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UVOD
Ničesar niso pozabili in ničesar se niso naučili.
V politiki neumnost ni ovira.
Ko se Kitajska zbudi, se strese svet!
Jaz sem moral Evropo ustrahovati z orožjem, toda prava pot je
prepričevanje.
Jaz sem včasih lisica in včasih lev. Celotna skrivnost vladanja leži v
vedenju, kdaj moraš biti eno ali drugo.
Voditelj je trgovec z upanjem.
Prestol je le klop, prekrita z žametom.
Narod je vedno tisto, kar iz njega znajo narediti.
Obstajata le dve sili na svetu, meč in um. Na dolgi rok um vedno
premaga meč.
Ob zmagi si zaslužiš penino in ob porazu jo potrebuješ!
Ljubim moč, da, ljubim jo, toda kot umetnik; kot ljubi violinist svoje
gosli, da bi jim izvabil zvoke, akorde in harmonijo.
Umetnost biti drzen in hkrati zelo oprezen je umetnost uspeha.
Nikoli ne prekinite vašega sovražnika, ko dela napako.
Nič ni težje in zato tudi bolj dragoceno, kot imeti možnost odločati.
Pogum ne pomeni imeti moč, da nadaljuješ, ampak nadaljevati, ko
nimaš moči.
Nemogoče je beseda, ki jo najdemo samo v slovarju bedakov.
Deset ljudi, ki govori, ima več moči kot deset tisoč ljudi, ki so tiho.
Napaka je prej v sredstvih kot v načelih.
Kadar človek spozna slabost svoje morale, jo je treba znati
zdraviti, kot se zdravi roko ali nogo.
Ljudi vodi samo strah in sebičnost.
Da bi držali besedo, je najbolje, da je sploh ne damo.
Če hočeš, da je stvar narejena dobro, jo naredi sam.
Mati je vzgojni sistem z eno besedo.

Brez problematičnih sestavin in alergenov, primerne tako za vegetarijance, vegane,
presnojedce, diabetike in alergike, kot tudi za vse tiste, ki ni vseeno kaj vnašajo v svoje telo.
Ročno izdelane, polne superživil in lokalno pridelanega sadja, postavljajo nove standarde
v svetu slaščic. Končno lahko brez slabe vesti uživate v grižljaju slastne torte!

Zgodovina je skupek laži, o katerih so se dogovorili.

info.presne.torte@gmail.com • www.presnetorte.com
gsm: 040 88 99 99

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Zaščitite svojo družino.
In njeno prihodnost.

oglas volvo

Vsi se zavedamo, da moramo spremeniti način vožnje, če želimo svojim otrokom
zagotoviti svetlejši jutri. Pri Volvu smo zato elektrificirali SUV modele, ki vam jih
predstavljamo v izjemni akcijski ponudbi. Odlično opremljeni priključni hibridi
XC40, XC60 in XC90 Recharge so vam na voljo od 39.990 EUR, hkrati pa vam že
od 26.990 EUR nudimo vstopne SUV modele, ki so prav tako prijazni do narave.
Izkoristite odlično priložnost, da z Volvom modelnega leta 2021 vstopite v
prijaznejšo prihodnost.

XC90 B5 Momentum Pro
že za 55.990 EUR

XC40 T2 Momentum
že za 26.990 EUR

XC60 B4P Momentum Pro
že za 37.990 EUR

XC90 T8 Recharge Inscription Expression
za 69.990 EUR

XC40 T5 Recharge Inscription Expression
za 39.990 EUR

XC60 T6 Recharge R-Design Expression
za 55.990 EUR

PREVERITE OMEJENO PONUDBO NA VOLVOCARS.SI
Povprečna poraba goriva: 1,8–7,8 l/100km. Emisije CO₂: 41–179 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-ISC-FCM. Emisije NOX: 0,0058 - 0,0648 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00009
- 0,00076 g/km, število delcev: 0,12E+11 – 2,79E+11. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih
oksidov. Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DMV, 22% DDV in ekološko takso. Cene veljajo za vozila s serijsko opremo. Cene ne vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Modelno leto 2021. Za
tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Več informacij o ponudbi in pogojih Volvo Car Financiranja na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Volvo Car center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01/58 43 205, ljubljana.volvocars.si | Volvo Car center Maribor, Zagrebška 38, 02/292 78 50, maribor.volvocars.si

MOŽ
mnogih
TALENTOV
INTERVJU

Klemen Slakonja

Televizijski voditelj, imitator, ustvarjalec video vsebin, igralec.
Vse to je talentirani Klemen Slakonja, ki je za svoje delo prejel
številne nagrade. Po tem, ko je očaral občinstvo na gledaliških in
televizijskih odrih, se briljantno preobrazil v preko 100 likov in z
imitacijo svetovno znanih osebnosti na svojem kanalu YouTube
zbral več kot 200 tisoč sledilcev in skoraj 90 milijonov ogledov,
mojster transformacije sedaj uresničuje še ene otroške sanje.
Najnovejši projekt priljubljenega umetnika je namreč sodelovanje
z glasbeno založbo Universal Music in lansiranje božičnega EP-ja,
na katerem poleg klasik v novi preobleki najdemo tudi avtorsko
pesem »Under My Xmas Tree«, ki pa je le začetek Klemnovih
načrtov za njegovo glasbeno prihodnost.
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bili sestra, pa bratranec in sestrična, vsakič ko sta
prišla k nam na obisk. Če nismo posneli nekaj
novega, nisem bil pomirjen. V gimnaziji sem
se nato pridružil vsem mogočim gledališkim
skupinam in tako nisem videl nobene druge
možnosti kot AGRFT. Pojma nimam, s čim sem
prepričal komisijo. Dobro sem se pripravil na
monologe, nekaj malega tudi imitiral in odpel
in na srečo je bilo to dovolj.
Kot študent si začel delati na RTV Slovenija
kot voditelj in imitator. Kako se spominjaš
teh časov?
Po spletu okoliščin se mi je izpolnila velika želja,
da bi imitiral slovenske pevce v oddaji Hri-bar
in tako se je začelo. Nisem si mislil, da mi bodo
dali popolnoma proste roke pri ustvarjanju
imitacij in besedil, za kar sem zelo hvaležen. Še
preden sem dobro dojel kaj se dogaja, sem že
s Tjašo Železnik vodil nedeljsko popoldansko
oddajo NLP. Vse se je začelo odvijati zelo hitro.

A

li že od nekdaj rad poješ,
imitiraš in nastopaš?
Pojem odkar pomnim.
Nad imitacijami pa sem se
navdušil, ko je moja babica
vsak petek poslušala Radio
Ga-Ga. To me je vzpodbudilo, da sem se tudi
sam poskušal poigravati z glasom. S sestro
sva na star radio snemala svojo verzijo Teatra
Paradižnik, a v tistih letih sem imel še visok
deški glas, tako da so vse imitacije zvenele zelo
podobno. Pozoren sem bil predvsem na kakšne
govorne posebnosti. Šele, ko sem zmutiral, v
začetku gimnazijskih let, sem dojel, da glas lahko
tudi spreminjam. Z imitacijami sem tako prvič
začel nastopati na gimnazijskih prireditvah. Že
pred tem pa sem doma organiziral koncerte in
zaračunaval sorodnikom vstopnino.
Kdaj se je zgodil klic za igralski poklic in s
čem si prepričal komisijo za AGRFT?
Tisto poletje, preden sem šel v gimnazijo, smo
doma dobili kamero. Začel sem si izmišljevati
zgodbe in snemati razne filmčke. Moje žrtve so
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Kaj vse ti je televizija v nasprotju z
gledališčem dala kot ustvarjalcu?
V primerjavi z gledališčem veliko več svobode
pri ustvarjanju. Vsaj na začetku sem se v
gledališču ukvarjal z vlogami, ki me niso
navdihovale tako, kot bi si želel. Počutil sem se,
kot da bi živel dve življenji hkrati.
Najbolj te poznamo po komičnih vlogah,
kakšne pa tebi najbolj ustrezajo?
V komičnih vlogah zelo uživam, odziv publike
te ponese in velikokrat se potem na ponovitvah
prav zato posamezni prizori še nadgradijo.
Zelo zanimivo bi bilo primerjati premiero
komedije s 100. ponovitvijo. Resne vloge pa so
druga zgodba, drug užitek. Igranje v tragediji
Tugomer, v režiji Diega De Bree v Drami, je bila
zame zelo globoka izkušnja, ki me je v igralskem
smislu močno premaknila.
Prelevil si se v številne fiktivne in resnične
like. Kako poteka in koliko časa zahteva
tvoj proces utelešanja določene osebe?
Odvisno od lika do lika. Kar se tiče imitacij,
sem se skozi vsa ta leta že toliko izuril, da mi
ne vzamejo veliko časa. Hitro mi postane jasno,
če bom lik lahko zadel ali ne. Veliko več časa
mi potem vzame sama produkcija spotov.

Zastavljeni nivo si želim najmanj obdržati, če že
ne nadgraditi.
Imitacije papeža Frančiška, Putina,
Trumpa in Merklove so z milijoni ogledov
na YouTubu tvojo prepoznavnost ponesle
v svet. Kako se je od takrat spremenilo
tvoje življenje?
Po objavi imitacije Žižka na mojem kanalu
YouTube, se mi je prvič zgodilo, da sem začel
dobivati odzive in sledilce iz vsega sveta.
Posledično sem se potem začel ukvarjati z
imitacijami v angleškem jeziku. Ob ustvarjanju
za svet, čutim neomejene možnosti. Pa čeprav
jih mogoče niti ni videti.
Od kod črpaš navdih za nove projekte?
Ko me nekaj močno potegne, prestreli, ko
začutim, da nekaj enostavno moram narediti,
se projekta lotim takoj.
Koliko je pri tvojih uspehih trdega dela in
koliko talenta?
Ogromno je bilo trdega dela, včasih celo
preveč. Velikokrat sem šel čez sebe, na trenutke
pozabil nase, na potrebe telesa po hrani, po
vodi, počitku in se pripeljal na rob izgorelosti.
K sreči sem se kolikor toliko naučil ustaviti se,
stopiti korak nazaj, zadihati, na novo pogledati,
kje sem, kam grem in temu prilagoditi svoje
naslednje korake.

tudi v fizični obliki. Z jazz kitaristom Igorjem
Leonardijem sva sredi največje poletne vročine
začela preigravati božične klasike in ker smo
letos tako odrezani drug od drugega, sem se
začel poigravati z idejo, kako bi bilo, če bi za
božič pod drevesce dobili ljubljene osebe. In
nekako tako je nastala še avtorska pesem.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Se
boš posvetil pevski karieri?
S podpisom pogodbe z založbo Universal
sem se zavezal, da bom sledil tudi klicu po
glasbenem ustvarjanju. Kar pa ne pomeni, da
v gledališču ne bom več igral. Korona nam je
pokvarila premiero predstave v SiTi teatru, tako
da držim pesti, da bomo kmalu lahko spet stali
na odru.
Kako preživljaš prosti čas in katera
modrost te vodi skozi življenje?
Prosti čas je čas za družino. Če je le mogoče, ga
kdaj preživim tudi sam z Mojco. Skozi življenje
pa me predvsem vodi misel, da nikoli ne vem
toliko, da ne bi mogel vedeti še več. Zato se
nikoli ne neham učiti. Na vseh nivojih.
Ava Tomlje

Za svoje delo si prejel mnoge nagrade. Na
katero si najbolj ponosen?
Ko sem dobil prvega viktorja, so se mi izpolnile
velike otroške sanje. To mi je takrat res ogromno
pomenilo. Zelo sem bil tudi vesel svoje prve
igralske nagrade na Dnevih komedije v Celju.
Pravzaprav sem vesel in hvaležen za vsako
prejeto nagrado.
Nedavno si izdal božični EP, na katerem
poleg božičnih klasik v novi preobleki
najdemo tudi krasno avtorsko pesem
»Under My Xmas Tree«. Od kod ideja
zanjo?
Zaenkrat sem izdal 6 pesmi, 5 božičnih klasik
in omenjeno avtorsko pesem, ki so letos na
voljo le v digitalni obliki, naslednje leto pa
imam namen vse skupaj nadgraditi v album
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DOLCE & GABBANA
THE ONLY ONE INTENSE EDP
Dišava čarobne in fascinantne značilnosti Dolce & Gabbana The One ženske
je sofisticirana esenca očarljive čarobnosti in neustavljive nežnosti, ki navduši
in popolnoma zasvoji. Ženstvena in privlačna dišava, katere vonj izvira iz
presenetljive kombinacije bleščeče italijanske mandarine in zlatih pomarančnih
cvetov v kontrastu z zapeljivo vaniljo.

