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X7.1 IPERESPRESSO.
KAVNI APARAT, O KATEREM SANJAŠ.

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

Nepogrešljiv stil aparata X7.1 združuje najboljši italijanski dizajn z enostavno 
in praktično uporabo. S sistemom illy Iperespresso je lahko izvrsten espresso 

pri vas doma prisoten vsako jutro, vsak dan in vsak trenutek. Če želite, si 
lahko s pomočjo penilca mleka pripravite tudi pravi italijanski cappuccino.

Poiščite ga v vseh večjih nakupovalnih središčih, tehničnih trgovinah, v 
butični prodajalni Espresso BTC ali v spletni trgovini www.espresso.si.
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UVOD

Če hočeš imeti znanje, vsak dan dodaj kaj. Če te mika postati 
moder, vsak dan kaj odvzemi.

Modrec ne pozna veliko stvari; tisti, ki pozna veliko stvari - ni 
modrec.

Poznati druge, je modrost, poznati samega sebe pa vrhovna 
modrost.

Da druge premagaš, moraš biti krepak; da sebe premagaš, 
moraš biti neomajen.

Kdor miroljubno čaka, zmaga. Kdor mirno obsedi, zmaga.

Želite pozitivno vplivati na svet? Najprej uredite lastno življenje.

Tisoč milj dolgo potovanje se začne z enim samim korakom.

Narava ne hiti, pa je še vedno vse storjeno.

Deluj brez pričakovanj.

Uspeh je prav tako nevaren kot ko ti spodleti.

Upanje je votlo na enak način kot strah.

Izprazni svoj um vseh misli. Naj bo tvoje srce mirno. Gledaj 
razburjenost bitij, a kontempliraj njihov povratek.

Vsako ločeno bitje v vesolju se vrne v skupen vir. Vrne se v vir 
mirnosti. Če ne spoznaš vira, se spotikaš v zmedi in žalosti. Ko 

spoznaš, od koder prihajaš, postaneš spontano toleranten, 
nepristranski, zabaven, za druge ti je mar kot babica, čaščen kot 
kralj. Potopljen v čudežnost Tao-a, se lahko soočiš s čimerkoli, kar 

ti življenje prinese in, ko smrt pride, si pripravljen.

Lao Tzu (6. stoletje pr. n. št.)

Tržnica BTC City – vhod 2
070 888 000

         Vito Maccheroni

Zapeljite svoje brbončice na potovanje po Italiji 
s pravo italijansko pašto, izdelano iz vrhunske 
italijanske moke. Sami ustvarjamo pet oblik 

svežih testenin in devet vrst omak, ki jih lahko 
naročite tudi posamično in veselo kuhate 
na domačem štedilniku. Pridete, naročite, 

prevzamete ali uživate z nami.

PRAVA ITALIJANSKA PAŠTA
Ni takšne daleč naokoli, vsaj do Rima ne. 
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CAROLINA HERRERA 
GOOD GIRL EDP SUPREME

Good Girl Eau de Parfum Suprême je najbolj nepremagljiva dišava Good 
Girl do sedaj. Novi ženski vonj s svojo drzno formulo, ki pod vprašaj 
postavlja pravila parfumerije, vabi, da se zoperstavimo ustaljenim tirnicam. 
Suprême znova odkriva emblematičen kontrast svetlobe in senc, zaradi 
katerih je prvi vonj Good Girl (2016) postal hit z eksplozivno formulo, ki 
na novo definira ikonični cvet Caroline Herrera: jasmin. Ti beli cvetovi so 
obdani z obilico jagodičevja in s prevelikim odmerkom tonka zrnc.

K BY DOLCE&GABBANA EAU DE PARFUM

Lani je bila predstavljena očarljiva dišava K by Dolce & Gabbana, ki 
pripoveduje o pristnem in sodobnem moškem, letos pa Dolce & Gabbana 
Beauty razkriva novo osebnost z dišavo K by Dolce & Gabbana Eau de 
Parfum, ki ponuja intimen vpogled v srce sodobnega kralja. Intenzivna, 
magnetna in čutna dišava Eau de Parfum razkriva vse globine njegovih 
strasti. Medtem ko je toaletno vodo ustvaril intenzivni vonj citrusov, ki 
so ga okrepile arome žlahtnih gozdov, parfumska voda razkriva novo 
pikantnost, bolj čutno srce in močnejšo lesno srednjo noto.

10     FASHION AVENUE

JEAN PAUL GAULTIER 
LE MALE LE PARFUM

Najbolj seksi mornar na svetu je pravkar napredoval: zdaj je kapitan! 
Slovita kolekcija dišav Jean Paul Gaultier Le Male je namreč prejela novega 
člana, Le Parfum, ki je kot vroč morski vetrič. Njegova ustvarjalca Quentin 
Bisch in Nathalie Gracia-Cetto sta izbrala pustolovsko orientalsko-lesno 
kombinacijo. Topel veter se dviga in s kardamomom preganja oblake, 
vetrič sivke prihaja z juga, vaniljevi oblaki pa dodajo začimbo nebu. 
Prepoznavna steklenička je tokrat črna kot noč s prestižnimi zlatimi 
dodatki, s čimer je kapitan v večerni obleki videti očarljiv in šik.

SHISEIDO VITAL PERFECTION UPLIFTING AND 
FIRMING EYE CREAM IN EXPRESS EYE MASK

V letošnjem letu so oči tiste, ki nosijo naš nasmeh, zato je prav, da za njih čim 
bolje poskrbimo s pravo nego, ki jim bo podarila lep, sijoč in napet videz. Z 
novima izdelkoma Shiseido, namenjenima intenzivni negi področja okoli oči, bo 
to enostavno. Krema z lifting učinkom vidno zmanjša povešenost kože, temne 
podočnjake in gube, medtem ko maska za oči z retinolom v obliki obliža v samo 
parih minutah pripomore h gladki, vidno nahranjeni in pomlajeni koži okoli oči.

