne bo isto stal na vas. S
fotografijo si pomagate tako, da preberete,
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katero številko nosi in koliko je visoka, za lažjo
predstavo zase.
• Nakupujte le preko strani, ki so varne.
Poglejte, če ima stran šifriran protokol https,
kjer S pomeni security in vam pove, da gre za
varno stran.
• Pred naročilom preverite stroške
poštnine in carinjenja. Nakup ni pameten,
če so na koncu stroški dostave višji od samega
nakupa. V takem primeru Tjaša poskuša poiskati
podoben izdelek na drugi spletni strani.
• Ne izbrišite računa in podatkov o pošiljki
iz e-mail računa. To je namreč vaše zagotovilo
o naročilu v primeru, da gre kaj narobe. Če
stran nima podanih vseh podatkov o podjetju,
o vračilih, carinjenju, potem ni najboljša za
uporabo.
www.mastercard.si

MODNA
in okolju
PRIJAZNA

MODA

Poletna kolekcija Dedoles

Blagovna znamka Dedoles je poznana po
svojih barvitih oblačilih in prikupnih dodatkih z
najrazličnejšimi zabavnimi motivi, ki nositelja
razveselijo tudi na najbolj turoben dan.
Hkrati se podjetje zaveda svoje družbene
odgovornosti in stori vse, da zmanjša svoje
vplive na okolje, zato so oblikovalci Dedolesa
pripravili otroške, ženske in moške kopalke
iz recikliranih plastenk. Tako letošnja poletna
kolekcija ni zgolj polna živih barv in simpatičnih
vzorcev, temveč je tudi prijazna do narave.
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S

i lahko predstavljate poletje brez
modnih kopalk? Verjetno ne.
Zaradi novih drznih modelov
vam bo poskočilo srce, saj bo
težko izbrati svojega favorita.
Poleg tega, da je kolekcija kopalk
vizualno privlačna, je tudi etično in trajnostno
naravnana, kajti proizvodni postopek ni
obremenjeval okolja. V slovaškem podjetju
namreč verjamejo, da so njihove vsakodnevne
odločitve pomembne in se trudijo spreminjati
svet na bolje, zato so odpadnemu materialu
dali drugo priložnost. Oblikovalci so inovativno
uporabili vlakna iz recikliranih plastenk, s čimer
se čisto vsi kosi ponašajo s certifikatom Global
Recycled Standard. Nove kopalke Dedoles tako
zagotavljajo popolno udobje in bodo zaradi
svojega pisanega značaja nedvomno pritegnile
pozornost vsakega mimoidočega.
Poleg okolju prijaznih kopalk, so velik hit postali
tudi Dedolesovi natikači in japanke, ki sledijo
enaki filozofiji hudomušnega oblikovanja.
Igriva obutev je primerna za vroče poletne
dni, preživete ob bazenu ali na plaži, obenem
pa je dovolj udobna tudi za nošnjo doma ali
na sprehodu. Se vam dopadejo limone, račke,
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kužki, mačkoni, češnje ali kokosi? Od zdaj
naprej lahko svoje najljubše stvari nosite kar na
svojih poletnih čevljih, ki so na račun raznolikih
potiskov – od šaljivih do ljubkih – namenjeni
tako moškim kot ženskam. Pri vseh natikačih in
japankah sta levi in desni del drugačna, vendar
skupaj tvorita perfekten par.
Poletje je sezona sonca in idealen čas za zabavo
ob vodi. Ne glede na to, ali nameravate uživati
na plaži, ob bazenu ali v parku, boste verjetno
potrebovali brisačo za plažo, ki je res priročna
zadeva, še posebej, če je narejena iz na otip
prijetne tkanine, kakršne so Dedolesove. Nova
linija brisač je na voljo v klasični pravokotni in
zanimivi okrogli obliki, od česar so vsi modeli
okrašeni z razigranimi motivi in veselimi
barvami, ki bodo osvojili ljubitelje poletja.
Najbolje bo, da preden odidete na poletni
oddih, odklikate na spletno mesto Dedolesa
in izberete svoje najljubše kose iz edinstvene
poletne kolekcije. A ker je izbira izredno pestra,
se pripravite na to, da bo odločitev precej težka,
še posebej, če boste z unikatnim darilom želeli
presenetiti tudi svojo boljšo polovico.
www.dedoles.si
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POT V
gurmansko
NIRVANO
GASTRONOMIJA

Steaki

Ni prekaljenega
gastronoma, ki se ne bi
zavedal, da je uživanje
v vrhunskih steakih
prestiž v gurmanskem
smislu. A da se doseže
maksimalno dober
okus, lasten naravnemu
okusu mesa, njegovo
mehkobo in seveda
sočnost, morajo svoje
delo sprva odlično
opraviti v zorilnici,
kasneje pa tudi izkušeni
žar mojster s pravilno
peko steaka na
dišeči žerjavici.
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T

ematika steakov je tako
široka kot svet, saj danes
poznamo ogromno različnih
steakov, od katerih ima prav
vsak svoje karakteristike,
ki
zahtevajo
primeren
način zorenja in priprave, da se lahko kuhar
pohvali, da je dostavil resnično božanski steak.
Prva stvar, ki se jo moramo zavedati je, da
kakovosten steak ni vsak kos mesa, kupljen v
marketu. Kakovost mesa je namreč odvisna od
mnogokaterih dejavnikov: genetike in spola
živali, vrste goveda, načina in kvalitete vzreje,

vrste in kvalitete krme, starosti živali, načina
klanja ter tudi maščobne marmoriranosti mesa,
saj se ravno v maščobi nahaja tista značilna
slastnost.
Temu lahko dodamo, da ima vsak posameznik
svoje gurmanske preference in stopnjo
razvoja okusa, zato ne bo vsakomur všeč enak
steak. Toda ne bomo lagali, če titulo »kraljica
steakov« podelimo Picanhi, saj bi težko našli
steak, ki bi bil tako okusen, mehek in sočen.
Gre za eno izmed tistih jedi, ki jih v življenju
ne gre zamuditi. Enako drži za priljubljeni
Tomahawk, ki je s svojim izstopajočim in

mogočnim videzom v zadnjem času postal
prava senzacija. Sestavljen je iz različnih mišic,
od katerih ima vsaka svojevrstne specifike, kar
jedcu nudi priložnost, da v enem samem steaku
raziskuje paleto raznovrstnih okusov. Za enega
najboljših steakov upravičeno velja še T-bone,
ki se številnim pokaže pred očmi, ko pomislijo
na steak. Ikonično mesto si je izboril s svojo
nežno strukturo in bogato aromatiko. Zgrešiti
ne gre tudi s klasiko, filet mignonom oziroma
pljučnim filejem, katerega struktura mora biti
tako zelo mehka in nemastna, da se kar sama
raztopi v ustih. Med uživanjem ne potrebujemo
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niti noža, kajti lahko ga prerežemo že z vilico.
Od neodkritih biserov gre medtem izpostaviti
steaka Hanger in Teres Mayor, ki kljub relativno
ugodni ceni razvajata z uživaškim okusom.
Greh bi bil, če v zgodbi o steakih ne bi omenili
prvorazrednega volovskega in florentinskega
steaka. Oba si v vseh kategorijah zaslužita
maksimum točk, s čimer predstavljata najvišji
standard in med ljubitelji mesnih dobrot slovita
za resnično dragocenost.
Ne smemo pa pozabiti, da so za realizacijo
kulinaričnega doživetja nujno potrebni
zorjeni steaki. Meso so davno starali že naši
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Pisalo se je leto 2012,
ko je zaživel celjski hram
gastronomije, znan pod imenom
Stari pisker. Vsi pravi gurmani
vedo, da tam pripravljajo
najboljše steake, ki v zorilnici
odsedijo vsaj 60 dni, nato
pa jih do perfekcije spečejo
na odprtem ognju. Bogata
ponudba zadosti tudi željam
strastnih mesojedcev, ki lahko
naročijo vse od Porterhouse,
Club, T-Bone, Ribeye, Tomahawk,
Filet Mignon, Gaucho, Hanger,
Teres Mayor in Picanha steaka
do slovite premium trojice –

predniki, a seveda v »drugačnih zorilnicah«,
kot to dandanes opravljajo v tehnološko
opremljenih hladilnicah. Smisel tega procesa
je v intenziviranju okusa, doseganju mehkosti
tkiva in njegove sočnosti pri konzumiranju. V
osnovi poznamo tri metode zorenja, pri vseh
pa so potrebni ustrezna oprema in prostor,
znanje in izkušnje. Izmed suhega, mokrega
in kombiniranega zorenja je najkakovostnejši
način gotovo suhi, ki encimom v mesu
omogoča, da vrhunsko opravijo svoje
poslanstvo razgradnje mikromišičnih vlaken
in kalogena.

japonskega steaka Wagyju,
florentinskega steaka Chianina
in volovskega steaka iz španske
Galicije. Da bodo zvesti fani
Starega piskra lahko tudi doma
pripravljali mesne dobrote, tako
slastne, da bi jih še angelčki
jedli, so odprli butično spletno
trgovino Steakshop.si, ki ponuja
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 takšnim in drugačnim steakom
pridružujejo rebrca, burger
polpete, lardo slanina, divji aljaški
losos in celo cenjen kaviar, ki jih
v hlajenem vakuumskem pakiranju
dostavljajo po vseh koncih
Slovenije. Da boste lahko navdušili
goste s prefinjenim okusom, so
pripravili ogromno receptov in
nasvetov za peko, s katerimi
bodo pripravljene jedi prav tako
mamljive kot v Starem piskru.