KOZMETIČNE NOVOSTI

PACO RABANNE 1 MILLION PARFUM  
Obstajata dve vrsti moških. So tisti, ki opazujejo, in tisti, ki tvegajo. Za
slednje sta Cristophe Raynaud in Quentin Bisch ustvarila nadgradnjo
že obstoječe, izredno popularne dišave 1 Million, ki izraža isto karizmo,
očarljivost, drznost in ikoničnost. 1 Million generacijo bo očarala nova
izvedenka Parfum, pri kateri usnje sredi poletja sreča cvetlice. Gre za
vpadljivo impresijo nežno slane kože, ogrete s sončnimi žarki.

ESTÉE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR
Leta 1982 je Estée ustvarila Night Repair, prvi obnovitveni serum v kozmetični
industriji, ki je nego kože transformiral v obnovo kože. Danes pri prestižni znamki
praznujejo nov začetek z izboljšano formulo seruma. Izdelek Advanced Night
Repair je hitrejši in celovitejši ter tako vsak dan in vsako noč deluje proti vsem
znakom staranja kože – linijam in gubam, neenakomerni polti, dehidrirani in
nečvrsti koži, prav tako pa zmanjšuje pojav razširjenih por.

SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX
LEGENDARY ENMEI RENEWING CREAM
Podarite si čudovit, živahen in sijoč videz vaše kože. Luksuzna krema
za obraz za popolno obnovitev kože in njen najlepši videz. Razkošna
vlažilna krema, oblikovana z edinstvenim Legendary Enmei Complex
in SublimActive, podpira naraven cikel celične obnove, obnavlja kožo
naravnost od vira. Učinkovito deluje na več znakov staranja. V samo
tednu dni bo vaša koža prožna in pomlajena.

CLARINS TOTAL EYE LIFT
Za ženske, ki iščejo izjemno nego proti staranju predela okoli oči, je Clarins
ustvaril koncentrat z lifting učinkom, ki deluje že v 60 sekundah. Ob uporabi
so veke vidno privzdignjene, zmanjša se videz in globina gubic, hkrati pa
se prepreči zabuhlost in temne kolobarje, s čimer so oči videti prenovljene.
Ključne sestavine izdelka Total Eye Lift so vosek kasije, organski izveček
harungane in guarane, escin iz divjega kostanja ter organsko karite maslo.
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NABIE CBD KOZMETIČNI SET
Nabie, slovenska blagovna znamka kozmetike in prehranskih dopolnil
z dodatkom kanabinoidov iz industrijske konoplje iz čistih naravnih
sestavin vrhunske kvalitete, predstavlja darilni kozmetični set s šestimi
produkti za nego obraza in telesa s CBD in z drugimi kanabinoidi
(pridobljenimi s superkritično CO₂ ekstrakcijo) ter aktivnimi sestavinami
(arnika, šipek, magnezij...) za zdravo, sijočo kožo brez nepravilnosti.

KOZMETIČNE NOVOSTI

BOŽIČNA KOLEKCIJA LUSH
Letošnja Lusheva božična kolekcija je ročno izdelana in brez konzervansov,
prav tako pa je večina izdelkov brez vsakršne embalaže. Med temi se
poleg barvitih in čudovito dišečih gelov za tuširanje, pilingov, parfumov
ter balzamov in sprejev za telo najdejo tudi inovacije v trdi obliki, kot so
simpatično oblikovana mila, kopalne bombice, peneče kopeli, šamponi in
losjoni, ki so združeni v krasne božične darilne pakete. Izdelki, ki niso »goli«,
so zapakirani v reciklirane plastenke, lončke in posodice.

BVLGARI MAN GLACIAL ESSENCE
Pri moški kolekciji dišav Bvlgari element ognja predstavlja Man in Black, moč lesa
in narave linija Wood ter moč zemlje linija Man. Moč zraka, ki je najpomembnejši
element na Zemlji, uteleša nova moška parfumska voda Man Glacial Essence, ki
prinaša svobodo z aromo ledeniške esence. Svež, dinamičen in osvobujoč vonj
ustvarja lesno-aromatična mešanica brinovih jagod, irisa in sandalovine.

oglas
givenchy
l'interdit int

ORIFLAME ALL OR NOTHING
Oriflame predstavlja nov ženski parfum All or Nothing, katerega moto je
življenje brez kompromisov. Vsakemu to pomeni nekaj drugega. Toda v
osnovi gre za to, da ostanete zvesti sami sebi in živite življenje po svoje.
Ko živite polno življenje, odprete vrata doživljanju in uživanju v vsakem
trenutku. Orientalski parfum, ki zasvoji, je ustvarjen na osnovi izjemne note
vanilije surabsolute. Stvaritev mojstrice dišav Nathalie Lorson se skriva v
elegantni črno-zlati steklenički, ki izraža razkošje.

GIVENCHY L'INTERDIT INTENSE

17

17

Leta 1957 je Hubert de Givenchy ustvaril L'Interdit, svojo prvo drzno dišavno
kreacijo. Poustvarjena dišava leta 2018 zaobjema vso drznost originala in
ji dodaja novo osvobajajoče vznemirjenje. Temu receptu sedaj sledi čutna
parfumska voda Intense, pri kateri so beli cvetovi še bolj hipnotični, cvetovom
pomaranče pa so dodali zasvajajočo tuberozo. V lesni bazi note vetiverja in
pačulija razkrivajo bujnost vanilje, katero poživljajo jantar, usnje in sezam.
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NOVA DIŠAVA

HARMONIJA
kože in
PERILA

MODA

Kozo

V želji vzpostavitve popolne harmonije telesa in spodnjega perila
je nastala blagovna znamka Kozo, ki prinaša nepopisno izkušnjo
za vsakega moškega. Vsi modni kosi Kozo so namreč ustvarjeni iz
materialov, ki so izjemno lahki, mehki in prijetni na dotik, kar ustvarja
vrhunski občutek udobja in omogoča novo stopnjo svobode.
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Z

a blagovno znamko Kozo
stoji hrvaško modno podjetje
Bali, ki uspešno deluje že dve
desetletji. S prizadevnim,
predanim in trdim delom je
majhna družinska firma rasla

in razvijala svojo paleto izdelkov po najnovejših
standardih ter posodobitvi proizvodnih
procesov, opreme in obratov. Skozi leta in leta
sodelovanja z evropskimi modnimi znamkami
Marc Cain Gmbh in Wolford AG, je podjetje
pridobilo strokovno znanje in izkušnje na vseh

področjih proizvodnje tekstilnih oblačil, od
bodijev za novorojenčke do elegantnih ženskih
večernih oblek. Danes je znano predvsem po
znamki oblačil Balidoo za otroke od 0 do 8 let,
ki je zgrajena na ključnih temeljih, ki so tudi cilj,
poslanstvo in strategija za prihodnja obdobja,
in sicer kakovost materialov in izdelave, udobje
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skupaj z inovativnim dizajnom in ekološkim
vidikom proizvodnje brez plastike. Kot korak
naprej v razvoju uspešnega podjetja, ki danes
šteje preko 100 zaposlenih, je nastala nova
blagovna znamka ekskluzivnega moškega
spodnjega perila Kozo.
Zanje je spodnje perilo umetnost, zato so skrbno
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izbrali najpomembnejšo sestavino spodnjega
perila. Odločili so se le za najbolj kakovostne
materiale – za bombaž Giza in micromodal, saj
so želeli, da sta glavni značilnosti nove znamke
Kozo udobje in zračnost. Idealna vlažnost in
plodnost območja ob delti Nila omogočata
gojenje najboljšega bombaža na svetu –
egiptovskega bombaža Giza, ki je zaradi svojih
dolgih niti že stoletja znan kot kralj bombaža.
Lahka, puhasta in mehka struktura naravnih
vlaken daje koži občutek svežine bombaža
in nežnost kašmirja. Navkljub svoji mehkobi
so pletenine izredno čvrste in vpojne, zato
omogočajo dobro izmenjavo toplote. Nošenje
egiptovskega bombaža Giza je samo po sebi
izkušnja, ki jo želite preizkusiti. Micromodal je
medtem lahek kot pero in zaradi hipoalergijskih
lastnosti idealen za ljudi z občutljivo in s
problematično kožo. Izdelan je iz kombinacije
naravnih in regeneriranih celuloznih vlaken, ki
posnemajo občutek svile na koži. Debelina ene
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micromodalne preje je skoraj 40-krat tanjša od
človeških las, zaradi česar so oblačila elastična
in nežna, omembe vredna pa je tudi njihova
visoka odpornost proti raztezanju ali krčenju
po nošenju in pranju. Zaradi neprimerljive
mehkobe in odličnega prilagajanja vsem
oblikam telesa je odlična izbira za intimna
oblačila.
Poleg spodnjega perila raznolikih dizajnov,
motivov in barv, ki z uporabo reliefnih namesto
všitih nalepk rešujejo problem draženja kože,
blagovna znamka Kozo očara z majicami,
ki so zaradi zračnosti in minimalističnega
videza idealne za nošenje pod srajco ne
glede na zunanjo temperaturo. Kolekcijo, ki
na prvo mesto postavlja udobje s pridihom
prefinjenosti, dopolnjujejo pižame, perfektne
za sprostitev ob koncu napornega delovnega
dne sodobnega moškega.
www.kozo-underwear.si
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VESEL
in pisan
BOŽIČ