OGLAS
ozon thai

1111

Razveselite svoje najdražje 

z darilnim bonom za masažo.

Naročila:  040 191 484

Darilni bon

thai massage
ONZONTHAI

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

040 191 484

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

SALON TAJSKE MASAŽE

Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik
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NELIPOT OTROZHIZH

Nelipot se predstavlja z novo otroško linijo, poimenovano OTROZHIZH, 
kar je staroslovensko ime za otročiča. Linijo sestavljajo trije popolnoma 
naravni izdelki za celovito nego dojenčka od rojstva dalje, in sicer Prva 
krema za obraz in telo, 100 % hladno stiskano mandljevo olje z dodatkom 
vitamina E ter Prvi šampon in kopel. Linija je organsko certificirana, 
veganska, brez dodanih parfumov ali eteričnih olj – je tako naravna, da 
jo lahko poješ. Na voljo je v vseh Intersparih, izbranih trgovinah Spar po 
Sloveniji in v spletni trgovini www.nelipot.si. 

NABIE CBD BODY OIL + ROSEHIP

NABIE CBD olje za nego z dodanima izvlečkom šipka in jojobe je odlična 
vsakodnevna nega obraza in telesa za vse, ki želijo imeti gladko, sijočo in elastično 
kožo. Z izjemno žametno teksturo, ki se hitro vpije, ga lahko uporabljamo kot 
masažno olje ali kot serum za obraz. Zaradi kombinacije naravnega izvlečka 
CBD (pridobljenega s super kritično CO₂ ekstrakcijo) ter šipkovega in jojoba olja, 
je primerno za vse tipe kože, tudi za občutljivo in problematično. Prijeten vonj 
eteričnega olja limonske trave kožo odišavi in ima protistresni učinek.

12     FASHION AVENUE

KARBONOIR ZOBNA PASTA

Kolekciji slovenske naravne kozmetike Karbonoir se je pridružila 
naravna črna zobna pasta, ki jo odlikuje bistveno večja vsebnost 
aktiviranega oglja v primerjavi s komercialnimi črnimi zobnimi 
pastami. Skrbno izbrane visoko kakovostne sestavine poskrbijo za 
popolno nego celotne ustne votline na naraven in okolju prijazen 
način. Ob redni uporabi zobne paste opazimo tudi izboljšano 
naravno belino zob, bolj zdrave in močne dlesni ter manj 
krvavenja. Zobna pasta je brez SLS-a, fluora in sintetičnih penilcev, 
sladil, konzervansov ali parfumov in je primerna za vegane.

LUX BROWS STUDIO

Lux brows studio je edini v Sloveniji, ki se posveča izključno obrvem. 
Lastnica znamke Petra verjame, da je edino na ta način – da se fokusiraš 
na ozko področje – mogoče slediti novostim ter jih kritično in korektno 
vpeljati v svoj studio. Vedno izhaja iz dejstva, da »one size fits all« na tem 
področju ne drži, saj je vsak obraz tako edinstven, da si zasluži individualno 
obravnavo. Celotna ekipa obožuje trende in rada eksperimentira, pa 
vendar je največji izziv, doseči čim bolj naraven videz obrvi, zato ponujajo 
izključno neinvazivne in nepermanentne tehnike oblikovanja.

oglas
givenchy 
l'interdit 
intense
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Remington Hydraluxe Pro

svoje
ZAŠČITITE

LASE

Bleščeča in gladka 
pričeska je vedno v 

modi, vendar visoke 
temperature pri sušenju 

in oblikovanju las lahko 
povzročijo dolgotrajne 

poškodbe. Na srečo ima 
strokovnjak za lepoto 
Remington rešitev za 
konec prekomernega 

segrevanja in pomanjkanja 
zaščite z novo kolekcijo 

Hydraluxe Pro, ki 
dostavlja profesionalne 

rezultate, a hkrati ohranja 
lase zdrave in negovane.
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A
meriška znamka Remington, 
ki več kot osem desetletij 
ustvarja aparate za stiliziranje 
las in brade kot tudi številne 
druge pripomočke za 
doseganje urejenega in 

privlačnega videza, je na tržišče lansirala 
najnovejšo generacijo sušilnika in ravnalnika 
las, ki ju je zaradi vrhunskih karakteristik in 
salonske kakovosti poimenovala kar Hydraluxe 
Pro. V skladu z načinom življenja 24/7 je linija 
zasnovana za obstojnost pričeske, vendar brez 
ogrožanja las; na račun inovativnih funkcij 
se tako v izdelkih srečajo čudoviti rezultati in 
zdravo urejanje.
Za hitro in učinkovito odstranitev vode iz 
mokrih las potrebujemo ogret zrak, vendar ko 
so lasje bolj suhi, nadaljnje sušenje z visoko 
temperaturo lahko povzroči poškodbe. Pri 
sušenju s standardnim sušilnikom temperatura 
naraste s časom in tako je zrak najbolj vroč 
na koncu sušenja, ko lasje ravno potrebujejo 
manj toplote. Remingtonovi strokovnjaki 