....................................................................................
In za konec: dober steak se ne konzumira
za lakoto, temveč je to popotovanje v
gurmansko nirvano, zato si za obed vzemimo
čas ter ga obogatimo z žametno kapljico in
dobro družbo.
Ava Tomlje
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Zadnji predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
impresiven steak, pa se nanašajo na kuharja.
Prava mojstrskost se namreč skriva v pripravi.
Malodane vsi vemo, da se peče le sobno
temperirano meso in da je priporočena
stopnja pečenja »medium rare«, ki omogoča
ohranitev mesnega soka in maščobnih
delcev; ti se namreč ob predolgi peki stopijo
in iztečejo ter ostane nam suho meso. Toda
nekateri ljubiteljski kuharji se ne zavedajo,
kako pomembna sta mirovanje pečenega
steaka, da se notranje silnice umirijo (vsaj
deset minut), in rezanje mesa prečno na
vzdolžna mišična vlakna. Še ena pogosta
napaka je uporaba marinad, ki prevladajo
prvobitni okus steaka. Za kakovosten kos
mesa se namreč potrebuje le dobra sol;
steak se praviloma soli le na rešetki, na eni
ali na obeh straneh (odvisno od metode
pečenja). Podobno previdnost gre svetovati
še pri drugih dodatkih steaku, kot so zeliščna
masla, aromatizirani popri in soli, omake itd.
Dobro se je držati pravila, da so ti le dopolnilo
osnovnemu okusu mesa; podobna logika
prav tako velja za priloge k steaku.

www.steakshop.si

steakshop.si

steakshop.si

VINOTEKA.STRELEC@KAVAL-GROUP.SI
+ 386 41 433 625

STRELEC.KAVAL-GROUP.SI
+ 386 31 687 648

Na Ljubljanskem gradu, ob grajskem dvorišču
se nahaja Grajska vinoteka, ki ponuja
400 izvrstnih slovenskih vin iz vseh treh vinorodnih pokrajin.
Prepoznavna s svojo teraso in hkrati zapeljiva zaradi čudovitega razgleda na mesto.
Ob večerih lahko uživate v čarobnih sončnih zahodih, ki prevzamejo slehernega obiskovalca.
Na najlepšem balkonu nad Ljubljano je kulinarično razvajajanje
ob kozarčku izbranega vina in romantične družbe, zagotovljeno.
Spoznavanje slovenskih vin je predvsem čudovita izkušnja ali pa primerno darilo,
hkrati pa razlog za druženje s prijatelji ali poslovnimi partnerji
v objemu ljubljanskega gradu.

Igor Jagodic

Okrogli stolp, izvor katerega sega v 15. stoletje, je dobil današnji videz
ob obnovi v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta arhitekt Boris
Kobe in akademska slikarka Marija Pregelj notranjost stolpa okrasila s svojimi prepoznavnimi potezami, sgraffito stenskimi freskami.
V širokem traku zaobjemajo notranjost stolpa in v uokvirjenih prizorih prikazujejo drobce zgodb slovenskega ljudskega izročila: Lepa
Vida, Desetnica, Mlada Zora ... Že takrat je uprava Ljubljanskega
gradu Lokostrelni stolp namenila gostinstvu; v pritličju so odprli pub,
v zgornjem nadstropju pa priljubljeno kavarno. In ker se zgodovina
rada ponavlja, je bil Strelski stolp po zadnji prenovi ponovno posvečen
kulinariki, ki je oživela to čudovito, posebno mesto.
Restavracija STRELEC je ponosni prejemnik visokih nagrad za kulinarično odličnost; vodiča Gault & Millau, nagrado Michelin Plate,
Znaka kakovosti mesta Ljubljana, ki ocenjuje najbolj kakovostne
restavracije. Chef Igor Jagodic svoje kreacije pripravlja z izjemno
ekipo, ki je - tako kot on - polna strasti in ljubezni do kuhanja in ustvarjanja novih krožnikov. V svojem poslanstvu, ki mu sledi z neizmer-

no strastjo in profesionalnostjo, spoštuje slehrno sestavino, živilo,
lokalne proizvajalce, sezonsko pridelano zelenjavo, sadje, domače in
za svoje jedi uporablja zgolj najkakovostnejše sestavine po načelu, da
je najboljše, kar trenutno raste na vrtovih - od pomladi, preko poletja
in pozne jeseni. Prepričan je, da je samo najboljše dovolj dobro za
cenjenega gosta.
S spoštovanjem do tradicije Chef Jagodic pripravlja sodobne jedi po
svojih receptih, ki so vedno znova brezčasni.
Z bogatimi mednarodnimi izkušnjami (René Redzepi in Nils Henkel)
je na mednarodnih kuharskih tekmovanjih osvojil kar nekaj medalj
in priznanj, med drugim tudi za kuharja leta 2019 po mnenju kulinaričnega vodiča Gault & Millau Slovenija. Ves čas ohranja polno
spoštovanje do jedi, sestavin in seveda do gostov. Predvsem pa kljub
vsem priznanjem in dosežkom ohranja svojo iskreno skromnost,
prisrčnost in strast, ki ga vodijo skozi njegovo in kulinarično pot v
Restavraciji Strelec.

S TRADICIJO

v prihodnost

GASTRONOMIJA

Vinska klet Miška
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Vipavska dolina se s svojo pristnostjo in zelenostjo vedno
bolj uveljavlja kot atraktivna turistična destinacija, ki privablja
željne edinstvenih doživetij v prvinskem okolju. Med številnimi
naravnimi in kulturnimi zanimivostmi domuje vinska klet Miška,
kjer goste razvajajo z vrhunskimi vini, s tradicionalnimi jedmi in z
iskreno prijaznostjo.

V

osrčju Vipavske doline se
skriva vasica Erzelj, ki šteje
manj kot 100 prebivalcev.
Ni posebna zgolj zato, ker
je edino slovensko naselje
na črko E, ker se ponaša z
bogato dediščino in ker slovi po sedmih izvirih
vode, ki nikoli ne presahnejo, temveč tudi zato,
ker se tam nahajajo najvišje vinogradniške lege
v okolišu, ki rojevajo slavna bela vipavska vina,
o katerih je pisal že Janez Vajkard Valvasor.
Najpomembnejša hiša vin, ki izkorišča odlične
naravne danosti Erzelja, je gotovo Miška, ki si
je ime sposodila od hišnega priimka, v vasi
pa je to tudi eden izmed petih zaselkov, ki so
bili prvič omenjeni daljnega leta 1275. Da bi
pobliže spoznali zgodovino tega lepega koščka

Slovenije, smo se na vipavski vinski cesti srečali
s Primožem Šušmeljem, ki se podpisuje pod
blagovno znamko Miška. Pogovor smo pričeli
na poti na nekdanjo protiturško utrdbo Tabor,
ki leži na nadmorski višini 423 metrov. Od tam
se daleč naokoli razprostira dih jemajoč pogled,
ki sega od Vipave, Nanosa, Vipavskih Brd, pa
vse do Štanjela ter na jasen dan celo do morja
in Dolomitov. Primož nam je pokazal, da se
njihovi vinogradi razprostirajo prav ob ločnici s
Krasom, in razložil, da so trte, ki se cele dneve
kopajo v soncu, posajene na tako visoki poziciji,
da nimajo težav z zmrzaljo. Hkrati spremljajoča
stalna prisotnost vetra onemogoča jutranje
rose in posledično je manj bolezni vinske trte
in gnitja grozdja, tako da je njihovo enološko
poseganje minimalno. Prav zato so se sedaj, ko

mineva desetletnica od osnovanja blagovne
znamke, odločili za usmeritev v ekološko
predelavo.
Družina Miška ima v sferi vinarstva sicer za sabo
že mnogo kilometrov. Začetki segajo nazaj
v 19. stoletje, a sedanji gospodar trdi, da je
glavne smernice zarisal njegov nono. Toda na
njegovi samooskrbni kmetiji je vinogradništvo
predstavljajo le delček mozaika, zato se je sam
ob prevzetju vajeti odločil, da bodo vse svoje
napore fokusirali v negovanje trt. Posestvo, za
katerega skrbijo štiri generacije, danes obsega
5 hektarjev s 30 tisoč trsi, vendar na njih ne
uspeva preko deset sort kot nekoč. Primož nam
je pojasnil, da želijo pisati drugačno zgodbo,
bazirano na spoštovanju tradicije in mikroklime,
zato so se znebili klasičnih svetovno znanih sort
ter na prvo mesto postavili avtohtone in lokalne
sorte. Večinoma lapornata tla so najbolj blizu
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pineli in zelenu, ki skupaj z rebulo predstavljata
Miškove steklenice z belo etiketo; to so sveža
vina, zorjena v posodah iz nerjavečega jekla. Za
vzorec je tudi rumenega muškata, malvazija pa
se v spremstvu rebule steka v macerirano vino
s prikladnim imenom MR, ki v lesenih sodih
odleži dve leti. Potem je tu še malce resnejša
linija s črno etiketo, ki jo sestavljata barbera
in Miškino rdeče – gre za cuvée merlota in
barbere, pri katerem slednja igra glavno vlogo.
Po mnenju našega sogovornika ima ravno
ta sorta, ki se poleg prvotnega domovanja v
italijanski pokrajini Piemont najbolje počuti
na Vipavskem, ogromen potencial, zato
nameravajo v prihodnosti graditi v tej smeri.
In to kljub njeni muhasti naravi – zaradi stroge
selekcije v desetih letih iz grozdnih jagod
le petkrat ustvarijo vino, kar pa ne pomeni,
da zavržejo darove narave, ki ne ustrezajo
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najvišjemu standardu za žlahtno kapljico.
Iz barbere na posestvu namreč nastaja tudi
osvežilen grozdni sok, ki v samo pasterizirani
obliki brez ostalih dodatkov ohranja celotno
zakladnico vitaminov in mineralov. Posebnost
vinske kleti je že skoraj pozabljena sorta
pokalca, imenovana tudi črna rebula, ki jo bodo
letos premierno predstavili na trgu.
Da pa se na našem srečanju nismo le pogovarjali,
ampak tudi okušali, smo ob povratku v štab
Miškovih degustirali produkte, ki dajejo
svojevrsten pečat slovenskemu vinarstvu.
Začeli smo kakopak s paradnim konjem, svežim
in nežnim zelenom, in nadaljevali z rebulo, ki
očara s specifično aromatiko in z zlatorumeno
barvo. Ko smo se s sončne terase preselili v
degustacijsko dvorano, smo predse dobili
kozarec izpiljene pinele in začeli namesto
vinogradov v daljavi občudovati interier, ki je
poklon temu, kar je bilo. Kombinacija starinskih
kamnitih sten, obokanih vrat, lesenih tramov in