MODA

Dedoles

Kakšna bi bila praznična sezona brez božičnih puloverjev
in nogavic? Dolgočasna! Naj bo torej to leto nekaj
posebnega, nekaj, kar se boste še dolgo spominjali.
Zabavo in razigranost pričara Dedoles s svojimi
simpatičnimi pisanimi oblačili, ki polepšajo božični dan.
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I

mate
pravi
recept
za
medenjake? Dedolesov se
glasi takole: nataknite si
prikupne nogavice, zavihajte
rokave na božičnem puloverju
in naj v domu zadiši po cimetu
in dobri volji. Če ste ljubitelji Božička,
božičnih okraskov, zimske čudežne
dežele ali ljubkih malih živali, vas bo
navdušila Dedolesova barvita božična
kolekcija, pri kateri bo v širokem naboru
nogavic, puloverjev in spodnjega perila
lahko vsak našel svojega radoživega
favorita.
Tokratne zimske praznike si privoščite
nekaj dni lenarjenja ob gledanju
najljubših pravljic in božičnih filmov ali
celodnevnemu igranju družabnih iger.
Da vas ob tem ne bo zeblo, skrbi toplo
in na otip prijetno spodnje perilo iz
kakovostnega bombaža znamke Dedoles,
potiskano s škratki, sladkornimi palčkami,
snežinkami, z medenjaki, novoletnimi
lučkami in seveda tudi z Božičkom in
njegovim slavnim izrekom »Ho ho ho«.
Ko pa se boste podali na sprehod po
zasneženi pokrajini, si nataknite pulover
s šaljivimi motivi, ki še Grincha spravi
v praznično razpoloženje in mu nariše
nasmeh na obraz.
Dedolesove izdelke, oblikovane na
Slovaškem in okrašene z ljubkimi
prazničnimi vzorci, si lahko zagotovite
v spletni trgovini www.dedoles.si. Kot
izviren poklon za vse najdražje, ki cenijo
zanimivo oblikovane izdelke, se izkaže
paket sedmih udobnih nogavic, ki s
hecnimi emojiji popestrijo vsak dan v
tednu. Da bodo iz ljubezni podarjeni
darovi pod novoletno jelko izgledali res
čudovito, so kreirali darilne škatle, ki so z le
malo zlaganja pripravljene, da sprejmejo
srčno presenečenje. Piramidna embalaža
celo diši po božiču – če jo podrgnete,
namreč sprosti mamljiv vonj po cimetu
in jabolkih, zato jo lahko po veselem
odpiranju daril obesite na drevesce kot
lep in aromatičen okrasek.
www.dedoles.si
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ORGANIZIRANI
od glave
DO PET

MODA

Organized.si

Nešteto stresnih opravkov in pomanjkanje časa sta neugodna
kombinacija, ki se hitro rezultira v pozabljanju pomembnih
obveznosti. Da se kaj tega ne bi več dogajalo, skrbi slovenska
blagovna znamka Organized, katere etos je pomoč pri
uspešnem organiziranju in navigiranju urbanega življenja.
Sodobno oblikovanim planerjem in beležnicam, ki omogočajo, da
postanete vladar svojega časa, se pridružujejo udobna oblačila
in modni dodatki, ki jih zlahka kombiniramo z drugimi kosi.
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www.organized.si
Foto: Uroš S. Abram

M

ladi arhitekt,
grafični
oblikovalec,
p o s l ov n e ž
in
lončar
Matic Benet
je svojo ljubezen do organizacije
pretvoril v lastno blagovno znamko.
Vse se je začelo z iskanjem pravega
planerja, a ker takšnega Kranjskogorčan
nikakor ni našel, se je odločil, da ga bo
zasnoval kar sam. Sprva le zase, a kmalu
so ga naročali tudi prijatelji in sorodniki,
s čimer so botrovali rojstvu znamke
Organized v letu 2017. To gradijo trije
stebri: planerji in blokci, modni dodatki
in izdelki za dom ter moderna oblačila.
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Sadje z veliko ljubzeni in pozornosti spreminjamo v bio namaze in
sirupe. Letos smo na trg lansirali sadne namaze v štirih okusih Mr.
in Ms. Jam. Spoznajte Ms. Jam, ki vsebuje 99% sadni delež in je brez
dodanih sladkorjev. Predstavlja se v dveh okusih, jagoda in malina.
Če imate raje breskve ali gozdne borovnice, izberite sadne namaze Mr.
Jam. Pohvalijo se lahko z 90% sadnim deležem. Skupaj so družina
sadnih namazov brez konzervansov, arom in dodanih barvil.

• www.urosinvalentina.si •

Foto: Aljoša Rebolj

In ravno slednja v zadnjem času
pritegujejo precej pozornosti, saj je v
sodelovanju z umetnico Nejo Zupan
nastala unikatna Pop Art kolekcija
majic in puloverjev, ki jo krasijo štirje
različni barviti motivi s simpatičnimi
napisi. Mehka in topla oblačila v črni
in beli barvi se ponašajo s sproščenim
krojem in so tako namenjena obema
spoloma. S tem se je družini izdelkov, ki
stavi na kakovost in trajnost, pridružila
edinstvena linija, oblikovana in izdelana
v Sloveniji, ki je ljubiteljem drzne mode
na voljo v spletni trgovini Organized.
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VARNOST,
elektrika,
TRAJNOST
Volvo Recharge
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o

Direktor švedskega podjetja Volvo Hakan Samuelsson je
zapovedal, da je njihova prihodnost električna, zato so nedavno
lansirali linijo Recharge, ki je fokusirana na ljudi, varnost in
trajnost. Švedi so pri tem inteligentno združili dva močna trenda
avtomobilske industrije – SUV-je in elektrifikacijo, s čimer je
popularna družina športnih terencev XC prejela šok elektrike,
ki je dvignil moč in obenem zmanjšal vpliv na okolje.
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P

ri Volvu so lansko leto
zabeležili nov, že šesti
zaporedni rekord svetovne
prodaje, pri čemer je
proizvajalec prvič v svoji
93-letni zgodovini presegel
mejnik 700. tisoč prodanih avtomobilov. Za
ta dosežek je zaslužna predvsem popularna
paleta SUV vozil; prodajni as ostaja mnogokrat
nagrajeni XC60, kateremu sledila najmanjši
XC40 in zastavonoša XC90. Ker povpraševanje
po elektrificiranih vozilih vztrajno raste –
kupci švedske znamke so v letu 2019 izbrali

kar dvakrat več priključnih hibridov kot dve
leti poprej – namerava Volvo svoj uspeh na
globalni ravni v prihodnosti še podkrepiti z
novo družino priključnih hibridov in 100%
električarjev, ki sliši na ime Recharge. Že sedaj
je na voljo elektrificiran Volvo za vsak okus, saj
je čisto vsak model v portfelju mogoče izbrati
kot priključni hibrid. S to potezo so Švedi orali
ledino in v skladu s tem načrtujejo, da bodo
tovrstna vozila do konca leta 2020 predstavljala
kar 20 odstotkov celotne prodaje. Da bi zadostili
pričakovani rasti povpraševanja po liniji
Recharge, so potrojili proizvodne zmogljivosti

za elektrificirane avtomobile.
Trenutno je v ospredju paleta premium
hibridnih športnih terencev, ki zagotavlja
manjšo porabo goriva in emisij izpušnih plinov,
hkrati pa razvaja z večjo močjo. Za pogon
okoljsko ozaveščenih bratov XC90 in XC60 skrbi
motor T8, ki razvija kar 226 kW, a ob tem v zrak
izpušča le prb. 63 g CO2 emisij na kilometer.
Zajetna mera moči bo kralja terenske družine
do stotke popeljala v 5,8 sekundah, medtem ko
bo bolj agilen in dinamičen XC60 ta cilj osvojil
že pol sekunde prej. Urbani SUV XC40, ki se
najbolje počuti v mestu, pa ima v nasprotju
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pod pokrovom vgrajeno pogonsko enoto T5
s 192 kW. Vsi omenjeni modeli so opremljeni
z omejitvijo končne hitrosti na 180 km/h, ki
jo Volvo razume kot korak naprej pri svojemu
dolgoročnemu cilju – da v njihovem novem
vozilu nihče ne bo izgubil življenja ali se huje
telesno poškodoval.
A pri Volvu ne stavijo zgolj na priključne hibride.
Nova prelomnica na področju elektrifikacije
je sledila oktobra 2019 s predstavitvijo
njihovega prvega povsem električnega vozila,
ki se bo pridružil priključnim hibridom in
tako dopolnil linijo Recharge. Gre za XC40
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Recharge P8, ki je v proizvodnjo že zapeljal
letošnjo jesen. Kot namiguje ime, je nov član
skandinavskega klana baziran na popularnemu
XC40, kateremu sledi v smislu oblikovanja,
a je v veliki meri povsem samosvoj. Uteleša
vse, kar stranke pričakujejo od vozila z značko
Volvo, z dodatkom vrhunskega električnega
pogona z močjo 408 KM in z dosegom preko
400 kilometrov. Brezemisijski XC40, ki se na hitri

polnilnici do 80% napolni v 40 minutah, uvaja
tudi popolnoma nov zabavno-informacijski
sistem, ki ga poganja Googlov operacijski
sistem Android. Ta bo nudil izboljšano raven
intuitivnosti in personalizacije ter bo integriran
z znamkino digitalno platformo Volvo On Call,
ki na primer voznikom priključnih hibridov
omogoča spremljanje časa vožnje, narejene
izključno na električno energijo.
Odkar so januarja pri proizvajalcu odprli
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naročila za XC40 Recharge P8, je zanimanje zanj
pokazalo več deset tisoč strank, zaradi česar ne
preseneča dejstvo, da so vsi avtomobili, planirani
za letošnje leto, že prodani. To kaže, da je Volvo
na dobri poti, da izpolni svoj načrt do leta 2025
ogljični odtis svojih avtomobilov zmanjšati
za kar 40 odstotkov. V naslednjih petih letih
Švedi prav tako predvidevajo, da bo polovica
njihovih novih prodanih vozil električnih,

drugo polovico pa naj bi predstavljali priključni
hibridi. S tem se ujema napoved o vsakoletnem
lansiranju novega električnega avtomobila,
ki bo sledil trem dolgoročnim ciljem Volva:
eliminaciji resnih poškodb in smrtnih žrtev v
novih avtih, elektrifikaciji prodajne palete in
varovanju okolja.
www.volvocars.com/si

JE TO VAŠA
NAJLJUBŠA ŠTEVILKA?
Zelo blizu.
OL#33 NEIPA
Omejena serija.
Samo vsakič in nikoli več.

oglas
tektonik pivo
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NAZAJ
v
PRIHODNOST

Navtična sfera je naposled dočakala novo mojstrovino izpod rok
Rive; gre za športni flybridge 88’ Folgore, ki je s svojim briljantnim
futurističnim stilom zagotovo produkt, ustvarjen za osvajanje src.