so zato v sušilnik Hydraluxe Pro vgradili 
poseben senzor, ki neprekinjeno nadzoruje in 
prilagaja temperaturo zraka in tako ščiti pred 
izsuševanjem las. Pametni pripomoček se 
prav tako ponaša z ionskim regeneriranjem, 
ki porazdeli milijone ionov na lase in tako 
zagotavlja sijoč izgled. Celoten postopek 
sušenja bo zaradi zmogljivega motorja, ki 
ustvarja tok zraka s hitrostjo 160 km/h, mnogo 
hitrejši, in to ne glede na to, ali želite ustvariti 
valovito frizuro ali gladko pričesko, saj so izdelku 
priloženi trije nastavki za precizno oblikovanje z 
vseh kotov.
Brezhibno podobo kot iz frizerskega studia 
pričara tudi ravnalnik las Hydraluxe Pro, ki 
na vsak pramen las pred ravnanjem sprosti 
hladno meglico vlage. Ker ta zmehča lase, jih 
lahko oblikujemo pri nižjih temperaturah, ki 
ne škodujejo zdravju las. Natančno segrete 
keramične plošče, prepojene z mikro 
regeneratorji, ki pomagajo ohraniti optimalno 
ravnovesje vlage las, enakomerno porazdelijo 
toploto od korenine do konice, kar poskrbi za 
učinkovito ravnanje z enim samim prehodom. 
Ker sta Remingtonovi estetsko in ergonomično 

dovršeni noviteti namenjeni vsem tipom 
in dolžinam las in ker preko LED zaslona 
omogočata enostavno izbiro različnih hitrostnih 
in toplotnih nastavitev, bo vsaka uporabnica 
delovanje lahko prilagajala svojim željam, prav 
tako pa bo izdelka lahko uporabljala kjerkoli po 
svetu.

si.remington-europe.com
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Z Martino Drašler smo se pogovarjali o slovenski naravni ekološki 
kozmetiki, ki je prejela več prestižnih nagrad na mednarodnih 
kozmetičnih natečajih, in o tem, kaj je to diplomirano ekonomistko 
zvabilo v poklic kozmetičarke. Ga. Drašler se je vodilni slovenski 
ekološki znamki kozmetike Essentiq pridružila kot strokovna 
svetovalka na področju razvoja profesionalnih kozmetičnih 
izdelkov in pozneje prevzela še vlogo zastopnice znamke za 
slovenski trg.
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Essentiq

naravna
DRUGAČNA
KOZMETIKA
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Vaša zgodba je zelo zanimiva. 
Od diplomirane ekonomistke do 
kozmetičarke. Kaj vas je vodilo do tega in 
kako se je na vaši poti znašel Essentiq?
Ja, velika sprememba. Ko sem se po diplomi 
odločila, da grem nazaj v srednjo šolo, sem 
naletela na precej začudenih pogledov. A me je 
k temu vodilo več stvari. Najprej to, da si nisem 
znala predstavljati svojega dela v pisarni za 
računalnikom. Potrebujem stik z ljudmi. Potem 
pa predvsem ljubezen do estetike, narave in 
možnost samostojne poslovne poti.
Z Essentiqom sem se srečala že pred 
leti popolnoma naključno. Ponudila se 
mi je priložnost sodelovanja pri razvoju 
profesionalne kozmetike. Essentiq je slovenska 
blagovna znamka naravne ekološke kozmetike, 
usmerjena na mednarodne trge in v Sloveniji 
takrat še ni bila prisotna. Prvotni načrt je bil, da 
razvijemo profesionalno naravno kozmetiko 
za lepotne tretmaje v kozmetičnih salonih 
in lepotnih centrih. Kozmetika naj bi bila 
namenjena tujim trgom, jaz pa bi prevzela vlogo 
trenerja, coacha, za profesionalne uporabnike. V 
obdobju sodelovanja in razvijanja popolnoma 
novega koncepta profesionalne nege obraza 
sem se v Essentiq preprosto zaljubila. Takrat 
sem že imela svoj kozmetični salon in svojim 
strankam sem želela predstaviti Essentiq. Delati 
z njim. Ker to zaradi organizacije ustanovitelja 
znamke načeloma ni bilo mogoče, saj Slovenija 
ni imela zastopnika, sem se čez noč odločila, 

da to postanem jaz. Da tako svojim strankam 
in vsej Sloveniji pokažem, kakšni mojstri s(m)o 
Slovenci na področju izdelovanja kozmetike! In 
to naravno ekološke! Tako se je začela pot, na 
kateri se prepletata kozmetika in ekonomija.

Če prav razumem, je Essentiq slovenska 
kozmetika? Zakaj potem ni bila lansirana 
najprej na domačih tleh, kot je to značilno?
To je precej kompleksno vprašanje. Razlogov je 
več. Na samem začetku, ko je ga. Tanja Božinac 
ustanovila Essentiq, so bili prvi proizvodi sicer 
lansirani na slovenski trg, vendar le testno. 
Kmalu je ugotovila, da je slovenski trg izjemno 
majhen in zelo specifičen. Če želiš proizvajati 
vrhunsko kozmetiko, potrebuješ izjemne 
sestavine. Za dostop do njih potrebuješ 
določena priznanja, ki v svetu kozmetike nekaj 
veljajo. In nenazadnje – potrebuješ veliko večji 
trg, kot je naš. Kozmetiko je predstavila v Aziji, 
na Bližnjem Vzhodu in doživela velik razcvet. 
Danes se Essentiq lahko pohvali z velikim 
mednarodnim trgom, s priznanji na elitnih 
tekmovanjih in z zelo kakovostno kozmetiko, 
ki se postavlja ob bok svetovnim kozmetičnim 
imenom.