prasketanja ognja v kaminu ustvarja prijeten
domač ambient, ob katerem se prav prileže
pojesti nekaj po receptu naših babic. Zato
sta poskrbela Primoževa starša – mama z
zeliščno frtaljo in domačim kruhom, oče pa z
naborom hišnih mesnin, katerim se je krasno
podala dišeča rubinasta barbera z izjemnim
karakterjem, ki se je precej časa izpopolnjevala
v hrastovih sodih. Ti se nahajajo le nekaj metrov
stran od degustacijske sobe, v prostoru, kjer je
nekdaj stala štala z dvajsetimi glavami živine. Z
enako mero pozornosti želi Primož restavrirati
tudi sosednje poslopje in tam ustvariti kotiček,
kjer bi si po aktivno preživetemu dnevu
popotniki napolnili moči ter tako izkusili
gostoljubje in prijaznost domačinov, ki sta
bistveno prispevala k temu, da Vipavski dolini
rečemo tudi rajska dolina.

EKOLOŠKA
KMETIJA
Boris Sabadin

EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE

www.miskawines.com

Ljubezen do domače istrske zemlje
je vodila k ustanovitvi blagovne
znamke BEM, katere cilj je vsaki
slovenski družini ponudili možnost,
da okusi resnično domač slovenski
izdelek višje kakovosti. Mednarodno
in državno nagrajena ekstra deviška
oljčna olja BEM se ponašajo s
certifikatoma geografskega porekla
in ekološke pridelave.
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www.bem-sabadin.si

Hiša Pod Gradom se nahaja ob
vznožju Ljubljanskega gradu v
središču slovenske prestolnice.
Hiša s svojo arhitekturno podobo
združuje bogato zgodovino, ki se
odraža skozi sedanjo gostinsko
dejavnost. Gostilnica v pritličju
s svojim ambientom pričara
gostom domačnost, ki se skupaj
s prijaznostjo osebja in prijetnimi
vonjavami iz domače kuhinje
združijo v prav posebno doživetje.
Poleg mediteranskih in slovenskih
specialitet so pravi hit pica role.
www.hisapodgradom.si
Gostilnica Hiša Pod Gradom

BODITE ENO
z
DESTINACIJO

Predstavljamo vam novo priljubljeno destinacijo za dolgo
pričakovan poletni oddih – HVAR [PLACESHOTEL].

POTOPIS

Hvar [PLACESHOTEL] by Valamar
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[

PLACES] by Valamar je nov
koncept počitnic, ki ga navdihujeta
živahno sredozemsko življenje
in brezkompromisna vizija, ki
sodobnemu
popotniku
daje
svobodo izbire in popoln občutek za
upravljanje njegovega časa. [PLACESHOTEL] je
veliko več kot klasičen hotel, je kraj, kjer lahko
uživate v izjemnih izkušnjah, novih srečanjih
in okusih. Kot pravo sredozemsko zatočišče,
moderno in polno življenja, ta hotel združuje
bistvo sredozemskih destinacij in je odlično
izhodišče za odkrivanje njihove pristnosti.
Najbolj sončen otok v Sredozemlju – Hvar, je
prva destinacija, kjer je svoja vrata odprl nov
[PLACESHOTEL]. Dih jemajoča narava, kristalno
čisto morje, zgodovinska in kulturna dediščina,
pa tudi zvezdniški status najboljšega hrvaškega
otoka za zabave, zagotavljajo, da je Hvar idealna
destinacija za predstavitev tega edinstvenega
koncepta počitnic. HVAR [PLACESHOTEL] v
Starem Gradu je edinstven po tem, da gostu
predstavi destinacijo na nov način, s popolnim
spoštovanjem narave in okolja. Nikjer drugje
se tako resnično in spontano ne spoznavajo
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lokalne otoške skrivnosti in živi cenjen
sredozemski življenjski slog.
[PLACES] za vaš prostor pod soncem
Sproščen sredozemski življenjski slog je
slikovito prikazan že ob prvem srečanju s
hotelom. Lociran ob morju v spomin prikliče
sproščena poletna poležavanja in toplino
sonca na obrazu. Živahna [PLACESLOBBYBAR]
in [PLACESPOOLBAR] kot kakšen sredozemski
trg ali vesela plaža, predstavljata prostor
za druženje in nova srečanja, medtem ko
uživate v zeliščnih napojih, skritih v posebno
pripravljenih koktajlih. Ko pa si vaš digitalni
nomadski duh zaželi novo odkrito lepoto
življenja deliti z vsem svetom, bo vse delo
opravil izjemno hitri brezžični internet.
[PLACES] za popolno svobodo
Presenetila vas bo izvirna, vznemirljiva in
skrbno izbrana ponudba lokalnih živil, s
katerimi izkazujemo čast sredozemski kuhinji,
prilagodljiv koncept jedi pa vam omogoča, da
uživate v kakovostni hrani kadar koli v dnevu.
Ker je svoboda izbire najbolj cenjena, zajtrk

traja do 11. ure, če pa vam ne uspe priti na
kosilo ali večerjo, lahko dnevni kredit v višini
25 evrov uporabite v restavraciji ali hotelskih
barih, kadar koli vam ustreza. Česar tistega dne
ne porabite, prenesete na naslednji dan.
[PLACES], ki vas napolnijo z energijo
Nič ne napolni baterij kot morje, ki je le nekaj
korakov od hotela. Številne športne aktivnosti
na bazenu in plaži bodo ustrezale ljubiteljem
aktivnih počitnic. Tisti, ki si želijo bolj sproščene
poletne zabave, pa bodo uživali v številnih
dnevnih in večernih aktivnostih. Po drugi strani
pa, če vas zanima samo resnični hedonizem,
dovolite, da Sredozemlje najde vas, v obliki
dišečih in zdravilnih masaž v [PLACESSPA].
Izberite [PLACES], spoznajte destinacijo
Odkrivanje plasti preteklosti, ki je otoku pustila
neprecenljivo kulturno vrednost in dediščino,
poslušanje zgodb ozkih kamnitih ulic ali kopanje
v prodnatih zalivih, ki jih je izklesalo kristalno
čisto morje, so le del eklektične in edinstvene
hvarske zgodbe. Zahvaljujoč osebju [PLACES],
pravim poznavalcem destinacije, ne boste le

spoznali otoka Hvar, temveč boste začutili vse
razkošje in energijo otoškega življenja. Po vseh
dnevnih in nočnih navdušenjih vas v hotelski
sobi, ki jo navdihuje ležeren beach chic slog,
čaka udobna postelja z vzmetnico vrhunske
kakovosti. Kajti če želite počitnice kar najbolje
izkoristiti, je pomembno, da se lahko naspite
bodisi podnevi bodisi ponoči.
[PLACES], ki razmišljajo zeleno
Vsak [PLACESHOTEL] se ravna po načelih
ekološkega in trajnostnega poslovanja, s
popolnim spoštovanjem destinacije, narave,
ljudi in običajev. Sredozemsko zelenje, naravni
trajnostni materiali, lokalni sezonski izdelki
in lokalna tradicija, so ključni elementi pri
ustvarjanju pristne zgodbe.

Informacije in rezervacije:
+385 52 465 000
reservations@valamar.com
www.valamar.com
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GASTRONOMIJA

FINE
dining
PO ISTRSKO
Konoba Buščina

V kolikor se v prihajajočih poletnih dneh nameravate podati
na raziskovanje lepot severozahodne Istre, nikakor ne smete
izpustiti obiska Konobe Buščina, ki v nepozabni rustikalni
atmosferi gostom ponuja fine dining po istrsko. Pri tem ne
filozofirajo preveč, temveč jih vodi vizija dovršenih sezonskih
krožnikov, ustvarjenih s svežimi in z lokalnimi sestavinami.
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da bi ohranili njen izvirni značaj. Enako lahko
zatrdimo za naslednjo stvar, ki jo je natakar
postavil pred nas, selekcijo specialitet iz
globin, ki preprosto očarajo s svojim prvinskim
okusom. Ker pa je mediteranska gastronomija
nepopolna brez vina, so nam natočili svojo
hišno kapljico, aromatično in svežo malvazijo
vinarja Cuj, ki domuje le nekaj metrov stran.
V Konobi Buščina na to fermentirano pijačo
bogov in ljudi ne gledajo kot zgolj dodatek
hrani, ampak kot način uživanja v življenju, zato
so poskrbeli, da njihova bogata vinska karta
to filozofijo pooseblja. V ponudbi, ki poudarek
daje lokalnim biserom, teranu, malvaziji in
muškatu, so zajeli vse najboljše okoliške
proizvajalce – Coronico, Kozlovića, Degrassija,
Cuja, Kabolo, Prelaca – vendar niso pozabili na
najbolj božanske predstavnike dalmatinske,
slovenske in italijanske vinske poezije. Sledila
je istrska klasika, fuži s tartufi, pri čemer se s
slednjo zemeljsko dobroto res ni šparalo, kar