NAVTIKA

Riva 88' Folgore
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L

egendarna znamka Riva
se lahko pohvali z nečem
izjemnim: da ji uspeva bolje
kot komurkoli svojo oblikovno
vizijo, ki je perfektna fuzija
tega, kar je bilo in tega, kar
prihaja, implementirati na plovila še tako
različnih form in velikosti. Prodajna paleta, ki
obsega vse od 8-metrskih dnevnih kruzerjev
do 90-metrskih superjaht, je sedaj postala
bogatejša za poseben nišni produkt – športni
flybridge, ki ga z brati povezuje zavezanost
navdušujoči zmogljivosti in ekskluzivnemu
slogu.
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Kot vse najnovejše Rive, so tudi novinko zarisali
v studiu Officina Italiana Design, kjer so se
odločili, da je čas za novo ero dizajna plovil.
27-metrska Folgore sicer izkazuje harmonično
vez med preteklostjo in prihodnostjo, s tem,
ko združuje inovativne materiale s karbonom
na čelu z bolj tradicionalnimi poudarki, kot so
dekorativni vložki mahagonija in jekla. Toda
sam zunanji dizajn je precej futurističen, njena
lepota je skoraj znanstveno-fantastična, kar bo
morda malce presenetilo starejše privržence
znamke. A ne moremo zanikati, da se drugačen
koncept ponaša z nekakšno magnetično
privlačnostjo, ki gleda daleč v bodočnost.

Kreativna ekipa je imela pred seboj težko
nalogo, saj so morali zasnovati potomca
družine sportfly, ki že dolgo beleži odlične
prodajne uspehe. In če so s senzacionalnima
modeloma 88’ Domino Super in 76’ Perseo
dokazali, da so koncept športne flybridge jahte
s svojim značilnim podpisom zadeli v nulo, so
sedaj šli še dlje, kajti novi 88’ Folgore je eden
njihovih najlepših modelov vseh časov.
Projekt so pričeli z izbiro naprednih kompozitnih
materialov, ki bi z nizko težo omogočali
hvale vredno učinkovitost in zmogljivost. Pri
risalni tabli je oblikovalce navdihnil luksuzni
športni cruiser Dolceriva, ki je večjemu bratu
Folgore posodil dizajn črnih zastekljenih oken,
ki tečejo vzdolž trupa in krasno sovpadajo
s srebrno barvo telesca. Rahlo ukrivljeno
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vetrobransko steklo skupaj s stekleno streho v
nadgradnji, ki se inovativno odpira proti krmi
in premcu, zaključuje aerodinamični profil
jahte. Svojevrsten estetski efekt doprinesejo še
detajli mahagonija, jekla in karbona, ki skupaj
predstavljajo sofisticiran modernizem.
Ker ni v ospredju le lep izgled, temveč tudi
uporabna funkcionalnost, so plovilu namenili
povsem preoblikovan koncept krme z velikimi
vrati, ki se lahko odpirajo vzporedno z vodno
linijo, s čimer se pridobi 6 kvadratnih metrov
veliko površino za lažji vstop v vodo, ali pa se
potopijo za splavitev tenderja in jet skija.
Od tam dva seta stopnic iz tika vodita do lesene
mize, ki jo obkroža velikanska usnjena zofa v
obliki črke U. Podobna postavitev se nahaja
tudi na premcu, ki ga dopolnjuje res radodarna

blazina, na katero se bodo lahko zleknile vsaj
štiri osebe. Celoten prednji del je mogoče
prekriti s tendo in tako zaščititi pred soncem.
Če se vrnemo nazaj na krmo, tam najdemo
hladilnik, ledomat ter bar s pultom in z
umivalnikom – torej vse, kar potrebujemo
za uživanje v osvežilnem koktajlu. Če želijo
gostje tega srkati z najvišje točke jahte, se
morajo povzpeti po le nekaj stopnicah. Pri
Rivi so poskrbeli, da tudi flybridge navdušuje s
prostornostjo in številnimi idejami za sprostitev.
Poleg zajetne površine za sončenje so umestili
kar tri sedežne garniture, vse odete v belo usnje.
Pilotna postaja z dvema 16-palčnima, na dotik
občutljivima zaslonoma medtem predstavlja
tehnološki vrhunec jahte, kar pa ne pomeni, da
ni tudi vizualno dovršena.

Kombinaciji stila, tehnologije in ergonomije
sledi interier, ki se na glavni palubi deli na tri
cone – lounge, jedilnico in kokpit. Ogromne
steklene površine v odprt prostor višine dveh
metrov spuščajo prijetno naravno svetlobo
in zagotavljajo neokrnjen pogled na obzorje.
Če bi kdo namesto občudovanja sončnega
zahoda raje gledal poročila, so namestili
55-palčno televizijo, ki je lično skrita v omarici
iz palisandra nasproti zofe.
Skrbno izbrana mešanica lesa, usnja, marmorja,
jekla in stekla označuje tudi dekor na spodnji
palubi, kjer štiri kabine z lastnimi kopalnicami
ponujajo udobje brez primere. Glavna suita, ki
je pozicionirana v srčiki jahte, deluje skorajda
kot prestižno stanovanje; nudi namreč vse, kar
bi si premožni lastnik lahko želel in potreboval.
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Da bo krasotica 88’ Folgere očarala še s
svojimi zmožnostmi rezanja valov, so jo
opremili z dvojcem motorjev MTU, ki s
2.638 konjskimi močmi omogočata doseg
impresivne hitrosti 39 vozlov.
Ava Tomlje

bigg-r.com
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Luksuzne vile s pogledom na morje
v osrčju vinske in gastro regije

Grand Sea Villas, luksuzne vile, ki se nahajajo na istrskem polotoku na severozahodnem delu Jadrana,
so odlična priložnost za lastništvo nepremičnine v bližini očarljivih srednjeveških mest in neskončno
dolgih vinogradov, kjer se proizvajajo izjemna, kakovostna lokalna vina.
Letovišče Grand Sea Villas se nahaja v osrčju regije, v bližini mednarodnih letališč, slovenske in
italijanske meje ter glavne istrske ceste, ki omogoča enostavno dostopnost. S petimi različnimi vrstami
arhitekturnih zasnov, izjemno zunanjo ureditvijo in neto površino do 915 kvadratnih metrov imajo vile
idealen kaskadni položaj, ki obljublja zasebnost in pogled na morje iz skoraj vseh sob. Zahvaljujoč
stekleni steni in razkošni dnevni sobi skoraj ni ovir za vsrkavanje lepot narave, medtem, ko je sprostitev

Ste že kdaj sanjali o svoji hiši ob morju? Čas je, da vaše sanje po lastni oazi
miru postanejo resničnost, saj je zdaj na voljo 22 razkošnih vil v slikovitem
istrskem mestecu Monte Rosso v Savudriji, samo nekaj korakov od morja.

na soncu najlepša ob lastnem prostornem bazenu.
Zaradi bližine hotela Kempinski Adriatic, ki ponuja široko paleto storitev s petimi zvezdicami, je bivanje v
vilah resnično udobno. Poleg uživanja v številnih storitvah najvišjega standarda obstajajo mnoge športne
dejavnosti, kot so golf, tenis, košarka, nogomet, vodni športi, kolesarjenje in druge, zaradi katerih so
Grand Sea Villas odlična destinacija za popolne, razkošne počitnice.
Z nedotaknjeno naravo, s prijetnim podnebjem in z bogato gastro-enološko ponudbo je Istra odlična
destinacija za izvrstne počitnice duha in telesa, še posebej, če jih uživate v zasebnosti lastne luksuzne vile.

ZA
aktivno
ŽIVLJENJE

DIZAJN

SpinaliS

Vitalnost telesa in dobro počutje izvirata iz ravnovesja. Ko je
ravno prav aktivnosti in ravno prav počivanja. Vsak, ki se tega
zaveda, je na pravi poti, da svojemu telesu nudi najboljšo mogočo
oskrbo. Ergonomsko in estetsko dovršeni stoli SpinaliS
omogočajo natanko takšno mešanico aktivnega in pasivnega,
saj kljub sedenju ohranjajo aktivnost telesa ter pravilen položaj
hrbtenice in medenice. Če torej živite aktivno, še sedite aktivno.
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V

današnjem času je večina
delovnih mest sedečih.
V
prisilnem
položaju
presedimo vsaj 8 delovnih
ur in ko temu prištejemo
še čas v avtu, za domačim
računalnikom in na kavču, dobimo skoraj
15 ur pasivnega sedenja v neprimernem
položaju, kjer se hrbtenica pri vsakem nagibu
telesa »lomi« v križu. Neenakomerni pritiski na
diskuse privedejo do številnih neprijetnih in
dolgotrajnih posledic, kot so bolečine v hrbtu,
križu in ramenskem obroču, razdražljivost,
slabše počutje, manjša storilnost in utrujenost.
Pomemben preventivni dejavnik za zmanjšanje
hrbteničnih težav je aktivno sedenje, ki spravi
v pogon hrbtne in trebušne mišice. Najbolj
značilen primer sedeža, pri katerem smo zaradi
gibljivega sedeža prisiljeni v pravilno držo z
vzravnano hrbtenico, je terapevtska žoga, ki
jo v zdravstvu že dolgo priporočajo vsem z
okvaro hrbtenice. Ker pa ta ni najbolj praktična
in primerna za službeno pisarno, se je Tomaž
Ham pred dvajsetimi leti lotil izdelave stola,
ki bi posnemal sedenje na žogi ter z gibljivim
sedežem sledil nagibu telesa in krepil mišice.
Rodila se je blagovna znamka SpinaliS, ki je
postala sinonim za aktivno sedenje in življenje.
Inovativna družina stolov danes obsega že
enajst ergonomskih in estetskih izdelkov, ki
se ponašajo s številnimi nagradami, certifikati
in celo z nazivom medicinski pripomoček.
Stol, ki vrača zdravje, so prepoznala že
številna slovenska in tuja podjetja, ki skrbijo

za dobro počutje svojih zaposlenih. Ker je v
trenutnem času ključen vidik dela od doma, je
pomemben tudi razmislek o aktivnem sedenju
v domačem okolju. In kot se splača investirati
v kvalitetno vzmetnico, je prav tako vredno
vložiti v kvaliteten stol, saj pred računalnikom,
za pisalno mizo, pri učenju ali ukvarjanju s
konjički, sedimo vsaj tretjino dneva. Pa ne zgolj
to, patentirani stol SpinaliS, ki je našel preko sto
tisoč zadovoljnih uporabnikov, se izkaže kot
pravi dizajnerski kos, ki s svojo sodobno obliko
in premium videzom popestri vsak kabinet
ali dnevni prostor. Na račun mnogokaterih
materialov in barv bo v hipu postal podaljšek
vaše osebnosti ter del vašega doma in vsakdana.
Ker ima vsak posameznik svoje želje in potrebe,
so pri znamki SpinaliS zasnovali široko izbiro
udobnih in modernih modelov, ki jih druži
ista funkcija – aktivno sedenje, kajti vedo, da si
ljudje želimo živeti aktivno in ohranjati fizično
kondicijo. Kateri produkt najbolje ustreza vaši
višini in postavi, lahko preizkusite v prodajnem
salonu SpinaliS v Ljubljani, prav tako pa lahko
brezplačno preizkusite stole SpinaliS na vašem
delovnem mestu ali doma. Izkušen specialist
vam bo dostavil stol, ki vas zanima, da se boste
lahko prepričali, da je vaša izbira res najboljša
za vas.

Ko cebelariš s srcem

www.spinalis.si

Čebelarstvo Ferenčak je podjetje,
ki temelji na ljubezni do narave,
solidarnosti in stremljenju h kvaliteti.