Od kod ta ljubezen do Essentiqa? Je 
povezano z naravno kozmetiko?
Vsekakor je to eden izmed najpomembnejših 
razlogov. Naravna kozmetika je varna. Ne 
škoduje našemu zdravju. Predvidevam, da na 

FASHION AVENUE     23

kozmetiko niste nikoli gledali z vidika varnosti, 
a je varnost pri kozmetiki pomembna enako 
kot pri hrani. Velik del kozmetičnih izdelkov 
prodira skozi našo kožo in stopi v naš krvni 
obtok. Poleg tega je naravna kozmetika veliko 
učinkovitejša od klasične, ki je po možnosti še 
polna mineralnih olj, silikonov in drugih naftnih 
derivatov. Naravne sestavine koža prepozna 
kot sebi lastne, lažje vstopijo v kožo, sprožijo 
proces regeneracije in koži nudijo ugodje tudi 
na dolgi rok. Tretji, prav tako zelo pomemben 
razlog, je okolje. Pobuda za naravno kozmetiko 
je prišla od naravovarstvenikov, saj vsak 
dan med prhanjem in umivanjem v odtok 
in zemljo s svojega telesa speremo veliko 
čistilnih in negovalnih sredstev za kožo in 
lase. Okoljevarstveniki so začeli opozarjati na 
zastrupljanje vode, vodnih živali, podtalnice 
in prsti s škodljivimi snovmi iz kozmetičnih 
izdelkov. Ste že pomislil, da če kozmetika zelo 
slabo vpliva na okolje, kako slabo vpliva šele na 
našo kožo?

Je to razlog, da je trend naravne kozmetike 
zadnja leta v takem porastu?
Ja, vsekakor. Vse več ljudi se zaveda pomena 
varovanja okolja in zdravja. Tu moram 
poudariti, kako pomembno je, da ločimo 
naravno kozmetiko tudi znotraj tega termina. 
Žal ni vse zlato, kar se sveti. V kozmetiki je to 
še preveč res. Da se kozmetični izdelek imenuje 
(in reklamira!) kot naraven, je dovolj, da vsebuje 

le 5 % naravnih sestavin. To je skoraj toliko kot 
nič! Pozorni moramo biti na odstotek, ki mora 
biti bistveno višji, in tudi na delež ekoloških 
sestavin. Za potrošnika je najlažje, da preveri, 
če ima kozmetični izdelek certifikat. Certifikat 
zagotavlja kakovost, resničnost navedb na 
izdelku in potrošniku nudi varnost.

Kaj pa certifikat pomeni s stališča 
proizvajalca?
Dejansko pomeni kup nevšečnosti, birokracije, 
upoštevanja izjemno visokih standardov, a 
je vsega tega vreden. Certifikat nam daje 
verodostojnost.

Želite izstopati. Narediti drugačno 
profesionalno kozmetiko. Pisati drugačno 
zgodbo.
Res je. V pozitivnem smislu. Želimo delati 
dobro, želimo, da so vsi – tisti, ki sodelujejo z 
nami in naši uporabniki, zadovoljni. Za nas 
je zaupanje nadvse pomembno. V našem 
podjetju ni prostora za agresijo in pritiske. 
Verjamemo, da s sodelovanjem in pozitivno 
naravnanostjo lahko delujemo boljše. Tako 
vsak posameznik, kot vsi skupaj. Tudi naš 
pristop k profesionalni kozmetiki je drugačen. 
Zavedamo se, da se strokovnjaki za nego 
kože vsakodnevno soočamo s težavami in z 
željami strank. Stari koncept sistematiziranja 
na nekaj tipov kože je že davno passe. Vsi, ki 
se ukvarjamo z nego kože, vemo, da niti dve 

Ga. Martina DrašlerGa. Martina Drašler



Pomlad je čas, ki ga najraje preživimo zunaj. Lovljenje toplih 
sončnih žarkov ter sprehodi v naravi nas napolnijo z energijo. 
Temu je treba prilagoditi tudi dnevno nego. In če smo za zimo 
rekli, da se lahko prepustimo močnim terapijam in obnovam 
kože, je sedaj čas, da jih zamenjamo za bolj vlažilne in zaščitne 
izdelke.

OGLAs
Guess
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koži nista enaki. Koža je kot prstni odtis. Vsaka 
je unikatna in potrebuje prilagojeno nego. 
Odločili smo se, da razvijemo popolnoma nov, 
inovativen koncept, ki nam točno to omogoča 
–  popolnoma individualiziran pristop pri 
negovanju kože. Taka prilagojena nega je za 
stranke naložba. Naložba v svež in mladosten 
videz kože, ki traja.

Ker je kozmetika naravno ekološka, 
veganska, ni testirana na živalih. Kako 
potem testirate izdelke?
Na področju EU je testiranje kozmetičnih 
izdelkov prepovedano z zakonom, in tudi 
če ne bi bilo, mi temu etično in moralno 
nasprotujemo. Zato kupujemo le tiste 
sestavine, ki imajo potrdilo, da niso testirane 
na živalih in prav vse imajo debelo tehnično 
dokumentacijo o učinkih ipd. Tako je ob 
uporabi priporočene količine sestavin v izdelkih 
tudi učinek kozmetičnega izdelka praktično 
zagotovljen in testiranje niti ni potrebno. 
Smiselno je v fazi razvoja preizkusiti občutek 
izdelka na koži. To pri Essentiqu počnemo 
kar mi – od proizvajalca, pa do mene – vodje 
profesionalnih trenerjev. Izdelke preskusimo 
na svoji koži, njihovo teksturo, vonj, občutek… 
Menimo, da ne moremo stati za svojimi izdelki, 
če ne vemo, kako delujejo.

Ne smemo pozabiti prestižnih nagrad, ki 
jih je prejel Essentiq. Ena še prav posebej 
izstopa.
In nanjo smo zelo ponosni. Tovrstne nagrade 
je res težko osvojiti in vsa čast našim 
proizvajalcem, da jim je uspelo. Leta 2018 
je naša prestižna anti-age linija Magic na 
Cosmoprofu, na največjem sejmu kozmetike 

na svetu, osvojila nagrado Cosmoprof Trends in 
bila med štirimi finalisti za Cosmoprof Awards 
za nego kože v kategoriji naravno-organsko. 
To je bila izjemna potrditev za Essentiq, saj se 
je s tem postavil ob bok svetovno priznanim 
kozmetičnim hišam. Je dokaz, da Slovenci 
imamo znanje, da delamo vrhunsko kozmetiko. 
Poleg tega je čistilni gel leta 2016 v Singapurju 
prejel prvo nagrado kot najboljši ekološki 
izdelek za nego obraza, leto pozneje pa je bila 
linija za nego otrok v Romuniji prepoznana kot 
najboljša linija za nego otrok na njihovem trgu.