N

a podeželju vzhodno
od Umaga, v simpatični
vasici Buščina, zgodbo
domače istrske kuhinje že
dolgo izpopolnjuje gospa
Fabiana Mijanović, ki je
glavna protagonistka Konobe Buščina. Gre za
družinsko zgodbo, ki je zrasla iz strasti do dobre
hrane. Na račun 25-letne tradicije, topline
gostiteljev in njihove predanosti svojemu delu,
so se dobro uveljavili med hedonisti, ki se v
gostilno vedno znova vračajo. A to ne pomeni,
da jih vedno pričakajo enake jedi; kljub temu
da kuharji ostajajo zvesti istrskim specialitetam
iz morja in pašnikov, vse temelji na sezonskih
živilih, zato se jedilnik nenehno dopolnjuje in
menja; tako boste v Konobi Buščina vedno
lahko okusili nekaj novega. Ravno ta enostaven
koncept, povezan z lokalnimi sestavinami in
njihovo tradicionalno pripravo, se je izkazal za
zmagovitega. In po toliko slišanih pohvalah
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o prijaznem sprejemu in slastnih grižljajih v
Buščini je pravzaprav postalo obvezno, da to
izkusimo tudi na lastni koži, zato smo se podali
na kulinarični pobeg čez mejo.
Ob prihodu nas je pozdravila s soncem obsijana
terasa, ki v toplih mesecih dopolnjuje notranji
del restavracije, ki je z rustikalnim šikom, ki
ga producirajo kamnite stene, leseni tramovi,
starinski štedilnik in radodaren kamin, pravi
poklon preteklosti. Posebno intimen kotiček
ob verandi medtem predstavlja visoka miza,
sestavljena iz vinskega soda, ob kateri lahko
družba štirih oseb uživa ob kozarcu odličnega
vina v zavetju sence, ki jo ustvarja staro drevo.
Tam smo začeli našo gastronomsko doživetje
s pozdravom iz kuhinje, z na opečencu
serviranim sirnim namazom, ki ga bogatijo
domače jagode. Že s prvim krožnikom, lično
prezentiranim jadranskim škampom, nas je
presenetila svežina in kakovost te morske
živalice, ki jo v kuhinji minimalno obdelujejo,
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je razveselilo naše brbončice. Plemenite
arome in okusi so vrhunec dosegli
pri glavni jedi, nebeško sočni tagliati
avtohtonega istrskega goveda boškarina
z minimalnim okraskom zelenjave
z domačega vrta, ki smo jo sparili s
kančkom izbranega ekstra deviškega
oljčnega olja. In kako se je zaključila
pripoved o poslasticah iz lokalnih
sestavin? S fuzijo mandljevo-cimetovega
crumbla, vanilijeve kreme in polivke iz
jagodičevja, ki jo po skritem receptu
pripravljajo sami.
Ko smo ob srkanju dobre kave, grickanju
hrustljavih kroštol, kakor v Istri rečejo
krhkim flancatom, in ogledovanju
veselja otrok ob brezskrbni igri na
urejenem igrišču, razpredali o izkušnji v
Konobi Buščina, smo prišli do zaključka,
da je bil dan prežet z užitkom. Za vse
tiste, ki ne želijo, da se seznanjanje s
čari Istre konča, je družina Mijanović z
veliko mero estetike v tradicionalnem
slogu kreirala dve sanjski vili za oddih,
ki sta od konobe oddaljeni le streljaj.
Da njihovi gosti domov ne bi odšli
praznih rok, pa so pripravili darilca v
lepih steklenih kozarcih, napolnjenih
z istrskimi delicijami, s katerimi bodo
lahko navdušili svojo družino, prijatelje
ali poslovne partnerje.

5* PARADIŽNIK

www.konoba-buscina.hr
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www.lust.si

ZA DUŠO
in
TELO

GASTRONOMIJA

B10 First Night

106 FASHION AVENUE

FASHION AVENUE 107

Nedaleč od kolesarske poti Parenzana, v magičnem delu Hrvaške,
blizu historičnih mest Grožnjan, Buje, Motovun in Novigrad,
za svoj nasad oljk skrbi družina Galić, ki pod blagovno znamko
B10 First Night ponuja produkte superiorne kakovosti. Svoja
nagrajena ekstra deviška oljčna olja predstavljajo v estetsko
dovršeni degustacijski oleoteki z veliko teraso, s katere lahko
gostje uživajo v dih jemajočem razgledu na Istro, deželo užitkov.

P

red petnajstimi leti sta
Sanja in Boris Galić ob
svojemu vikendu zgolj
za gušt posadila dvajset
oljčnih dreves, a ker ju je to
tako navdušilo, sta s časom
začela dodajati nove in nove oljke. Vsi namreč
vemo, da že od časov starega Rima Istra s
svojimi specifikami rojeva nekatera najboljša
oljčna olja na svetu, zato sta se odločila, da
bosta ta dar narave izkoristila. Poslovila sta se
od Zagreba in dela v velikih podjetjih ter se z
družino iz velemesta preselila v mirno vasico
ter tako ljubiteljski hobi spremenila v posel, za
katerega sta se zavezala, da ga bosta opravljala
s srcem. Danes skrbita za preko 2.000 oljk, med
katerimi najdemo tudi preko stoletje stara
drevesa, obnovljena z veliko mero pozornosti,
na kar sta posebej ponosna. Odlična hribovita
lokacija na nadmorski višini med 150 in 300
metri nasade na zračnih jugozahodnih in
jugovzhodnih legah, obdane s travniki in z
gozdovi, varuje pred boleznimi in škodljivci in
jih nagrajuje s soncem in svežino. Galićeva sta
izbrala ekološko pridelavo, saj trdno verjameta,
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da naravna vzgoja zagotavlja hrano in s tem
olje, ki je najbolj zdravo in najbolj okusno.
Pri oblikovanju znamke in etikete sta izbrala
B10 First Night, ker najbolje predstavlja njuno
filozofijo in idejo o oljčnem olju. Črka B zato, ker
živita in ustvarjata v vasici Biloslavi, številka 10
pa je poklon letu 2010, ko je stekla prva žetev v
obnovljenih nasadih. Prav tako B10 predstavlja
asociacijo na vitamine in zdravje; in njuno olje
je zagotovo odličen dodatek zdravi prehrani in
zdravemu življenjskemu slogu, saj je bogato
s polifenoli, pomembnimi antioksidanti, ki
zmanjšujejo tveganja za pojav različnih vrst
raka in osteoporoze, ščitijo srčno-žilni sistem,
izboljšajo možganske funkcije in blažijo vnetja.
In zakaj oznaka First Night? Ker je oliva sadež
Sredozemlja, ki ga je treba nabrati zdravega
in ga čimprej predelati. Čez dan nabrane oljke
na strmih terenih okrog Grožnjana Galićeva
ob sončnem zahodu prevažata v izbrano
istrsko oljarno. V večernih in nočnih urah so
plodovi hladno stisnjeni in predelani izključno
z mehanskimi postopki, kar omogoča, da se
združijo v ekstra deviško oljčno olje vrhunske
kakovosti.
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Da bi ga izkusili, smo ju obiskali, pri čemer smo
na prvi mah dojeli, zakaj sta se tako zaljubila
v ta idilični košček zemlje, da sta povsem
preusmerila svojo življenjsko pot. Doživetje
popolnega miru v objemu narave namreč
človeku omogoča takojšnjo sprostitev. Prijazna
gostitelja sta nam razkazala svoj na novo
urejeni degustacijski prostor, ki so ga realizirali
v hrvaškem arhitekturnem biroju Artitura. Ker
je zgodba znamke B10 First Night mlada, želja
naročnikov ni bila tradicionalna istrska združitev
kamna in lesa, temveč elegantna moderna
zasnova. Finalni rezultat je zelo impresiven, a še
bolj kot interier prepriča terasa s svojo neverjetno
panoramo. Pogled se razteza čez celotno dolino
Mirne in naprej do Jadranskega morja, na jasen
dan pa vidimo celo s snegom prekrite Alpe.
In ko lahko ob občudovanju naravnih lepot
in pomirjajočemu poslušanju čivkanja ptic
razvajamo še naše brbončice, je dan res krasno
preživet. Boris in Sanja sta nam predstavila svoje
izdelke, oblečene v sodobne, minimalistično
dizajnirane etikete, ki so si prislužile slovito
nagrado Red Dot. V kolekciji B10 First Night
najdemo pet različnih mednarodnih in lokalnih

sort ter dva couvéeja. Degustacijo smo pričeli z
Leccinom, ki je doma iz Toskane, vendar je v Istri
tako razširjen, da so ga domačini vzeli za svojega.
Očaral nas je s svojim plemenitim, svežim okusom,
ki se najbolje poda lahkim solatam in beli ribi.
Zanimiv kontrast Leccinu predstavlja Frantoio, ki
je robusten in začinjen na jeziku, a zaokrožen v
grlu. In nato je nastopil čas za paradnega konja
znamke, harmonično zaokroženo mešanico
Fusion, ki je na priznanem newyorškem izboru
oljčnega olja NYIOOC prejela zlato nagrado. Da
bi se lahko prepričali o mnogokaterih možnostih
kombiniranja tega fantastičnega olja z jedmi,
sta gostitelja iz sestavin lokalnih pridelovalcev
pripravila preprost, a gurmanski trihodni meni:
izbor sirov in mesnin, jajčka s šparglji in skuto
z medom. Tovrstnih grižljajev v spremljavi
vina najboljših okoliških vinarjev so deležni vsi
obiskovalci, ki v intimnem okolju s pomočjo
prijaznih lastnikov spoznavajo dobrote Istre, ki
koristijo tako duši kot telesu.
www.b10.hr
Foto: Koridor27