Čebelarstvo Ferenčak
+386 31 737 972
www.cebelarstvoferencak.si
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POSEBNO
kulinarično
DOŽIVETJE

Zdravi, organski, gurmanski in veganski. Te besede najbolje
opišejo novo poslastico na slovenskem tržišču, veganske
sire Sayve Natural Delights, ki razvajajo s pregrešno dobrim
okusom, vendar zaradi izostanka glutena, soje, mleka in laktoze
vabijo, da v njih uživajo prav vsi.

GASTRONOMIJA

Sayve Natural Delights
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petnajstimi leti, ko se je odločil za spremembo
življenjskega stila in postal vegan. Simpatični
Italijan, znan po tem, da s svojimi dovršenimi
jedmi podira stereotip, da je veganska hrana
nezanimiva in brez okusa, je svoje popotovanje
strastnega iskanja novih arom in barv začel
pred skoraj tremi desetletji, od takrat pa se je
dokazal kot direktor akademije VeganOK, častni
član združenja AssoVegan kot tudi avtor lastne
knjige receptov Emozioni.

V

današnjem
svetu
rastoč trend trajnostne
naravnanosti
znatno
prispeva k večji osveščenosti
o pomembnosti zdravega
prehranjevanja na način, ki
je prijazen tako do narave kot vseh živih bitij.
Poleg ključne usmeritve na ekološko pridelavo
se vse več ljudi odpoveduje izdelkom živalskega
izvora, kljub temu pa veganstvo mnogi še
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Novo poglavje svojega življenja je pričel s
preučevanjem sestavin klasičnih živalskih sirov,
toda ni želel ustvariti nadomestka mleka in
sirila, saj je njegova kreativna žilica botrovala k
postavitvi cilja stvaritve nečesa povsem novega.
V mislih je formuliral zamisel o edinstvenem
veganskem izdelku, ki bi predstavljal priložnost
za etično izbiro potrošnikov. Ideja je začela
postajati resničnost na sončni strani Alp, kjer
je kuharski mojster Emanuele našel enako

vedno enačijo z dolgočasno dieto. Številna
podjetja po vsem svetu se proti stigmi borijo
z inovativnimi, slastnimi in zdravimi produkti,
med katere štejemo tudi znamko veganskih
sirov Sayve Natural Delights, ki je redefinirala
vegansko gurmanstvo. Ta se je rodila
zahvaljujoč sodelovanju slovenskega podjetja
ter svetovno znanega in večkrat nagrajenega
Vegan Master Chefa Emanuela Di Biaseja, ki je
idejo o veganskem siru začel razvijati že pred
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mislečega partnerja, s katerim sta si delila vizijo
o produktu najvišje kakovosti; produktu, ki bi
zadostil okusom veganov, alergikov na laktozo
in vseh ostalih ljubiteljev posebnih kulinaričnih
doživetij.
Ekološki veganski siri Sayve Natural Delights,
ki so pripravljeni s čičeriko in ne vsebujejo
glutena, soje in laktoze, kar dokazujejo z
vsemi potrebnimi certifikati, so po mnogih
prizadevanjih in neprespanih nočeh, luč sveta
ugledali lansko leto. Na slovenski trg so prispeli
v petih različicah: osnovnemu se pridružujejo
verzije, obogatene s tartufi, čilijem, črnim
poprom ali z orehi. Prvi veganski nadomestki
sira, narejeni v Sloveniji, so takoj presegli meje
države. Prvotni liniji, ki je po strukturi najbolj

podobna tradicionalnemu poltrdemu siru in
po okusu spominja na žlahtne starane sire, se
je kmalu pridružila nova, ki je mehkejša in bi
jo lahko primerjali z gavdo. Inovacijam še ni
videti konca, saj je v pripravi že tretja linija, ki bo
narejena iz fermentiranih indijskih oreščkov in
bo potemtakem bolj mazljiva in kremasta.
Ustvarjalci so najbolj ponosni na dejstvo, da
so produkti prepričali tudi najbolj strastne
ljubitelje mlečnih izdelkov, ki v Sayve dobrotah
uživajo ob kozarcu vrhunskega vina, obenem
pa z njimi nadgrajujejo svoje obroke in tako
iz običajnih testenin, rižot in pic ustvarjajo
gurmanske mojstrovine.
www.sayve.eu

Enostavna pot do dobrot
V spletni trgovini www.espresso.si boste našli veliko izdelkov, ki vam bodo polepšali zimske dneve, ki jih
preživljate doma. Z nekaj kliki lahko naročite vse vrste kave illy, čaje Dammann Frères in čokolade Domori
z dostavo po pošti. Pri naročilu nad 60 evrov je dostava brezplačna.

www.espresso.si
Espresso d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88
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VRHUNSKOST
v vseh
POGLEDIH

ENOLOGIJA

Vinarstvo in destilarna Rossi
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Ko se je Federico Rossi davnega leta 1885 odločil, da bo kupil
rodovitno zemljo na hribu nad reko Mirno, da bi zasadil prve
trte terana in malvazije, ni niti slutil, da se bodo njegovi potomci
v peti generaciji še vedno ukvarjali z vinarstvom, kaj šele, da
bodo avtohtone istrske vinske sorte in žganice ponesli do
profesionalnih enoloških vrhuncev.

N

a
tem
vinorodnem
posestvu,
ki
ponuja
krasen
pogled
na
smaragdno
zelenje
Istre, bleščeč Jadran in
zasnežene Alpe, danes
pridno delajo pravnuki Luka, Marko in Filip,
ki jih vodita oče Marino in mama Ines. Vina
pridelujejo iz lastnega grozdja, ki raste na več
kot 18 hektarjih moderno urejenih in skrbno
negovanih visokokakovostnih vinogradov.
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Ti se nahajajo na devetih lokacijah v bližini
vasi Bajkini. Posebnost tega teritorija je, da so
na zelo ozkem območju kar štiri vrste zemlje:
rdeča, siva, črna in bela.
Vina družine Rossi so najboljši predstavniki
tistega, kar lahko imenujemo spoj tradicije
in novega razmišljanja o vinarstvu. Njihov
poseben, skoraj ljubeč odnos do tradicionalnih,
avtohtonih istrskih sort vina je tisto, kar naredi
njihove izdelke še posebej zanimive. V kleti
uporabljajo najsodobnejše stiskalnice in
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tehnologijo, da začnejo fermentacijo obranega
grozdja v najkrajšem času in brez izgub. Vsa sveža
vina po fermentaciji vinificirajo v ohlajenih sodih
iz nerjavečega jekla, medtem ko vsa rdeča vina
po fermentaciji pod natančno nadzorovanimi
pogoji macerirajo približno 5-6 tednov, nato pa
jih stisnejo in postavijo v les, kjer dozorevajo.
V končnem ciklu proizvodnje se vina starajo v
steklenicah, da dosežejo optimalno kakovost.
Rossijevi ponujajo tradicionalna istrska vina –
istrsko malvazijo, rumeni muškat, teran – kot
tudi cabernet sauvignon, chardonnay in rosé.
Omejena izdaja Malvazija Templar je Grand Cru
družine Rossi, malvazija, pridobljena iz 50 do
130 let starih trt, ki se nahajajo na mikro lokaciji
Finida, na gričih ob cerkvi »Božje polje«, kjer so
nekoč živeli templjarji, znani po svojih vinih.
Kakor z vini tudi z destilati želijo pri družini Rossi
ustvariti izdelek, ki se lahko poleg neizpodbitne

kakovosti same vsebine, tudi estetsko kosa
z najboljšimi svetovnimi proizvajalci. Cilj je
narediti vrhunski izdelek v vseh pogledih,
izdelek z dostojanstvom, vreden poznavalca
in primeren kot dragoceno darilo za vsako
priložnost. Ponudbo sestavljajo tradicionalna
istrska žganja – biska, erba luigia, medica,
travarica, rumeni muškat, istrska malvazija – ter
liker iz terana Teranetto. Novost je Nostromo
Wine Gin, prvi istrski gin, edinstven po tem,
da gre za vinski destilat z dodatkom izbranih
začimb s petih celin. Na trg so Rossijevi
nedavno lansirali tudi domači XO (ekstra
staran) konjak – vinjak iz avtohtonega istrskega
terana, ki je deset let odležal v barik sodih
francoskega hrasta. Zaradi prestižne kakovosti
in dolgoživosti proizvodnje vinjak ponosno
nosi ime Šovran, kar je istrsko ime za vladarja,
kralja, suverena.
www.vinarossi.com
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GASTRONOMIJA

UŽIVANJE
z vsemi
ČUTILI
Kaviar
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Prestižni kaviar je ena najbolj cenjenih gurmanskih delikates
na svetu. Če ga še niste poskusili, so letošnji prazniki odlična
priložnost, da vaše brbončice spoznajo unikatno teksturo,
arome in okus kaviarja in da hkrati svoje najbližje presenetite
s kreativnim receptom, ki bo skupaj s kozarcem šampanjca
družinsko srečanje spremenil v carsko pojedino.
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K

aviar so kot specialiteto
poznali že stari Grki
in Rimljani, na mize
premožnih
Evropejcev
pa je v 19. stoletju našel
pot iz Rusije. Ob omembi
ruske kuhinje in njenih posebnosti je ena prvih
jedi, ki pride na misel, ravno kaviar. Toda ni
vsak pravi; le tisti, ki se danes tudi uradno sme
tako imenovati, ki ga pridobivajo iz rib družine
jesetrov. Za najbolj tradicionalnega med
vrhunskimi kaviarji in med poznavalci za enega
najbolj cenjenih velja prav kaviar ruskega
jesetra (Acipenser gueldenstaedtii).
Pravijo, da je kaviar najbolje jesti na opečenem
kruhu z maslom. Po ruski tradiciji pa so podlaga
za kaviar topli blini, majhne debele palačinke.
Nanje damo nekaj crème fraîche, nato pa
dobro ohlajen kaviar. Kaviar ima značilen okus
po ribah, ki se razlikuje od vrste do vrste, delno
je odvisen tudi od okolja, v katerem ribe živijo.
Pravi kaviar se v ustih skoraj raztopi in obstaja
pravi obred, kako kaviar pravilno postreči. Zanj
obstajajo specialne žličke, ki so narejene iz lesa,
kosti, v najbolj razkošni izvedbi pa iz biserne
matice. Razlog se skriva v tem, da stik s kovino
hitro pokvari okus kaviarja, ki je sicer zaradi
nasoljenosti precej obstojna jed. Da ima kaviar
na mizi ustrezno temperaturo, mora gostitelj
imeti tudi posebno posodo; pokrito, stekleno
ali porcelanasto posodo s kaviarjem mora
obdajati še zunanja, v kateri je led.
Tradicionalni kaviar, ki ga dajejo ruski jesetri,
nudi tudi slovenska blagovna znamka
Ruska dača, za katero ga pripravlja priznani
italijanski proizvajalec Caviar Giaveri. Čudovito
obnovljena primestna vila Ruska dača, ki je
kulturni spomenik, je sama po sebi močna,
izjemno zanimiva zgodba. Zaradi arhitekturne
posebnosti vile je mogoče najbolj nevsakdanji,
a hkrati po svoji notranjosti in opremi verjetno
najbolj pristen, ohranjen simbol slovenskega
meščanskega življenja z začetka 20. stoletja.
Gradnja blagovne znamke Ruska dača že v svoji
strateški zasnovi vključuje edinstvene, butične
storitve, kot je možnost najema limuzine RollsRoyce ali potovanja v manjših skupinah v kraje,
ki navdihujejo ljubitelje drugačnosti. Ustvarjalci
znamke so v skladu s svojo filozofijo predstavili
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www.ruska-daca.si
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www.slowatch.si
na voljo v