Dejavni ste tudi pri več projektih glede 
ozaveščanja o varnosti kozmetike, o 
pomembnosti pravilne nege kože?
Projektov imamo kar nekaj. Stremimo k temu, da 
ljudi ozaveščamo, da jim nudimo informacije, 
ki jih želijo oziroma potrebujejo. Sodelovanje 
z Miss Slovenije je projekt ozaveščanja o 
nujnosti profesionalne nege obraza. V poplavi 
posnetkov na spletu in nasvetov samooklicanih 
strokovnjakov za domačo kozmetično nego se 
dnevno srečujemo s težavami, ki jih mladim na 
koži povzroči preizkušanje takšnih kozmetičnih 
postopkov, ki se na žalost velikokrat slabo 
končajo. S profesionalnim pristopom bi tako 
prihranili veliko časa in denarja in predvsem 
ohranili zdravje kože. Zelo pomembno je tudi 
ozaveščanje ljudi glede varne kozmetike. Da 
ni dobro vse, kar dajo nase. Poleg tega otroke 
spodbujamo k varovanju okolja ter sobivanju 
z naravo in živalmi. Otroci bodo zrasli in učili 
svoje otroke. Z majhnimi koraki posameznika 
lahko kot družba naredimo velike korake pri 
varovanju okolja.

www.essentiq.si
@essentiq

SLOWATCH d.o.o., Podutiška 152, LJUBLJANA, T.: 01 200 31 00



Dobrodošla v raju za modne navdušenke

Trgovino Paar predstavljajo 
Janja, Nuša in Tadeja.

Michael Kors, Guess, Tosca Blu, United Nude. To je nekaj imen, ki ljubijo dvojino. Par 
čevljev, če smo natančni. Butična trgovina PAAR razveseljuje modne navdušenke s skrbno 
izbrano obutvijo na atraktivni lokaciji, tik ob koprski promenadi. To je modni raj za ženske, 
kjer Nuša, Tadeja in Janja poskrbijo za prijetno toplino, skrbno izbrane modne čevlje in 
oblačila italijanskih blagovnih znamk. Piko na i dodajo z osebnim stilskim svetovanjem z 
dodatkom prestižnosti in športne lahkotnosti, kar prinaša nov pogled na klasično eleganco. 
Med ljubiteljicami mode je trgovina priljubljena zaradi osebnega odnosa s strankami, saj 

ga gradijo na dolgotrajnem sodelovanju, ki traja že 15. leto. 

Trgovina PAAR
Pristaniška 3, Koper

041 262 484
www.paar.si

      trgovina_paar
          Trgovina PAAR

Velik poudarek dajejo spletni 
trgovini www.paar.si, ki 
brezplačno dostavlja pakete z 
ekspresno dostavo že naslednji 
dan. Zadovoljne stranke se 
rade vračajo k ponovnim 
nakupom, vsakič znova se poleg 
čudovitih čeveljcev razveselijo 
še personaliziranega sporočilca.
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Bloom de Gemme

lepotam
POKLON
NARAVE
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V želji po počastitvi lepot narave se je rodila znamka prestižnega 
nakita Bloom de Gemme, ki je plod nagrajene umetnice Nine 
Vidmar. Unikatni, po meri narejeni kosi z barvitimi dragulji, 
lesketajočimi diamanti in visokokaratnim zlatom razkrivajo 
fantazijo naravnih dragocenosti in mistično vizijo ženstvenosti.
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N
ino Vidmar je že od 
nekdaj privlačil opazen in 
edinstven nakit, ki lahko 
vsako žensko naredi še 
lepšo in posebnejšo. 
Dolgo časa je razmišljaja 

o kreacijah, ki bi ujele bogastvo narave in jo 
za vedno ohranile v svoji lepoti. Na sprehodih 
po neokrjenih gozdovih so jo podrastje, rože 
in listi klicali, da jih nabere in iz njih ustvari 
nekaj unikatnega. In tako se je pred dobrima 
dvema letoma rodila zgodba o bogatem 
nakitu z inspiracijo narave. Oblikovalka je za 
ime svoje blagovne znamke izbrala francoski 
izraz Bloom de Gemme, ki perfektno uteleša 
njeno ideologijo, kajti v prevodu pomenu »cvet 
dragih kamnov«. 
Ljubezen do ustvarjanja in pozornost do 
najmanjših detajlov se opazi že v Ninini prvi 
kolekciji »Illuminated«, setu dveh prstanov, treh 

parov uhanov ter obesku za verižico, v razvoj 
katere je vložila neverjetno veliko časa in truda. 
A vso trdo delo je bilo poplačano, ko sta bila 
izredno kompleksna prstana Emperor's Ring in 
Bouquet Ring okronona z odličjem A'Design 
Award, ki je v svetu poznano kot najvplivnejša 
nagrada za oblikovanje. Žirijo je prepričal 
navdih hortenzijinih cvetov, predstavljenih 
v bolj abstraktnem dizajnu, medtem ko je 
kreatorka najbolj ponosna na brezčasno 
umetnino Emperor's Ring, pri kateri se skozi 
osrednji kamen – turmalin vidijo diamanti, 
vgrajeni pod njim v podobi rože.
Vsak dizajn je sicer zgodba zase, saj so primerki 
narejeni izključno po naročilu. Stranke si lahko 
za inspiracijo ogledajo portfolio izdelkov na 
spletni strani www.bloomdegemme.com ter 
se nato dogovorijo za ogled določenih kosov 
in pogovor o njihovi specifični viziji. Nina 
večinoma uporablja zlato, 18-karatno in tudi 