110 FASHION AVENUE

Zakaj se splača preveriti ponudbo izdelkov kmetije Klepec?
Ste naveličani vedno istih zajtrkov, bi radi v svojo prehrano vključili živila z boljšo hranilno sestavo
oziroma si želite v svojo prehrano dodati nekaj okusnega in drugačnega?
Na kmetiji Klepec so pred kratkim predstavili tri nove izdelke, ki nas navdušujejo in jih želimo
predstaviti tudi vam.
Kmetija Klepec je prva v Sloveniji začela s kaljenjem žit. Ponujajo kaljene moke, pred kratkim so
predstavili tudi kaljene pirine kosmiče. S kaljenjem zrnja se začne odvijati cel kup kemijskih procesov,
najpomembnejše pa je, da so takšne moke in kosmiči lažje prebavljivi, bolj prijazni do črevesja in
imajo boljše razmerje beljakovin.
Poleg kaljenih mok in kosmičev so na kmetiji poznani tudi po izdelavi tsampe. To je pri njih narejen
nadomestek instant kašic. Ker je okusen zajtrk za malčke ali odrasle pripravljen v manj kot minuti, je
tsampa postala pravi hit. Poleg osnovne različice so že ponudili tsampo s čokolado, z lešniki ali z
orehi. Zdaj pa so naredili še pravo poslastico, tsampo s kokosom in z belo čokolado.
V ponudbi kmetije Klepec najdete tudi tatarsko ajdo, ki je narasla na njihovih poljih. Ta ajda je
zaradi visoke vsebnosti antioksidantov, predvsem rutina, v zadnjih letih zelo iskana.
Še več o zgodbi kmetije Klepec in njihovih izdelkih najdete na www.kmetijaklepec.si

NEW

POSTAJA
urbanih
POTNIKOV

GASTRONOMIJA

Svetovna kavarna Sputnik

Sputnik omogoča ljudem
spotoma poskrbeti zase –
je postaja urbanih potnikov,
kraj oddiha in navdiha. Meša
recepte od babic s tistimi
od daleč. Tekoče govori tudi
vegansko in brezglutensko.
Zaokroži med dobrimi
prigrizki, odlično kavo in
povabilom na ples.
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K

er pravijo, da se po jutru
dan pozna, je ekipa
Sputnika pripravila pester
izbor jedi, ki pocrkljajo
v dopoldanskih urah.
Brunch je izraz, ki ga že
dolgo časa poznajo čez lužo, v zadnjih nekaj
letih pa se je prijel tudi na naših tleh. Gre za
poznodopoldansko pojedino, ki združuje
zajtrk in kosilo. In to tradicijo so v ljubljanskem
Sputniku izpilili. Na mirni lokaciji ob urbanem
središču so v ospredju jajčne klasike, a prepričajo
tudi raznovrstni obloženi kruhki in domača
granola, ki se druži s sadjem in z jogurtom.
Svojevrstne hedonistične užitke medtem
pričarajo glavni junaki Sputnika – slastne
testenine, mesni krožniki in dobrote iz morja,
ki jih bomo na meniju prepoznali po imenih
glavnih protagonistov najbolj simpatičnih
risank iz našega otroštva kot tudi svetovno
znanih hollywoodskih celovečercev. Tarzan
obeležuje gospodski goveji biftek s čokolado
in z jagodami, Trije muškterji prezentirajo
rižoto, obogateno z jurčki, z gamberi in s tartufi,
pod imenom Aleksander Veliki pa se skriva
hrustljav file brancina s popečeno zelenjavo in
krompirjem. Če bi radi odkrili skrivnosti drugih
slavnih junakov, priporočamo hiter pobeg na
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kulinarično doživetje po Sputnikovo. Tam boste
odkrili, da so nekaj posebnega tudi barvite
solatne sklede in premišljeno sestavljene slane
pite, ki predstavljajo dobrodošlo popestritev
naših jedilnikov. In sladki finale? Italijanske in
francoske barve reprezentirajo panna cotta,
tiramisu in souffle, po domačem pa zadišijo
raznovrste palačinke in torte, ki so prejele
toliko pohval, da so se v kuhinji odločili, da jih
bodo začeli pripravljati tudi za domov in tako
razveselili svoje goste.
V Sputniku se vrtijo tako uživači kot zdravojedci,
saj pomemben del moštva predstavlja
certificirana osebna svetovalka za prehrano,
ki je močno vplivala na oblikovanje jedilnega
lista. K pisanosti ponudbe je pripomogla z
veganskimi, z brezglutenskimi, s presnimi in s
keto jedmi, ki zadostijo vsem okusom in hkrati
gurmanom omogočajo, da nadaljnje pazijo na
svojo linijo.
Kulinarične vtise ob lepem vremenu ustvarjajo
na nedavno prenovljeni sončni in zeleni
terasi, v hladnejših mesecih pa se raziskovanje
okusov preseli v modernistično oblikovan
interier. Svetovna kavarna Sputnik domuje
v arhitekturno revitalizirani stavbi, ki je bila
v prejšnjem življenju uveljavljena pasarska
delavnica. Tlorisno zasnovo so v studiu Raketa
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ZA TESTENINOLJUBCE
VSEH OKUSOV

spremenili in prilagodili novim potrebam.
Nekdanjo površino so nekoliko povečali v
želji, da bi lokal postal privlačen in prijeten
prostor druženja na obrobju mesta. Interier
so oblikovali v zračno in fleksibilno celoto, s
čimer so želeli omogočiti karseda raznovrstno
dogajanje tako znotraj hiše kot tudi zunaj
na vrtu. Kot poklon pasarski delavnici so v
projektni skupini oblikovali predelne stene in
stopniščno ograjo, ki so jo mojstrsko izdelali
prav pasarji, ki so prej domovali v tej zgradbi.

Kot povezovalno vizualno komponento so
vpeljali preplet krogov, predstavljenih na
različnih ravneh – od prostorske do grafične
in vsebinske. Ključen estetski kos notranjosti
predstavlja velikodušen šank, za katerim je na
ogled postavljena impresivna zbirka priznanih
žganih pijač. Sputnik je nenazadnje tudi mesto
druženja ob atraktivnih glasbenih večerih, ki jih
ljubljanski ljubitelji zabave že dolgo poznajo.
www.sputnik.si

Skrbno izdelane in ročno pakirane LIPNIK TESTENINCE so po sestavinah,
okusu in pristnosti predstavnik domačih slovenskih testenin.
Ljubezni do kulinarike smo dodali izkušnje, znanje, željo po nenehnem
razvoju, sledenju novostim in poznavanju okusa končnega kupca.
Zaradi inovativnih sestavin in specialnih mok imajo raznolike in izjemno
okusne LIPNIK TESTENINCE več vlaknin, vitaminov in mineralov.
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041 611 477

pivnicalipnik@siol.net

www.lipnik.si

Pri slovenski blagovni znamki DivineBugs
se vse vrti okoli žuželk. Tem izjemnim
živalim namenjajo veliko pozornosti, saj
je svet na pragu izumrtja velikega števila
žuželk, ki so bistvenega pomena za
ekosistem. Med drugim so opraševalke
in razkrojevalke organskih odpadkov,
nenazadnje pa tudi hrana za prenekatero
živalsko vrsto. Pockrljajte se z modnimi kosi
iz organskega bombaža najvišje kakovosti,
ki jih krasijo potiski cebel, pikapolonic, kacjih
pastirjev, metuljev in drugih žuželk. Motivi
so v celoti delo slovenskih oblikovalcev.
Tudi tiskajo v Sloveniji; z vodnimi barvami,
ki so neškodljive za ljudi in za okolje. Tako
imajo žužki varno podlago za svoj obstoj.
No, (za enkrat) vsaj na DivineBugs oblacilih.
Odlikuje jih visoka kvaliteta, pravicna
proizvodnja, neoporecne sestavine,
odsotnost vseh nevarnih snovi in varni
postopki dela. Vsi izdelki so mednarodno
standardizirani, kontrolirani in imajo vse
certifikate, ki to dokazujejo:
- Organic Blended Content Standard
- Organic 100 Content Standard
- GOTS (global organic textile standard)
- OekoTex standard 100
- Fair Wear
- Global Recycled Standard
- Peta Approved Vegan
Na voljo v trgovinah:
GALERIJA E2RD v Mariboru
Multibrand Store Šmizla v Ljubljani
www.divinebugs.com

OKUSI
narave v
STEKELNIČKI

GASTRONOMIJA

Count's drinks

Bi radi popili nekaj novega, osvežilnega in 100% naravnega?
Prav takšne pijače proizvaja majhna družinska manufaktura
Count’s drinks. Številni so že prepoznali vrhunske istrske craft
napitke iz Kaštelirja – tonik, ingverjevo pivo, ingverjev ale in
Gineto, katerih pot se začne v naravi in konča z užitkom.
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izviru v Tolminu, kjer je Urša preživela večino
svojega življenja. Tudi grofova voda, znana kot
eliksir mladosti, zdravja in dolgoživosti, je v
določenem razmerju sestavni del njunih pijač.
Kaj pa sploh je craft proizvodnja? Najpreprosteje