prva dva člana svoje kulinarične linije, ki
utrjujeta butično naravnanost Ruske dače.
Gre za vrhunska izdelka, ki sta v svoji kategoriji
nasploh prva, ki nosita slovensko blagovno
znamko. V modri cesarski sobi Ruske dače
poleg kaviarja, postreženega v srebrni posodi
z žličko iz biserne matice, ponudijo lastni
šampanjec, s čimer poskrbijo, da se zasebni
ogled vile s pogostitvijo vsakomur vtisne v
spomin.
Šampanjec je najboljše in najslavnejše
peneče vino na svetu. Prihaja iz Šampanje,
najbolj prepoznavne vinorodne pokrajine
na svetu; samo peneča vina iz te francoske
regije, ki so pripravljena zgolj in samo na
tradicionalni način, se lahko imenujejo
šampanjec. Grozdje zanj mora biti potrgano
ročno, edinstven je tudi sortni sestav, pri
čemer chardonnay poskrbi za fineso, modri
pinot za strukturo in pinot meunier za
sadnost. Šampanjec Ruska dača prihaja iz
odličnih vinogradov z oznako premier cru –
prva lega – hiše Vilmart & Cie, s pobočij vasi
Rilly la Montagne v Šampanji. Tam šampanjec
pridelujejo že od leta 1890, ko so bili zasebni
pridelovalci precej bolj redki, kot so danes.
Sedanji lastnik Laurent Champs predstavlja
že peto generacijo. V enciklopediji World
of Champagne and Sparkling Wines je avtor
Tom Stevenson, svetovna avtoriteta za
šampanjce, hiši Vilmart & Cie, ki nosi certifikat
trajnostne izdelave, dodelil 90 točk od 100 in
jih označil kot dobro vrednost. Šampanjec
Ruska dača Grand Cellier, Vilmart & Cie, je
prva lastna blagovna znamka šampanjca v
Sloveniji. K izboru so povabili poznavalca
Roberta Gorjaka in se osredotočili na smer, ki
najbolj odraža prefinjen karakter Ruske dače.
Med več vzorci so izbrali tistega, ki je ponudil
odlično kakovost in najboljše ujemanje s
kaviarjem. Osnovno vino trenutne polnitve
predstavlja letnik 2015, v zvrsti je tudi nekaj
vin iz tako imenovane rezerve iz letnikov 2013
in 2014. Šampanjec Ruska dača, ki ga avtorji
opisujejo kot »drzna eleganca«, navduši s
polnim telesom in z izjemno barvo, skupaj s
kaviarjem Ruske dače pa ustvarja edinstveno
harmonijo okusa za uživanje z vsemi čutili.

AR11309

OGLAS
emporio
armani
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Oljarna Fram

Oljarna Fram, katere začetki segajo v davno leto 1750, je
najstarejša oljarna v Sloveniji, kot pravijo nekateri, morda celo
najstarejša v tem delu Evrope. Ukvarjajo se s proizvodnjo in
prodajo vrhunskih jedilnih olj, pridelanih po tradicionalnem
izročilu. Sodobna tehnološka oprema, prvovrstne surovine
in starodavno strokovno znanje jim omogočajo izpolnitev
njihovega osnovnega cilja – ponuditi potrošnikom le dobre
stvari. Paradni konj oljarne Fram je nerafinirano bučno olje, ki je
vsestransko uporabno v kulinariki, kozmetiki in domači medicini.
Ob letošnji častitljivi 270. obletnici so po arhivskem receptu
izdelali jubilejno polnitev, ki so jo natočili v posebne steklenice z
zlatimi okrasitvami, s časovnim trakom in z obešanko, na kateri
je napisana zgodovina njihovih začetkov.
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V

slikoviti vasici pod obronki
pohorskih gozdov so že
stoletja ob potoku, ki teče
skozi vas, delovali mlini,
žage in oljarne. Prvi pisni
viri Oljarno Fram omenjajo
daljnega leta 1750, ko je mlinarski pomočnik
Johann Krainz prišel v Fram, se poročil in
prevzel v upravljanje »Malečhof« z mlinom.
Začel je s stiskanjem bučnega semena, kar
je predstavljalo začetke predelave bučnic v
olje v Sloveniji. Tradicija in majhne skrivnosti

oljarji iztisnejo olje temnozelene barve,
čudovite arome in prav posebnega okusa, ki
ga lahko uporabljamo povsod, kjer je potrebno
nekaj domišljije in poguma.
Proizvodnja te žlahtne začimbe v oljarni
Fram poteka po tradicionalnem postopku z
upoštevanjem najzahtevnejših standardov
in regulativ, katerih rezultat je tudi pridobitev
Geografske označbe za Štajersko prekmursko
bučno olje. Njihovo vsestransko uporabno
bučno olje ni rafinirano, pred polnitvijo poteka
le naravna filtracija z usedanjem drobnih delcev

oglas
lušt
5* PARADIŽNIK

mojstrov so se prenašale iz generacije v
generacijo. S starodavnim receptom še danes
ustvarjajo odlična olja, ki jih poznajo tudi daleč
izven naših meja. Oljarji svoje znanje z veseljem
delijo z obiskovalci, ki jih po ogledu razvajajo z
degustacijo. Trenutno na posestvu iz historične
oljarne nastaja muzej oljarstva, ki bo prikazoval
staro inženirsko znanje in domislice.
Jeseni, ko se sonce spusti niže in njegova
svetloba ni več žareča, so polja Štajerske
slikovito posejana z debelimi, rumeno zelenimi
bučami. V njih je seme, iz katerega izkušeni
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proti dnu cisterne. Kljub vpeljavi sodobnih
procesov in inovacij, njihovo poslanstvo ostaja
enako poslanstvu predhodnikov – še naprej
izdelovati vrhunski, neprimerljivi izdelek,
ki z odgovornim, s skrbnim in s previdnim
pristopom daje ljudem občutek, da imajo na
mizi pravcati 270-letni tradicionalni izdelek,
»Malečevo olje«, katerega recept je bil napisan
na sredini 18. stoletja in je do danes ostal
nespremenjen.
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www.oljarnafram.si

www.lust.si

SLAŠČICE,
ki polepšajo
DAN
GASTRONOMIJA

Ulline dobrote

Rojstni dnevi, obletnice, poroke, prazniki, praznovanja, krsti,
posebni dosežki in ostali veseli dogodki; vse to so priložnosti za
crkljanje z božanskimi sladkimi umetninami mlade Zasavčanke
Ulle, ki pod blagovno znamko Ulline dobrote po naročilu kreira
domiselne torte in barvite slaščice, ki polepšajo dan.
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O

dkar pomni, je Ulla Karov
zaljubljena v ustvarjanje.
Že pri rosnih letih je
v domači kuhinji rada
pomagala svoji mami in
babici, ki sta jo navdušili za
peko. Ko je postala polnoletna, je naredila korak
naprej ter za rojstnodnevne zabave sorodnikov
in za prijatelje začela delati torte, ki so bile tako
okusne in lepe, da so impresionirani naročniki
napovedali, da bo priprava slaščic nekoč njen
poklic. Tem besedam ni verjela, dokler je na
študiju profesorica podjetništva ni spodbudila
k sledenju lastnim sanjam. Z vprašanjem »Kaj
bi počela, če bi imela denarja na pretek?« je
mladenki dala misliti in od tistega trenutka
dalje je začela sanjati o Ullinih dobrotah. Ker
je čutila, da nima zadosti podpore družine,
je potrebovala kar nekaj let, da je stopila na
samostojno poslovno pot. A nekega dne je
preprosto dobila preblisk in val samozavesti
ter začela na Instagramu objavljati fotografije
svojih kreacij. Ker so bili odzivi tako pozitivni in
naročila tako obsežna, je že po treh mesecih
pustila varno službo v domači firmi in ustanovila
svoje podjetje, posvečeno izdelavi najboljših
sladic. In ostalo je zgodovina, bi lahko rekli.
Ulline dobrote prepoznamo po čudovitih
dekoracijah, ki poskrbijo za edinstvenost.
Nadarjena 28-letnica za vsako stranko po
njenih željah napravi dizajn torte, poskrbi pa
tudi za popolno personalizacijo s posebnimi
dodatki in okraski, ki jih naroča v podjetju Party
Pek. Naročilom vedno doda svoj pridih, zaradi
česar ji mnoge stranke rade pustijo proste roke,
saj takrat nastanejo najlepše oblike. Kljub temu

Zlati Ghee (gi) je kuhano oziroma prečiščeno maslo, kulinarično zlato, ki je nepogrešljivo v različnih tradicionalnih
kuhinjah sveta. Zapisi o njem segajo več tisoč let v zgodovino, njegovo vsestransko uporabo in številne
dobrodejne učinke pa so poznale tudi naše prababice. Zlati Ghee je pripravljen iz surovega masla krav proste
paše, ki živijo naravno življenje, po ekoloških in biodinamičnih visoko predpisanih standardih tudi čez zimo.
S kuhanjem surovo maslo izloči ogljikove hidrate, beljakovine, vodo, nečistoče, kazein in laktozo ter tako postane olje z edinstvenim okusom in aromo. Njegova izjemna uporabnost je idealna alternativa in kakovosten nadomestek za mnoga olja in maščobe, saj vsebuje različne maščobne kisline in je brez laktoze. Zlati Ghee ima višjo
točko dimljenja kot mnoga olja, zato je odličen za pečenje in cvrtje vseh vrst jedi, hkrati pa poglobi in razširi
okus pripravljenemu obroku. Je idealen dodatek k »različnim« prilogam, kot so mlinci, žganci, ...