14-karatno, če to želi stranka. Res pa je, da je 
od vsake kreacije odvisno, katera kovina je 
najbolj primerna, kajti vsaka zahteva svoj razvoj 
in edinstven pristop. Precej je odvisno od 
namembnosti, tipa in velikosti nakita, pa tudi 
od števila dragih kamnov, ker končni produkt 
ne sme biti pretežek za nošenje. Pri nedavno 
uresničenih uhanih Ivy Earring, ki upodabljajo 
bršljan in so v celoti prekriti s smaragdi in z 
diamanti, je Nina tako za osnovo izbrala titan, ki 
je kar petkrat lažji od zlata.
Ne glede na to, ali gre za najbolj priljubljene 
prstane, očarljive uhane ali fascinantne broške, 
kreativno raziskovanje traja precej časa. 
Nenazadnje gre za unikate, katerih pot se prične 
z idejo, prevzeto iz flore in favne naravne krajine, 
čemur sledi skiciranje nakita v več različicah. 
Te služijo za predstavitev zasnove in kot 
pomoč pri izdelovanju prototipa iz voska. Vsak 
primerek se namreč ročno izrezlja v posebnem 

vosku za modeliranje, kjer se lahko modificira 
in izpopolnjuje dizajn, dokler se ne doseže 
želenega izgleda in funkcionalnosti. Nato se 
voščeni model ulije v izbrano kovino in prekrije 
z naravnimi dragimi ali s poldragimi kamni. To 
zahteva strokovno znanje in natančnost na 
najvišjem nivoju. Danes obstaja le še peščica 
zlatarskih mojstrov, ki imajo potrebne izkušnje 
za obdelovanje materialov, ki ne dovoljujejo 
niti najmanjše napake. Razkošen nakit Bloom 
de Gemme izdelujejo italijanski in slovenski 
mojstri, ki že desetletja ustvarjajo podobne 
mojstrovine in imajo za sabo ogromno 
izpopolnjevanja. Proces izdelave je zelo 
dolgotrajno, zahtevno in precizno delo, saj se 
čisto vsak kamen ročno upne v kos nakita. Če si 
stranke želijo edinstvene in redke kamne, lahko 
na svoj kos čakajo tudi več kot leto dni, vendar 
bodo nad finalnim videzom veličastnega nakita 
zagotovo navdušene.
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Nina Vidmar pravi, da je vsak projekt 
zanimiv in unikaten, kar se je izkazalo 
tudi pri zadnji stvaritvi, ki je prejela 
mednarodno platinasto nagrado za 
dizajn. Zaročni prstan iz 18-karatnega 
zlata, diamantov in safirjev, prilično 
poimenovan Sapphire Ring, je 
oblikovan iz elementov, ki imajo za 
zaročenca poseben pomen, s čimer je 
Nina producirala zgodbo v prstanu. V 
prihodnosti se želi lotiti še bolj drznih 
uhanov in se s svojimi kreacijami 
udeležiti prestižnega sejma Couture 
Show Las Vegas, s čimer bi tudi čez 
lužo dokazala, da je nakit organskih 
oblik lahko kot romantični draguljni 
ornament, ki nikoli ne uvene, ampak 
cveti za vekomaj.

www.bloomdegemme.com
Foto: Andraž Jenkole
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3333
»Sony«, »BRAVIA« in njihovi logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Zvok in slika v popolni harmoniji
Z zaslonom, ki je zvočnik. Izredna kakovost slike združena z osupljivim  

zvokom za resnično impresivno TV doživetje, zahvaljujoč našemu zmogljivemu  
»X1 Ultimate« procesorju slike in »Acoustic Surface Audio« tehnologiji.

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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BMW M440i xDrive

modernega
ESENCA
KUPEJA
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L
ansko jesen so BMW-jevci 
na frankfurtski avtosalon 
prišlepali konceptni avtomobil, 
ki začuda ni kot običajno požel 
vala navdušenja, ampak je 
polariziral mnenja dolgoletnih 

fanov znamke. Študija Concept 4, ki je služila 
kot uvid v najnovejšo inkarnacijo dvovratne 
inačice serije 4, je namreč uvedla zares obsežne 
in za spremembo vertikalno pozicionirane 
ledvičke. Toda zdaj, ko smo imeli precej časa, da 
se navadimo na novo oblikovno smer Bavarcev 
in na njeno glavno značilnost – šokantno 
povečanje maske, s katero je orala ledino serija 
7, lahko rečemo, da estetska odločitev sploh 
ni zgrešena. Vodi jo namreč predpostavka bolj 
individualnega oblikovanja, na račun katerega 
bomo veliko lažje ločili štirico od trojke.
Neizogibno spremembo obraza spremljajo 
izrazitejši kupejevski proporci in skulpturirane 

površine, ki kar izžarevajo atletsko eleganco. 
Recept je malce bolj začinjen pri poglavarju 
družine z oznako M440i xDrive, ki se od 
preostalih kupejevskih štiric z letnico 2020 
razlikuje po unikatnih stilnih poudarkih za 
izjemno vpadljiv videz na cesti. Športnega 
zastavonošo poganja hudoben šestvaljnik 
s 374 konjskimi močmi, ki deluje v skladu z 
8-stopenjskim avtomatikom in vsekolesnim 
pogonom. Modelna izvedenka M izstopa 
še na račun optimizirane šasije, športnega 
diferenciala in zmogljivih zavor, ki naj bi skupaj 
dostavljali skrajno agilnost in preciznost. 
Bavarci so prepričani, da so z novim produktom, 
ki se do stotke katapultira v 4,5 sekunde, na 
novo opredelili pojem športnega voznega 
užitka v srednjem premijskem razredu, le čas 
pa bo pokazal, če imajo prav.