Z

a ljudi, ki imajo radi naravne
izdelke brez kakršne koli
kemije, sta Marko Bratović in
njegova žena Urša Prešeren
ustvarila štiri popolnoma
različne brezalkoholne pijače
z naravnim okusom in aromo. Njuna zgodba
je dober dokaz, da lahko vrhunske poslovne
ideje nastanejo spontano, v domači intimi, z
malo domišljije, truda in poslovne žilice. Pred
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bi jo opisali kot majhno in popolnoma neodvisno
proizvodnjo, ki vključuje naravne procese in
organske sestavine, popolnoma brez kemičnih
ali industrijskih dodatkov. Ključne so manjše
količine proizvedenih pijač, ki so vrhunske

nekaj leti, ko je bila Urša noseča, je imela težave
z zgago in je izvedela, da je ingver odlično
naravno sredstvo za zdravljenje teh težav.
Želela je ingverjevo pivo, a ga v trgovinah ni
mogla najti. S partnerjem sta ugotovila, da
takšnih izdelkov na lokalnem trgu primanjkuje
in tako sta leta 2019 začela razvijati svoje
izdelke pod blagovno znamko Count’s drinks.
Da bi proizvodnjo povezala z njunim izvorom,
sta craft pijače poimenovala po Grofovem
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kakovosti, hkrati pa imajo prepoznavne, bogate
okuse. Da bi dosegli končni izdelek, je treba
postopati korak za korakom. Ni pospeševanja
procesa in nobenih dodatkov, ki bi kakor koli
odstopali od pravil naravne pridelave. Craft
proizvodnja je pravzaprav najbližja domači
pripravi pijač, vendar na višji ravni, s pomočjo
opreme, ki je posebej prilagojena in prirejena
za določeno proizvodnjo. Poleg tega je vsak
izdelek, ustvarjen v craft proizvodnji, podvržen
vsem postopkom in analizam, predpisanim z
zakoni, ki zagotavljajo, da gre za zdrav izdelek.
Pravnica in agronom, ki zastopata tudi
blagovno znamko ekološkega oljčnega olja in
zelenjave Extra Istrian, živita v sožitju z naravo
in zato za izboljšanje okusa in arome svojih
različnih brezalkoholnih pijač uporabljata samo
ekološko pridelana živila, kot so limone, limete,
pomaranče, ki prihajajo s toplega juga, iz
Dalmacije. V skladu s to filozofijo ciljata na ljudi,
ki odstopajo od standarda, raziskujejo novo,
radi posedijo v kavarni, baru ali restavraciji in se
sprostijo z najljubšo pijačo v roki.
Za vse ljubitelje craft zvarkov in tiste, ki bodo
to zagotovo postali, če jih bodo poskusili, so na
trgu štiri grofove pijače, ki so edine, izdelane
po craft metodi, ne samo na Hrvaškem, ampak
v celotni regiji: Tonic Water, Ginger Beer in
Gineta, zdaj pa tudi Ginger Ale, ki je četrta
etiketa v paleti izdelkov. Kralj te družine je
zagotovo premium tonik, proizveden iz lubja
rastline cinchona, tj. kininovca, ki je odgovoren
za specifično grenkobo in aromo. Dobro znane
so tudi njegove zdravilne lastnosti in dejstvo,
da blagodejno vpliva na stanje celotnega
organizma. Glavna sestavina izvira iz Ekvadorja,
kjer je kinin eden državnih simbolov države,
imenujejo pa ga tudi »drevo, ki rešuje življenja«.
Ko ste torej psihično in fizično izčrpani, ali pa
se želite samo prepustiti posebnosti okusa,

poskusite naravni tonik Count's drinks, ki je
pripravljen na vse izzive in v trenutku postane
idealen partner za domiselne gine. Da pa bo
zgodba še bolj kreativna in bogatega okusa,
lahko gin & tonik postrežete z različnimi vrstami
sadja. Poskusite nešplje, sočno sadje, značilno
za sredozemsko podnebje.
Kot tonik sta tudi Ginger Beer in Ginger Ale
napitka, polna naravne svežine. Sta pravi izbiri
za kateri koli čas dneva, če želite okusno pijačo,
ki vsebuje izključno organske sestavine z
ekološkimi certifikati in ki vas bo hkrati sprostila
in okrepila. Ingverjevo pivo in ale imata ostro in
začinjeno aromo ingverja, ki prihaja v Kaštelir
iz Peruja. Prav ta perujski ingver je znan po
bogastvu okusa, zato sta ga Marko in Urša
izbrala za svojo craft proizvodnjo. Po svetu
že dolgo obstaja tradicija uporabe ingverja v
medicinske namene, kajti znano je, da zdravi
telo in pomirja um. In zato Ginger Beer in Ginger
Ale obenem predstavljata užitek in zdravje.
Gineta je medtem pijača, ki izvira iz istrske
tradicije, saj je nekdaj vsako gospodinjstvo,
zlasti v osrednji Istri, zase delalo gazirano
pijačo na osnovi brina. Z Gineto lahko doživite
pravi, nekoliko divji vonj in okus brina, saj za
proizvodnjo uporabljajo le plodove modrega
brina iz Ćićarije, ki se je izkazal za najboljšega.
Vonj vas bo spominjal na sprehod po istrskih
gozdovih, okus pa prepričal s svojo polnostjo.
Gineta je idealna lahka pijača za osvežitev,
sprostitev ali druženje v poletnih dneh.
Unikatne grofovske pijače, ki so perfektne za
pripravo različnih brezalkoholnih in alkoholnih
koktajlov, lahko degustirate v trgovini Count's
drinks Wine & Cocktail v poreškem kampu
Lanterna, naročite pa jih lahko tudi preko nove
spletne trgovine in tako doživite okuse narave
v steklenički.
www.countsdrinks.com
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dodopizza.si · 01 23 23 200
Dostava v 60 minutah ali pizza gratis!
Naloži Dodo Pizza App in prejmi darilo.

Obiščite nas v svetlem intimnem atriju podhoda Ajdovščina!

Hrana, ki jo pripravljamo, je prava paša za oči, izjemne vonjave pa bodo
v vas prebudile neverjeten apetit. Raznoliki okusi so zapeljivi, eksotični in
gurmanski, vaša želja po dobri, zdravi hrani bo popolnoma zadovoljena.

Restavracija Radha Govinda
Žibertova 23, Ljubljana
070 284 547

POTOPIS

MAGNET ZA
mednarodne
OKUSE
Maçakizi Hotel
130 FASHION AVENUE
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thai massage
ONZONTHAI

Ko je Ayla Emiroglu leta 1977 ustanovila majhen
Bed&Breakfast, niti približno ni slutila, da gre za začetke danes
globalno opevane luksuzne destinacije. S svojo avtentično
sproščenostjo in z brezhibno gostoljubnostjo je Maçakizi
Hotel postal magnet za mednarodne okuse, ki goste privablja
že štiri desetletja. V tem času je postal sinonim za razkošje v
turškem Bodrumu in si pridobil zvesto klientelo.

M
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açakizi
privlači
iskalce lepote z
vsega sveta s fuzijo
edinstvenega
bohemskega šika,
nonšalantnega

luksuznega življenjskega stila, izjemne
kulinarike in vedno ustrežljive gostoljubnosti,
ki je umeščena v deviško naravo razgibanega
polotoka Bodrum. Hotel domuje na
severovzhodnem delu polotoka, v obalnem
mestu Göltürkbükü, ki je eno najbolj zaželenih
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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

središč na turški rivieri s svojimi luksuznimi
hoteli in vilami ter trendi restavracijami in
nočnimi klubi, ki ga obdajajo visoki griči in
turkizno morje.
Resort Maçakizi na sotočju Egeja in Sredozemlja

dela priznanega turškega ustvarjalca Suata
Akdemirja in edinstvene dekorativne blazine
modnega oblikovalca Rıfata Özbeka.
Interier je zasnovan s filozofijo zadržanega
luksuza v mislih, hkrati pa ohranja klasični

v Maçakiziju je glavni chef Aret Sahakyan s
svojo ekipo ustvaril tako imenovano »novo
sredozemsko kuhinjo«, stalno spreminjajoč
se meni najbolj svežih in kakovostnih lokalnih
sestavin.

poznali že Rimljani. Izjemno izkušnjo ponujajo
tudi masaže za pare, ki potekajo na zasebnem
delu vrtov, kjer goste poleg usposobljenih rok
maserja boža tudi sapica vetra. Tistim najbolj
motiviranim, ki želijo skrb za svoje telo in um

je utelešenje sproščenega razkošja. Vseh 53
prefinjeno opremljenih sob in 21 apartmajev se
ponaša s tlemi iz travertina s talnim gretjem in s
kopalnicami odprtega tipa z vse bolj priljubljeno
deževno prho. Piko na i predstavljajo umetniška

slog Bodruma. Del sob gleda na bujne zelene
vrtove, večina sob pa goste razvaja z magičnim
razgledom na Egejsko morje, uokvirjenim z
rožnatimi bungalovi.
V dveh desetletjih uspešnega vodenja kuhinje

V Maçakiziju je dobro počutje gostov na
prvem mestu, za kar skrbi sofisticiran hotelski
spa z raznolikimi, a vedno nebeškimi tretmaji
v tradicionalnem turškem hamamu, kopališču
s toplimi in hladnimi kopelmi, kakršnega so

dvigniti na višjo raven, so na voljo individualni
posveti z nutricionistom kot tudi prilagojene
vadbe z osebnim trenerjem.
Lepota posestva resnično pride do izraza
ob najbolj posebnemu dnevu bodočih
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mladoporočencev. Poroka je namreč zelo
dovršen in razkošen dogodek v hotelu
Maçakizi, kjer slikovit sončni zahod nad zelenomodrim zalivom Göltürkbükü postavlja kuliso
elegantnim porokam ter poskrbi za prijeten
občutek romantike in trenutke, ki se za večno
vtisnejo v spomin.
www.macakizi.com