da je praktično vsak projekt unikaten, je Ulla
poznana po nekaterih stilih: elegantni marble
torti, ki se zgleduje po videzu marmorja,
ženstveni flowerbox torti, ki oponaša škatlico
rož, ter srčkani samorog torti, ki popestri
vsako otroško praznovanje. Klasične, biskvitne,
piškotne torte in torte Pavlova pa niti približno
niso vse, kar samoukinja obvlada. Pripravlja še
mnogokatere mini sladice, kot so cupcakesi,
cakepopsi, cakepopsicles, macroni, krofi in
piškoti, ki jih druži kreativna podoba; ta je lahko
bolj odbita ali pa povsem preprosta, a vedno
estetsko izpopolnjena. Nedavno je stranke
očarala s pravo posebnostjo: s čokoladnim
srčkom, ki v sebi skriva sporočilo. Sladkariji
je priloženo leseno kladivce, da jo lahko
obdarjenec na zanimiv način razbije in tako
izve njemu namenjeno lepo misel.
Ker želi zadostiti vsem naročnikom, poleg
res pestre palete oblik nudi tudi številne
kombinacije okusov. Tortopekarica, ki slavi
po torti rdeči žamet, grški malini in nugatu s
svežimi jagodami in praženimi lešniki, pravi,
da največji navdih za ustvarjanje in nadaljnje
raziskovanje različnih okusov, tekstur in barv,
predstavlja veselje in zadovoljstvo strank.
Zamisli ima na pretek, zato vedno načrtuje
nove in vabljive slaščice, v katere je vloženo
veliko časa in domišljije.
Ko jo povprašamo o načrtih za prihodnost, Ulla z
nasmeškom zatrdi, da je po dveh letih stopanja
po lastni poti zadovoljna in je njena edina želja
za bodočnost priti v studio neobremenjena,
polna svežih idej in predana svojemu delu.
www.ulline-dobrote.si
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Čudovit je za praženje začimb, lahko ga namažemo na kruh samostojno, z marmelado ali pa z njim izdelamo svoj
namaz. Uporabljamo ga pri pripravi odličnih sladic, palačink, pralin, kruha, piškotov in ostalih izdelkov iz testa. “Zlati
Ghee ustvarjamo povsem ročno, v izpopolnjeni 70 do 80 ur dolgi in neprekinjeni kuhi na ognju”. Sledi ročno vlivanje,
zapiranje, nadzorovano ohlajanje in nato počitek. Čez nekaj dni nadaljujemo s pregledom lončkov, ki jih ročno oblikujemo v harmonično celostno formo. Kozarček masla nato nadaljuje s počitkom v uravnoteženem okolju, v katerem
je tudi nastajal skozi več obogatenih stopenj transformacije.Ghee–ju zaradi učinkovitosti in univerzalnosti uporabe
pravimo tudi zlato olje, saj je v njem zbrana esenca narave, ki jo je podobno kot čebela z našo pomočjo sestavila krava.
Ajurveda ga prav zaradi vseh teh lastnosti slavi že tisočletja, mnogim pa predstavlja steber kvalitetne kuhinje in
je skrivnost »la Chef«.
»Hraniti ljudi je castno opravilo.« Zlati Ghee/D.
Maslo Zlati Ghee najdemo v: Hoferju, Šparu, Mercatorju, Leclercu, Sanolaborju, Tušu, Kalčku, Vita Care-u in vseh bolje založenih ekološki prodajalnah.
Celotna kolekcija 17 izdelkov pa je predstavljena na centralni tržnici v Ljubljani ter v spletni prodajalni: www.Zlati-Ghee.si

Strelčeva ekipa vam je pripravila nekaj prav posebnega

Krompirjeva skleda Chefa Mojmirja Šiftarja

Dostavo 3- ali 4-hodne večerje na vaš dom. Sedaj lahko poleg okušanja kulinaričnih dobrot,
okusite tudi občutek, ko postanete Sous Chef vrhunskega Chefa Igorja Jagodica.

Skleda polna hrustljavega krompirja, prelitega s štirimi različnimi nadevi, ki jih je
za vas pripravil Chef Mojmir Šiftar.

Naročeno in na dom dostavljeno večerjo, ki je skrbno in z ljubeznijo pripravljena iz najboljših
in preverjenih sestavin lokalnega porekla, boste zaključili po priloženih navodilih in tako s svojim
prispevkom pri pripravi jedi, vašemu partnerju ali gostom lahko povedali, da ste servirano večerjo
pripravili skupaj s svetovno priznanim Chefom.

V zimskih mesecih se je ponudba Vrta Lili Novy v obliki Take Away storitve preselila v originalen
paviljon, ki je pred svojo obnovo stal tik ob Operi, od koder so ga prijazno podarili Društvu Slovenskih
pisateljev. Čudoviti zeleni Paviljon je tako v svoji osveženi podobi doživel ponovno rojstvo. Postavljen
je na robu vrta Vrt Lili Novy, tik ob Zmajevi črti, ki je že stoletja priljubljena sprehajalna pot
Ljubljančanov in sega vse od ljubljanskega gradu, čez tromostovje, po Čopovi, Cankarjevi, mimo Opere,
narodne galerije in do Tivolskega gradu po Jakopičevem drevoredu.

V zimskem času smo vajeni praznovanja s sodelavci, obiskovanja poslovnih parterjev in tako sporočiti,
da nam je sodelovanje z njimi še kako pomembno. Izberite svoje darilo in ga skupaj z naročeno večerjo
preko Strelčeve dostave pošljite kot decembersko darilo svojim poslovnim partnerjem.
V Grajski Vinoteki imamo bogato ponudbo, ki ponuja več kot 400 različnih izvrstnih slovenskih vin
iz vseh treh vinorodnih pokrajin. Steklenica izbranega slovenskega vina je lahko primerno darilo in
čudovita izkušnja. Mogoče se vam zdi primernejše darilo slaščica naše Lolite, ki ponuja pestro izbiro
tort, pit, krostat, moussov, piškotov in drugih sladkih dobrot, ki jih pripravlja slaščičarski mojster
Gregor Rode. Ali pa izvrstne testenine, ki jih ročno in z ljubeznijo že leta pripravlja kuharska mojstrica
Jožica Drobnič in so prepoznaven znak vseh Kavalovih restavracij, ki prisegajo na sveže in naravno.
Pripravljene so iz lokalno pridelanih sestavin, popolnoma brez konzervansov ali umetnih barvil.

Poleg bogate ponudbe toplih napitkov in slastnih prigrizkov lahko v paviljonu naročite
tudi sklede izvrstnega hrustljavega krompirja v izbrani družbi različnih dodatkov,
pripravljenih po okusu priznanega Chefa Mojmirja Šiftarja. Krompirček z
avokadovimi kockami, gorčičnimi semeni, s koriandrom in parmezanom, mogoče
pa kremnim načo sirom, čebulno marmelado, z vloženo šalotko, malce bučne
emulzije in suhih ocvirkov. Lahko sami izberete in sestavite krompirček iz
bogate ponudbe prilog, za kakršnega se bo vredno ponovno postaviti v vrsto
pred “tisto” zeleno hišico v Vrtu Lili Novy. Lepo vabljeni, da se ustavite na
Tomšičevi 12 v Ljubljani.

VSE JE NIČ
in
NIČ JE VSE

TEME

Teorija materialnosti

Rimski cesar Septimius Severus (193-211) je izjavil svoj
pomemben rek: »Bil sem vse in vse je nič!« Torej ko dosežeš vse
v življenju, neizmerno bogastvo, neizmerno oblast in kaj ti na
koncu ostane? Nič! Na koncu ti ne ostane nič, za kar bi se še
boril, in si prazen.
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N

a drugi strani bereš
sodobno fiziko, ki išče
razlago za najmanjši
delec materialnega sveta.
Že davno je atom, kot
najmanjši nedeljivi delec
snovi, poimenoval grški filozof Demokrit. Do
danes atoma še nihče ni videl, kljub temu
da o njem največji sodobni fiziki objavljajo
nešteto teorij. Govori se, da je atom sestavljen
še iz manjših delcev. Govori se o velikem
praznem prostoru, v katerem je jedro in okoli
krožijo elektroni, ki zdaj so, izginejo in se spet
pojavijo. Vse ta razglabljanja so me pripeljala do
razmišljanja in do tega mojega pregovora – vse
je nič in nič je vse. Vse nastane iz nič, se pretvori
v energijo, ki se nato pretvori v materijo. Ker je
najmanjši delec materialnega sveta atom, ki
je v bistvu prazen prostor – nič. Če vzamemo
na primer prazen prostor in iz njega izčrpamo
zrak, naredimo vakuum, prazen prostor. Vsak, ki
ga vprašate, kaj je v prostoru, odgovori: »nič!«
Vendar to ne drži. V tem praznem prostoru je
pravzaprav vse!
Najstarejše civilizacije so o svetu in njegovem
nastanku vedele veliko več, kot vemo mi danes.
V starih vedskih spisih, ki so stari več deset tisoč
let in kasneje zapisani v starem jeziku sanskrtu,
nastanek vesolja opisujejo v številnih vedskih
odlomkih: »Na začetku ni obstajalo ničesar,
niti raj niti zemlja niti prostor med njima. Ta
nebit se je odločila, da bo obstajala, in rekla,
naj sem!«, »Zaželel si je biti mnogoter in se
roditi. Ustvaril je misel (tapas). Z mislijo je nato
je ustvaril celotni univerzum in vanj vstopil. S
tem je postal obstoj in neobstoj, omejeno in
neomejeno, zavestno in nezavestno. Postal je
tako resnično kot neresnično, in še vse ostalo,
kar obstaja.«
Seveda moj pregovor velja samo za materialni
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svet in za vse tiste, ki materialno razmišljajo.
V starih vedskih spisih govorijo o petih
elementih stvarstva, ki so zemlja (prthvi), voda
(ap), ogenj (tejas), zrak (vaayu) in eter (akaasa).
Ti prežemajo univerzum tako v grobih kot
prikritih oblikah, v vseh živih in neživih stvareh.
Nam najbolj nepoznan je peti element akaša,
vseprežemajoči prostor. To je nam neviden
prazen prostor, a v resnici je v akaši zapisano vse,
zgodovina, sedanji trenutek in bodočnost, vse
znanje in vsa energija vsemirja. Tudi Nikola Tesla,
naš svetovni iznajditelj, je svoje največje izume
temeljil na akaši ali kakor jo je on poimenoval,
luminozni eter. Iz tega petega elementa
je črpal vse energije in znanje. Madžarski
raziskovalec Ervin Laszlo peti element imenuje
informacijsko polje. Mistiki in svetniki so že pred
davnimi časi ugotovili obstoj kozmičnega polja
(akaše), ki hrani in prenaša informacije. Zadnji
izsledki v fiziki vakuuma dokazujejo, da so imeli
prav in da je to polje resnično. Znanstveno mu
pravijo ničelna točka in je v temelju vesolja. To
polje vsebuje ocean spremenljive energije, iz
katerega izvira vse: atomi in galaksije, zvezde
in planeti, živa bitja in tudi zavest. To ničelno
polje akaše je večen in nespremenljiv spomin
vesolja. V njem je zapisano vse, kar se je kdaj
zgodilo na Zemlji in v vesolju, in se povezuje z
vsem, kar se še bo zgodilo.
Na drugi strani drugi mistiki govorijo, da
je »vse eno in eno vse«. Pod enost mislijo
vsemogočnega stvarnika, kar tudi drži.
Ker sam smatram, da sem materialno bitje in
moram svoje materialno življenje preživeti
v materialnem svetu, bom ostal pri svojem
pregovoru in bom razglašal: »Vse je nič in nič
je vse!«
Matjaž Tomlje
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OSTANIMO

pozitivni

LEPOTA IN ZDRAVJE

Stres in imunski sistem

Ljudje, ki imajo optimistično naravnana pričakovanja, so
boljšega zdravja. Ali to resnično drži? Ali zgolj optimistični ljudje
»pripovedujejo« o svojem počutju na bolj optimističen način?
Vsekakor pozitivni ljudje ne bodo toliko tožili kot pesimisti. Da
ne ostanemo le pri nekem vsesplošnem mnenju, si to tematiko
poglejmo nekoliko bolj znanstveno, a še vedno dovolj poljudno,
da bo vsakomur razumljiva.
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so ob naraščajočih stresorjih imele nizko
vrednost določenih imunskih celic, torej slabšo
imunsko odpornost. Ta učinek pa se spreobrne
pri dolgotrajnem stresu; bolj optimistične
ženske so postale imunološko ranljivejše, saj je
raziskava beležila manjše vrednosti imunskih
celic. Dolgotrajen stres pa ni imel vpliva na
imunski odziv pesimističnih žensk. Zakaj? Ker
so pesimistične ženske obupale, optimistične
pa so vztrajale v stresnih razmerah.
Pa si poglejmo še vpliv stresa na imunski sistem
moških. V naslednji eksperimentalni študiji so
pri moških izzvali stres tako, da so vnesli dejavnik
nemoči in nezmožnosti nadzora (Sieber et al.,
1992). Moški so bili izpostavljeni močnemu
prekinjajočemu se hrupu, v realnem svetu bi bil
to lahko mogoče ekvivalent glasnim otrokom