Ava Tomlje

Po obsežnih dinamičnih testiranjih je kamuflažo odvrgla težko 
pričakovana nova generacija BMW-jeve štirice, ki ponosno 
nosi nekaterim kontroverzne ledvičke in tako izraža oblikovno 
esenco modernega kupeja z značko belo-modrega propelerja.
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Sunseeker Predator 60 EVO

inSTIL
ZMOGLJIVOST

Osupljivo oblikovan Predator 60 EVO je prvorojenec novega 
razvojnega plana, s katerim želi Sunseeker pretresti pomorski 
svet. Po njihovem mnenju je vodilo za uspeh fuzija športnega 
stila z dovršeno praktičnostjo in ob ogledu finalnega produkta 
preprosto moramo priznati, da imajo Britanci prav.
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G
lavna atrakcija 
n o v e g a 
P r e d a t o r j a 
je izredno 
d i n a m i č n a 
nadgradnja, 

ki ponazarja drzno oblikovno 
smer priznanega britanskega 
proizvajalca. Karbonska streha z 
ukrivljenimi steklenimi površinami 
ni zgolj estetska, a hkrati izredno 
funkcionalna, saj jo je mogoče 
elektronsko odpreti, s čimer 
kokpit in lounge obsije sonce. Nov 
dizajn ima tudi trup, ki se ponaša 
s sijajnimi detajli iz nerjavečega 
jekla, medtem ko oranžni 
poudarki pričajo o športnem 
karakterju 18-metrskega plovila. A 
če kateremu izmed potencialnih 
kupcev ta barvna zasnova ne 
bo ugajala, si bo lahko po svojih 
željah izbral odtenek zunanjosti, 
s čimer bo ustvaril resnično 
unikatnega Sunseekerja.
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Da bi brezhibno povezali 
notranje in zunanje prostore, 
so inženirji domislili poseben 
vratni mehanizem, ki poleg 
konvencionalnega odpiranja 
omogoča, da se vrata povsem 
skrijejo pod krov jahte. Tedaj se 
sodobno zasnovan bivalni del 
na krmi združi s sofisticiranim 
interierjem, ki ga gradijo bele 
usnjene površine in leseno 
pohištvo. Šik ambient s 
poudarkom na lične materiale, 
nežne teksture in obilico svetlobe 
je repliciran v prostorih na 
spodnji palubi, kjer domujejo 
ladijska kuhinja, dnevna soba, dve 
kopalnici in tri kabine, ki v objem 
elegance sprejmejo šest oseb. 
Zanje bo skrbel član posadke, 
ki bo na ukaz iz garaže v vodo 
spustil Williamsov tender Sportjet 
345 za dostop do mesta, sprehod 
po promenadi in obed v najboljši 
lokalni restavraciji.
Kot prvi model, ki zaznamuje 
preobrazbo Sunseekerja, se 
Predator 60 EVO logično pohvali 
tudi z optimizirano vodljivostjo 
na račun zmogljivostnega paketa, 
ki minimalizira vibracije in upor 
ter s tem poveča moč. Voznik bo 
preko vizualno in ergonomično 
dodelanega volana ter naprednih 
zaslonov Simrad, združenih v 
intuitivno zasnovano krmilno 
postajo, upravljal s plovilom, ki 
na račun okretnosti in izbrane 
pogonske enote ustvarja 
impresivno figuro na vodi. Za 
premikanje namreč skrbi dvojica 
Volvovih motorjev, zmožnih 
dosega hitrosti 34 vozlov, s čimer 
gresta pri Predatorju slog in 
zmogljivost z roko v roki.

Ava Tomlje

bigg-r.com

FA JESEN 2020.indd   43 20. 10. 2020   15:07:11
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Na stiku Mediterana in Alp, na pobočjih flišnega slemena, kjer 
se izmenjujejo plasti laporja, peščenjaka in gline, se nahajajo 
vinogradi družine Jakončič, ki jih narava radodarno hrani s 
sončnimi žarki. Predanost in srčnost pa sta ključna elementa, ki 
odlične naravne danosti povežeta v vina z unikatno osebnostjo.
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Piro

garancijo
VINA Z
SONCA
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O
čarljivemu kosu zemlje 
v Vipolžah, v najjužnejši 
vasici v Goriških brdih, je 
družina Jakončič začela 
gospodariti že pred 2. 
svetovno vojno, a kljub 

temu da je posestvo staro, so ideje nove, saj je 
vsaka generacija naredila korak naprej, pri tem 
pa nikoli niso pozabili na vrednote vztrajnosti, 
optimizma in povezanosti z naravo. Temelje je 
daljnega leta 1932 postavil gospod Peter, ki se 
je kot mlajši sin v družini dvakrat s trebuhom za 
kruhom odpravil v Ameriko, da bi zaslužil denar 
za svoje zemljišče. Njegov trud, ki ga je vložil 
v začetke ukvarjanja z vinogradništvom, deluje 
kot gonilna sila in motivacija četrti generaciji 
Jakončičev, ki so njegovo vizijo uspeli dvignili 
na nov nivo. 
V spomin na pradedka so za naziv blagovne 
znamke, pod katero Sloveniji in svetu 
predstavljajo svoja vina, izbrali njegov vzdevek 
Piro, ki je pravzaprav furlanska različica imena 
Peter. In ker je 40.000 trt, ki se razprostirajo na 
sedmih hektarjih, prepojenih z energijo sonca, 
so Jakončičevi za svoj prepoznavni znak določili 
sonce, za slogan pa besedno zvezo: »Vina z 
garancijo sonca«.
Na pobočjih Goriških brd so zasadili raznolike 
sorte, katerih ročno obrano grozdje se 
steka v dve kolekciji avtentičnih vin. Linija 
Piro predstavlja elegantna enoletna vina, 
katerih značilnost je sortnost, sadnost 
in svežina. Pridelava takšnih vin zahteva 
majhno obremenitev po trsu in optimalno 
zrelost grozdja. Gre za chardonnay, sivi pinot, 
sauvignon, soreli (maceriran sauvignonasse) 
in cabernet sauvignon, ki je edini predstavnik 
rdečih sort. Jakončičevi so posebej ponosni 
na drugo linijo svojega prodajnega portfelja, 
ki je bila doslej nagrajena z vrsto priznanj iz 
najprestižnejših mednarodnih tekmovanj. 
Družina vinskih kreacij Piro Bosc izvira iz 
istoimenskega, južno usmerjenega, strmega 
vinograda z lapornimi tlemi, ki se pohvali z eno 
najboljših leg v okolici. Ta linija se od klasične 
razlikuje po zrelosti in taničnosti, s sekundarnimi 
aromami po vaniliji, kruhu, karameli, kokosu 
in tudi čokoladi. Vinifikacija v nasprotju ne 
poteka v cisternah iz nerjavečega jekla, ampak 