Povsem novi OLED z odlično
svetlostjo in kognitivno inteligenco

A. C. S., d.o.o. • Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587 • e-pošta: info@acssony.si
www.acssony.si
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* Vključno s procesorjem, ki navzkrižno analizira več elementov slike skupaj z žarišči, da poustvari človeško perspektivo.
Od 18. novembra 2020 si nobena druga blagovna znamka ne lasti take kognitivne inteligence za procesor svojega televizorja. Potrdilo podjetje Strategy Analytics v novembru 2020.
»Sony«, »BRAVIA« in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Google in Google TV so blagovne znamke podjetja Google LLC.
Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Svila je nedvomno edinstvena tkanina, vendar je kljub
tej edinstvenosti pred nakupom priporočljivo poznati
nekaj pomembnih faktorjev. Trenutno se na trgu pojavlja
mnogo različnih meril, kako določiti, kakšna je pravzaprav
kakovost svile. Najbolj splošen merilec za tkanine je seveda
gramatura. Torej, koliko gramov teže vsebuje kvadratni
meter tkanine. V svetu svile najdemo še drugi merilec
kakovosti, kot je momme oz. momi.
Kaj pomeni »momme« v svileni tkanini?
Momme [mom-ee] je japonska beseda, ki se uporablja
kot enota za merjenje teže prave svile. Momme, pogosto
okrajšana kot mm, je opredeljena kot teža kosa blaga v
kilogramih, velika 45 palcev x 100 jardov. To je izredno
dolg kos blaga – približno dolžine nogometnega igrišča.
Če ta izraz približamo velikosti rjuhe izgleda takole: en
momme je približno 4,340 grama na kvadratni meter.
Osem tkanin momme tehta približno 1 unčo na kvadratni
jard ali 35 gramov na kvadratni meter.
Za izdelavo svilene posteljnine se uporablja svila
Charmeuse, ki ima kakovost 12 do 30 momme.
Višji, kot so momi, težja in gostejša bo vezava. Na primer:
prevleka za vzglavnik s 30 momov charmeuse svile ima
tkanje svilenih vlaken tkano tesneje, kot pri prevleki za
vzglavnik s 19 momov charmeuse svile. Svilene tkanine z
višjimi momi so narejene tudi iz debelejše preje.
Najvišjo kakovost svilene posteljnine v Sloveniji ponuja
spletna trgovina Naturaland, saj med svojo ponudbo
nudi svileno posteljnino v kakovosti od 22 do 31 momov.
Dodatno je to tudi edina ponudba, kjer poleg saten
posteljnine lahko najdete tudi žakard dizajne, ki so zelo
priljubljeni pri vseh, ki jim enobarvni dizajni posteljnin v
saten izvedbi niso dovolj in jih navdušujejo vzorci kakor
na fotografiji.
Certificirano
Svilena posteljnina pri Naturaland je certificirana z Oeko
Tex standard 100 certifikatom.

www.naturaland.si
info@naturaland.si
01 320 20 71

ODDIH OD
mestnega
VRVEŽA

POTOPIS

Kosobrin

Ob sodobnem življenjskem stilu, ki s seboj prinaša mnoge
obveznosti in polne urnike, vedno težje najdemo čas zase
in svoje najbližje, zato je toliko večjega pomena, da proste
trenutke preživimo stran od mestnega vrveža. Ena od najbolj
zanimivih slovenskih lokacij za relaksacijo in počitek je gotovo
Kranjska Gora, kjer občudovanje lepot narave, uživanje v lokalnih
dobrotah in spanje v osrčju Triglavskega narodnega parka,
skupaj predstavljajo pravo kombinacijo za revitalizacijo telesa in
razbremenitev misli.
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nekoč že stal objekt, so pozimi 2011 postavili
malo leseno brunarico, v kateri so stregli pijačo
in drobne prigrizke. Počasi so ponudbo bogatili
in ko se je ekipi pridružil kuhar z željo po
ohranitvi pristne domače kuhinje, je meni našel
večjo vsebino. Kosobrin je ravno v času, ko je
pridobil pokrito kurišče in ličen lesen paviljon,
katera gostom v mrzlih in deževnih dneh
predstavljata zatočišče, postajal prepoznaven
po jedeh na žlico, kot jih poznamo iz domov
naših babic. Seveda okušanja teh slovenskih
kulinaričnih uspešnic nismo mogli izpustiti,
toda chef Miha je predlagal, naj začnemo
z dilco lokalnih sirov iz Kobarida in Bovca,
v spremljavi hišnih pogruntavščin. In res so

C

e se želimo napolniti
z energijo, močjo in
vitalnostjo, oddih v naravi
predstavlja
najboljši
odgovor. Zelena Slovenija
ponuja
mnogokatere
kotičke, kjer naravno okolje izžareva pozitivno
energijo in edinstveno moč, da zadeve zopet
postavi na pravo mesto. Kranjska Gora je
eden izmed najbolj navdihujočih biserov
naše deželice, zato smo se z veseljem odzvali
na prijazno povabilo za odmor od stresnega
vsakdana v Hiši Kosobrin, ki je svoje mesto našla
na spokojni lokaciji ob reki Savi z magičnim
pogledom na Julijske Alpe.
Nedavno finalizirana počitniška hiša predstavlja
nadgradnjo očarljive brunarice Kosobrin in
tako kot ta ime jemlje po modrem liku iz vsem
poznane mladinske planinske pripovedke.
Poimenovanje se zdi kot nalašč, saj je avtor
Josip Vandot v priljubljeni trilogiji dogajanje
postavil v idilično vasico v alpski dolini, kakršna
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pokuhane borovničke, oljčno olje s koprom, v
med namočeni črni oreh, hrustljava koleraba,
suha hruška in karamelizirane pistacije,
zanimivo dopolnile okus z zlatimi medaljami
nagrajenih mlečnih izdelkov. Ob preživljanju
časa v ugodnem ambientu z vonjem po
lesu, kjer vlogo ambasadorja igra simpatična
bernska planšarka Awa, smo razumeli, zakaj
se gostje znova in znova vračajo v brunarico
Kosobrin, kjer se trud ne vlaga le v pripravo
jedi po starinskih receptih, temveč tudi v skrb
za goste, kajti želijo, da se od njih prav vsak
poslovi z lepimi spomini. In nato je nastopil
čas za železni repertoar kuhinje Kosobrin;
izmed pestre izbire enolončnic, obar, juh in

je tudi Kranjska Gora, ki je vredna ogleda v
vseh letnih časih; od jesenskega barvitega
listja, zimske snežne pravljice, spomladanskega
prebujanja narave in poletnega sonca, ki išče
pot skozi košata drevesa.
Ob prihodu v Zgornjesavsko dolino nas je
sprva pozdravila z živo rumenimi cvetovi
regrata okrašena pokrajina z impresivnimi
vrhovi v ozadju, nato pa nas je z odprtimi
rokami sprejela Mojca Samotorčan, idejni vodja
zgodbe Kosobrin, ki se je začela pisati natanko
pred desetimi leti. Da bi se pred namestitvijo v
hiši okrepčali, smo se dobili v leseni brunarici,
ki je dobro poznana med zvestimi obiskovalci
Kranjske Gore. Ob srkanju domačega ledenega
čaja, v stilu lika Kosobrina začinjenega z
dišečimi zelišči, nam je Mojca njihove začetke
opisala kot spontane in ljubiteljske. Kot mnogi
drugi so se zaljubili v ta prelepi del Slovenije, se
sem preselili in začeli razvijati povedko o dobri,
tradicionalni hrani v prijetnem in avtohtonem
okolju. Ob vznožju smučišča na Brsnini, kjer je
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golažev, smo izbrali joto in ričet, obogaten s
kraljico jedilnega lista – kranjsko klobaso. Ob
veselem okušanju jedi na žlico, narejenih iz
svežih sestavin, brez kakršnih koli dodatkov in
moke, so na mizo prispeli še z domačimi ocvirki
zabeljeni ajdovi žganci, postreženi s kislim
mlekom in z rezinami sveže pečenega kruha,
ki ga z ljubeznijo vsako jutro pripravi Mojca. Ob
sončnih vikendih Kosobrinovci ljubitelje mesa
razveseljujejo s počasi pečenim in prekajenim
mesom iz smokerja, ki se druži s krompirjevo
solato ali praženim krompirjem. Ker pa se za
sladico vedno najde prostor, smo poskusili
božanski borovničev štrudl, pri katerem se
sladkobi jagodičevja vrhunsko dopade nežna
skuta.
Družino, ki stoji za brunarico Kosobrin, je želja
po nečem novem in drugačnem spodbudila,
da so nekaj korakov stran zgradili objekt s
šestimi udobnimi in prostornimi stanovanji,
ki prezentira mešanico tradicionalnega in
modernega. Poimenovali so jo Hiša Kosobrin.
Vsaka izmed enot je nekaj posebnega, toda
vse sprejmejo vsaj pet oseb, ki se lahko
sproščajo v velikem bivalnem prostoru s polno
opremljeno kuhinjo, z mizo in s sedežno

garnituro ali v spalnem delu z izhodom na
teraso, ki ponuja krasen razgled na visoke
Julijce ali žuborečo reko. Ob Hiši Kosobrin
namreč teče Sava, s čimer je lokacija po eni
strani umeščena v naturo in umaknjena od
turističnega dogajanja, po drugi strani pa je
le 500 metrov oddaljena od centra Kranjske
Gore ter tako predstavlja odlično izhodišče za
raziskovanje in nepozabna doživetja. Na svoj
račun ne bodo prišli le željni miru in počitka,
temveč tudi aktivni posamezniki, ki jih bodo
navdušile številne pohodniške, kolesarske in
smučarske proge, ter radovedni popotniki,
saj se poleg glavnih turističnih točk – jezera
Jasna, slapa Peričnika in naravnega rezervata
Zelenci, Kranjska Gora ponaša s skritimi zakladi,
ki vzamejo dah. Prepričani smo, da obiskovalce
tako naravne znamenitosti kot gostoljubje
v hiši, ne bodo razočarali, saj si je družina
Samotorčan zadala cilj, razvajati svoje goste z
majhnimi pozornostmi, kot so topel sprejem,
sladko darilce in buteljka domačega vina, saj je
to tisto, kar si gost zapomni in odnese v srcu.
www.kosobrin.eu