O

ptimizem pomeni splošno
pozitivno naravnanost in
pozitivna pričakovanja za
prihodnost. Za optimizem
je značilna dobra umska
prilagodljivost. V številnih
študijah, ki jih bom v tem članku nizala ob citatih,
se je izkazalo, da večja, kot so pričakovanja za
prihodnost, boljše je človekovo razpoloženje,
manj je umskih ali telesnih simptomov ter
veliko boljša je njihova prilagodljivost na
različne okoliščine, kot so menjava službe ali
šole, operacije, nosečnost in podobno (Carver
and Scheier, 1999).
Opazovalne in eksperimentalne raziskave
podpirajo trditev, da ima optimizem ugodne
učinke na imunski sistem. To je lahko izvedljivo,
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ali ženi (stresor) oziroma kričečim medijem o
dnevnem številu okuženih s koronavirusom.
Nekateri so imeli možnost nadzora hrupa,
medtem ko drugi te možnosti niso imeli. Zato
so nadalje opazovali raven imunskih celic
pri optimistično orientiranih moških kot tudi
pri pesimističnih. V resnici je bil pri moških
optimizem pod velikim vplivom dejstva, ali so
imeli nadzor nad situacijo. Če ima moški nadzor
in je ob tem tudi optimistično naravnan, je
število imunskih celic večje, kar pomeni, da je
bolj odporen na viruse kot pesimistični moški.
Če pa moški nima občutka nadzora, se pri
obeh oblikah mišljenja raven celic zmanjša.
Pri moških je tako dejavnik nadzora zelo
pomemben dejavnik za ohranjanje njegove
dobre odpornosti.

če živimo v mirnih časih in izobilju. Raziskave
pa med drugim trdijo, da je učinek lahko
negativen. Pri opazovanju trenutnih razmer s
koronavirusom, s katerim se sooča človeštvo, in
ob prisotnosti stresnih dejavnikov ali stresorjev,
sem predvidela, da je nadvse pomembno, da
se seznanimo tudi s to drugo stranjo. Le tako
lahko nekaj storimo sami, da omilimo posledice
stresa na naš imunski sistem.
Pri opazovanju žensk je bilo ugotovljeno, da
ima optimizem različen vpliv na imunske celice,
če je ženska podvržena stresu kratkotrajno ali
dolgotrajno (Cohen et al., 1999). Če so stresorji
kratkotrajni (manj kot teden dni), deluje
optimizem na telo zaščitno. Pri optimističnih
ženskah kratkotrajni stres nima vpliva na
imunske celice. Pesimistične ženske v raziskavi
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Depresija je lahko drugi izraz za pesimizem.
Prisotni so žalost, brezup in slaba fizična
aktivnost v življenju. Prav umska in telesna
nedejavnost povzročata slabšo tvorbo
imunskih celic pri depresivnih ženskah (Miller
et al., 1999). Optimistični ljudje se kljub težkim
okoliščinam vključujejo v dejavnosti in z njimi
nadaljujejo, čeprav dolgoročna izpostavljenost
stresorjem lahko spodjeda njihov imunski
sistem. Pesimistični ljudje dejavnost opustijo
ali obupajo, tako posledično niso podvrženi
stresorju. »Obupati« je eden od psiholoških
obrambnih mehanizmov. Toda, ali je takšen
mehanizem prava rešitev? V teh korona časih
so nam stresorji nenehno postreženi na
pladnju – čez celo leto v manjši ali večji meri
prek družbenih medijev, televizije in radia.
Stresorji so ukrepi, ki jih nalagata vlada in
stroka, grožnje po izgubi delovnega mesta ali
posla, slabe družinske razmere in odnosi, razkol
družbe, kršenje osnovnih človekovih pravic.
Optimizem ima pozitiven učinek na imunost,
ko stresorje zaznavamo kot enostavne in
rešljive. Ko ima optimistična oseba stresorje za

težavne in nerešljive, jim lahko hitreje podleže
kot pesimistična oseba, tako namreč še navaja
raziskava.
Rešitev je zelo enostavna! Optimistična oseba
mora ostati optimistična, saj pesimizem le
začasno reši težavo. Edina stvar, kjer lahko
posnema pesimistično osebo pri njenem
ravnanju je, da opusti tiste stresorje, ki ji
povzročajo največ stresa. Postopno reševanje
težav pri optimistih posledično blagodejno
aktivira hormonsko-nevralno os hipotalamushipofiza-nadledvičnica.
Za konec imam za vas še eno optimistično
novico. V naših centrih Bioresona smo do
zdaj lahko pomagali že številnim pacientom
s pomočjo bioresonance Bicom, saj ta
pomaga uravnavati hipotalamusni-hipofizninadledvični stresni sistem, da se telo čim
bolj optimalno sooča z okoljskimi stresorji. Ta
hormonsko-nevralni sistem obravnavamo s
pomočjo programov, ki smo jih pripravili na
podlagi naših 25-letnih izkušenj.

oglas
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Antonina Rome, dr. med.
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TRAJNOST
in
PRIVLAČNOST

TEME

Okay

V zadnjih letih se trend večje skrbi za okolje opazno povečuje,
saj se potrošniki vedno bolj odločajo, da je napočil čas, da v svoj
dom ne vnašajo več škodljivih kemikalij in tako spremenijo svoje
nakupovalne navade. V skladu s tem tako doma kot v tujini raste
ponudba trajnostno naravnanih znamk, ki skrbijo, da izdelki, ki
končajo v vodah in ki jih nanašamo nase, ne vsebujejo sestavin,
ki negativno vplivajo na človeka in naravo. Takšne okoljsko
ozaveščene produkte sta pod eno streho – spletno trgovino
Okay.si, združili sestri Nadja in Sandra, ki sta nedavno lansirali
tudi lastno linijo ekoloških čistil in dišav, ki s svojo pisano podobo
razbijajo mite o dolgočasnih rjavo-zelenih bio izdelkih.

92 FASHION AVENUE

FASHION AVENUE 93

Okay.si nudi največjo ponudbo ekoloških
čistil pri nas, toda ambicioznima sestrama
to ni bilo dovolj, saj je v njima tlela želja po
snovanju lastne linije izdelkov. V sodelovanju
s slovensko blogerko Urško se je dolgoletni
projekt uresničil in nastala je kolekcija ekoloških
čistil Okay X Oopsi, ki je v celoti narejena v
Sloveniji. Sestavlja jo sedem članov, s katerimi
lahko očistite praktično vse kotičke svojega
domovanja – od kopalnice, talnih površin,
oken in ogledal do kuhinjskega pulta, jedilne
mize in posode. A kljub temu da je vsebina
biorazgradljiva in ne vsebuje škodljivih sestavin,
ki negativno vplivajo na okolje, uporabnika in
njegov dom, se čistila, oblečena v reciklirano
plastiko, lahko soočijo tudi s trdovratnimi

S

andra in Nadja sta od nekdaj
radi skupaj ustvarjali in ko sta
zaključevali
izobraževanje,
sta razmišljali v smeri, da bi
se skupaj podali na resno
poslovno pot. Takrat nobena
od njiju ni dobila zaposlitve, zato je bila želja,
da jima uspe, še toliko bolj močna. Ker sta obe
veliki ljubiteljici živali in jima ni vseeno za naš
planet, se jima je zdela logična odločitev, da
se lotita nečesa v tej smeri. Tako se je rodila
ideja za trajnostno spletno trgovino, katerih
pred petimi leti, ko sta ustanovili Okay.si, na
naših tleh še ni bilo. Spletne police sta napolnili
z izdelki priznanih trajnostno usmerjenih
blagovnih znamk kozmetike, čistil in drugih
produktov, ki predstavljajo prednosti za okolje,
družbo in gospodarstvo, obenem pa varujejo
zdravje ljudi, živali in naravo. Dobavitelje sta
poiskali izven meja Slovenije, saj je bil v tujini
trajnostni trg bolj razvit; tako so se spletla
mnoga sodelovanja, ki trajajo še danes. Poleg
ekološkosti izdelkov, sta Nadja in Sandra kot
diplomirani dizajnerki stremeli k temu, da so
proizvodi zanimivi na pogled. Verjameta, da so
ekološki izdelki lahko zabavni, barviti, lepi in na
ta način sta Okay.si tudi pozicionirali na trgu ter
na račun drugačnosti pridobili skupino zvestih
strank. Ponudba trgovine se je od samega
začetka sicer malce spremenila oziroma
skoncentrirala na segment ekoloških čistil. Tu
sta na trgu že zgodaj opazili velik primanjkljaj,
zato sta to luknjo pametno izkoristili. Danes
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Slovenska znamka Minimellows je očarala otročke in starše po celem svetu s svojimi prisrčnimi
in izredno mehkimi ninicami, ki so odličen popotnik za avanture kot tudi sladke sanje dojenčkov
in malčkov. Ponudbo simpatičnih izdelkov, oblikovanih in ročno narejenih v Sloveniji iz najboljših
materialov, dopolnjujejo čestitki in darilni paketi ob rojstvu ter igra spomin, ki ima zaradi spodbujanja kreativnosti en prazen par, kjer otrok nariše svoj najlepši spomin. Novost so čudovito mehke
mokasinke, narejene iz 100% EU certificiranega usnja, ki so popolni copatki za prve korake.
madeži, hkrati pa očarajo s prijetnim in z
neagresivnim vonjem, ki je pri konvencionalnih
ekvivalentih lahko zelo moteč. Sandri in Nadji je
bilo namreč pri oblikovanju lastnih produktov
poleg učinkovitosti najbolj pomembno, da ta
čudovito dišijo, zato sta pred lansiranjem dolgo
testirali različne arome. To je na veliko veselje
strank privedlo še do kreiranja parfumov za
dom v treh različnih vonjih, ki pustijo domači
ali službeni prostor prijetno odišavljen. Tako
parfumi in čistila kot celotna znamka Okay se
ponašajo z živobarvnim izgledom, s čimer sta
mladi podjetnici dokazali, da so tudi ekološki
izdelki lahko vizualno privlačni.
www.okay.si

• www.minimellows.com • @ minimellows_kids •
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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
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