KMETIJA PALDAUF – KJER JE DOMAČE IN DOMA PRIDELANO NAJBOLJŠE.
BeEko je blagovna znamka naše ekološke kmetije Paldauf, katere zgodovina sega daleč v leto 1875,
ko so naši predniki začeli kmetovati s 15 hektarji obdelovalne zemlje pri Ljutomeru. Danes z veliko
mero pozornosti tri generacije nadaljujemo dolgoletno tradicijo z željo pridelati domača bio živila za
zdrav način življenja. V fizični trgovini v Vučji vasi - Prlekija in spletni trgovini so na voljo dobrote naše
domačije in lokalnih kmetij, s katerimi smo povezani. Nudimo vse od mlevskih izdelkov, testenin, semen
in sokov do hladno stiskanih olj, mlečnih in mesnih izdelkov, medu, vina in kokošjih jajc ekološke reje.
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www.beeko.si

ZA LEPOTO
ni treba
POD NOŽ
LEPOTA IN ZDRAVJE

Butična klinika Janežič

Vas ob pogledu v ogledalo vsakič znova zmoti zguban videz
kože na obrazu ter to, da izgleda izsušena in brez energije? Ste
začeli razmišljati o estetskem posegu, vendar niste preveč
naklonjeni ideji, da bi morali za to pod nož? Ženske in moški si
zato čedalje pogosteje pomagajo s t. i. neinvazivnimi tretmaji
oziroma z nekirurškimi metodami pomlajevanja obraza, ki na
učinkovit način odpravljajo nepravilnosti na obrazu in poskrbijo
za zmanjšanje gub. O najnovejših trendih smo se pogovarjali
z vodilnim plastičnim kirurgom v Sloveniji, dr.med. Tomažem
Janežičem iz ljubljanske butične klinike Janežič.
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a proces staranja kože vplivajo številni
faktorji, eden izmed glavnih je postopno
upadanje količine snovi, ki so zaslužne za
ohranjanje mlade in gladke kože. Gre za
snovi, kot so kolagen, elastin in hialuronska
kislina. Notranji proces staranja, ki vpliva
na delovanje telesa v celoti, postane viden tudi navzven. Skoraj
vsaka ženska in tudi moški se želi zaščititi pred staranjem kože in
se znebiti gub na področju obraza in vratu, toda zanimivo je, da
v zadnjem času z izjemnim napredkom tehnologije potreba po
plastičnih operacijah upada. Vedno bolj se namreč uporabljajo
neinvazivne metode pomlajevanja, kot so polnila, botoks in
kemični piling. Tomaž Janežič, dr.med., specialist plastične,
rekonstrukcijske in estetske kirurgije iz butične klinike Janežič
pravi, da se ti posegi v zadnjih letih doživeli velik razcvet in da
se zanje odločajo tako ženske kot moški po 30. letu starosti.
Razloži, da gre za injiciranje v predel obraza in vratu, pri čemer
se velikokrat kombinira botoks in polnila, ker delujeta na različne
gubice; botoks prepreči aktivno gubanje (okoli oči, mrščenje
med očmi itd.), medtem ko polnila zapolnijo že izražene
gubice in depresije v koži. S kemičnim pilingom, ki se napravi
ambulantno in traja 20 do 30 minut, pa se izboljša in pomladi
površina kože. Ti posegi so neinvazivni in ne puščajo brazgotin,
manjša bolečina pa se pojavi zgolj ob injiciranju oziroma ob
aplikaciji sredstva za luščenje. Vodja klinike Janežič nadaljuje, da
je med nekirurškimi metodami pomlajevanja zelo priljubljena
tudi najnovejša metoda pomlajevanja z nitkami, pri kateri se
brez kirurških rezov na poseben način izpod kože spelje nitke,
ki se jih zateguje pri ušesu in s tem dvigne tkiva obraza na želen
položaj. Možno je tudi izboljšati videz povešene kože na vratu.
Glavni prednosti posega sta, da je bolečina minimalna in da
v večini primerov že naslednji dan ni vidnih posledic posega,
zaradi česar se lahko pacient kot običajno socializira.
Dr. Janežič, ki stavi na personalizirano kirurgijo z vrhunskimi
tehnikami ter s podpornim in celostnim pristopom, razlaga,
da se določene stranke vseeno raje odločajo za bolj invazivne
posege, med katerimi prednjači facelift, katerega navadno
izvajajo pri posameznikih po 45. letu, vendar lahko pri zelo
motiviranih tudi prej. Operacija v lokalni anesteziji traja tri ure in
takoj po posegu lahko pacient odide domov. Temu čez teden
dni sledi odstranitev šivov na obrazu in čez 12 do 14 dni še v
lasišču. Brazgotine so praktično nevidne, saj so skrite za uhlji, v
lasišču ter v gubi pred uhlji. Operacijo, s katero se doseže mlajši
in bolj svež videz obraza, se lahko kombinira z blefaroplastiko
(pomladitvijo vek), s kemičnim pilingom, z liposukcijo in z lip
sculpturingom (oblikovanjem ustnic). In prav posegi ustnic so
po besedah dr. Janežiča navdušili svet estetike, saj so primerni za
vse starosti in se z njimi doseže bolj polne ustnice z več rdečine,
ki povsem spremenijo strog videz obraza.
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Klinika Janežič
Klinika Janežič je butična klinika, kjer izvajajo
posege plastične kirurgije, estetske kirurgije,
kirurgije roke in estetske medicine. Dr. Tomaž
Janežič je svetovno priznan plastični in estetski
kirurg, znan po nenehnem izobraževanju
in doseganju vrhunskih rezultatov. Aktivno
sodeluje kot član več mednarodnih
organizacij pri poučevanju in raziskovanju
estetske kirurgije tako na nacionalnem
kot mednarodnem nivoju. V zgodnji fazi
profesionalne kariere je razvil osebno filozofijo,
ki vpliva na njegovo vsakodnevno delo:
plastična kirurgija je znanost in umetnost.
Skozi umetnost plastične kirurgije, pri vsakem
posegu ali posvetu upošteva svoj občutek za
estetiko in več kot 30 let izkušenj v medicini.
Dr. Janežič uporablja večdisciplinarni skupinski
pristop h kirurgiji in tako kot on so tudi njegovi
sodelavci vodilni anesteziologi in specialisti

medicinske asistence. Skrbna in izkušena ekipa
skrbi za paciente od samega začetka poti, vse
do rehabilitacije. Poleg samega kirurškega
posega, je namreč posvet pred operacijo eden
ključnih delov posega. Dr. Janežič pristopi zelo
razumevajoče in zaupljivo do svojih pacientov
in vzpostavi spoštljivo prijateljski odnos. Če
se v končni fazi posameznik odloči za poseg,
mu posvet nudijo brezplačno. »Moj cilj je
izboljšati kvaliteto življenja naših pacientov z
razumevanjem njihovih potreb in življenjskega
sloga. To dosežem z varnim in inovativnim
procesom zdravljenja. Vsakemu pacientu se
posvetim individualno, tako pred operacijo kot
po operaciji in do zaključka zdravljenja. S tem
pristopom želim doseči, da so naše stranke
zadovoljne po posegu,« pojasni dr. Janežič.
Obenem v kliniki razumejo frustracijo mnogih
pacientov, katerim je lahko malo nerodno
zaradi izbire plastične ali estetske kirurgije,
zaradi česar strogo spoštujejo zasebnost in
zagotavljajo popolno anonimnost. Zavezani
so k cilju, da je operacija ali zdravljenje pri njih
vedno varna in prijetna izkušnja.
V sodobno opremljeni Kliniki Janežič, ki se
nahaja na Gasparijevi Ulici 12, v neposredni
bližini Univerzitetnega Kliničnega Centra
Ljubljana, sprejemajo tudi veliko pacientov iz
tujine, ki jim omogočajo prilagodljivo izbiro
datuma za poseg in organizacijo celotnega
potovanja – od letalskega prevoza, prevoza iz
bližnjih letališč do klinike in nastanitve v hotelu
do kvalitetne pomoči za čas okrevanja po
posegu. S tem omogočajo, da se pacient čim
bolj osredotoči na odlične rezultate posega.
Prav tako so pripravljeni opraviti prvi pogovor
oziroma posvet prek elektronske pošte ali
videoklica.
www.klinika-janezic.si

ZA NAS JE PLASTIČNA KIRURGIJA ZNANOST IN UMETNOST
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Butična klinika Janežič
Gasparijeva ulica 12, Ljubljana

041 397 027
www.klinika-janezic.si
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MONTE CARLO · GENEVA · MILANO · VIENNA · DUBAI · ABU DHABI · LONDON · HONG KONG · SLOVENIA · CROATIA · SERBIA

Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje
Marketing: Tea Mulej
Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d.
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 5 %.
www.fashionavenue.si
E-naslov: ava@fashionavenue.si
N

N
A

T

O

2016

2012

2016

2016

2016

No. 6

No. 3

No.2

No.2

2011

No.2

No. 2