le v francoskih hrastovih sodih. Merlot Bosc, 
cabernet sauvignon Bosc in chardonnay Bosc 
so tako vina za daljše obdobje, ki se razvijajo 
od 12 do 36 mesecev, da postanejo polna in 
bogata.



vinskih barih na naših tleh, ali pa se podate na 
raziskovanje okusov na posestvo Jakončičevih, 
kjer združujejo tradicijo z modernimi prijemi. V 
toplejših mesecih pokušine vodijo v objemu 
čudovite briške pokrajine, v hladnejšemu delu 
leta pa gostom svojo zgodbo in produkte 
predstavljajo v posebnem degustacijskem 
prostoru, preden jih popeljejo na ogled kleti, 
rojstnega mesta 40.000 letno pridelanih 
steklenic.

www.piro.si
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Med najbolj prodajane produkte štejejo 
chardonnay, cabernet sauvignon in merlot 
Bosc, pa čeprav vsak letnik prinese nekaj 
izstopajočega; letos ustvarjalci vin Piro 
izpostavljajo chardonnay, ki na nosu prebudi 
vonj po hruški, citrusih in akacijevih cvetovih 
z bogatim in dolgim pookusom. Strokovnjake 
so medtem očarali sivi pinot, chardonnay in 
chardonnay Bosc z letnico 2019, ki so prejeli 
zlata odličja, še preden so prispeli na tržišče.
Svoje mnenje o stvaritvah Piro si lahko 
ustvarite v nekaterih najboljših restavracijah in 

www.lust.si

5* PARADIŽNIK
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Brin

xxxxx

za
KREACIJE
POZNAVALCE

Zgodba znamke Brin se je začela pisati natanko pred desetletjem, 
ko je Erik Sarkič združil dolgoletno znanje žganjekuhe svoje 
none in očeta in po njunih smernicah izdelave in načina kuhanja 
brinjevca ustvaril svojo prvo serijo, ki jo je natočil v prestižne 
kristalne steklenice Steklarne Rogaška. Za to potezo se je 
odločil, ker je tej premalo cenjeni pijači, ki služi kot odličen digestiv, 
želel povrniti ugled in jo postaviti na mesto, ki ji pripada.
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K
asneje je Sarkiča vedno 
bolj začela zanimati tudi 
priprava gina, katerega 
priljubljenost v svetu 
zadnja leta vztrajno raste. 
Samouk je s pomočjo 

knjig in internetnih forumov svoj recept skrbno 
razvijal, dokler mu ni po dveh letih in nešteto 
poskusih izdelave te pijače uspelo razviti 

gin za poznavalce, ki na prodajnih policah 
domuje že skoraj štiri leta. V tem času je Erik 
pridno raziskoval okuse in iz stebrnega gina z 
destilacijo svežih zelišč ustvaril Brin Citrus, ki ga 
sam opiše kot »poletje v ginu«. Kombinacijo 
svežih, sladkih in začinjenih okusov za pravo 
osvežitev v vročih dopustniških dneh je dosegel 
z mešanjem brinovih jagod, citrusov, limonske 

trave, melise in limete. Vestno preiskovanje 
arom je nadaljeval z izdelkom Brin Virgin Zero, 
z brezalkoholnim destilatom, ki želi biti gin, 
vendar ga tako ne smemo oklicati, ker nima 
predpisanih 37,5 % alkohola. Eriku ostaja najbolj 
pri srcu brinjevec zaradi dediščine njegove 
družine, medtem ko se je kot favorit kupcev 
in paradni konj znamke Brin uveljavil klasični 
gin. A to se lahko že v kratkem spremeni, saj 

se v Rodiku, na sečišču kraškega in brkinskega 
sveta, že kuhajo zanimive novosti, ki bodo prav 
tako natočene v dovršene črne steklenice, ki 
so jih lani na londonskem izboru International 
Wine & Spirits Competition izbrali za najboljše 
pakirano žgano pijačo na svetu.

www.ginbrin.com
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Konoba Gourmet Vilola

oaza
ISTRSKA
KULINARIKE

Istra je ena izmed top 
gurmanskih destinacij v 
osrednjem delu Evrope, 
poznana po vrhunskem 
vinu, oljčnem olju in 
kulinaričnih oazah, ki 
združujejo čare preteklosti 
z zanimivostmi sodobnosti. 
Ena izmed takšnih je 
gotovo Konoba Gourmet 
Vilola, kjer svojo vizijo 
tradicionalne istrske 
kuhinje z gosti deli ljubeznivi 
lastnik Damir Mitrović.



L
e streljaj od 
slovensko-hrvaške 
meje, v obmorskem 
naselju Zambratija, 
že leta domuje 
očarljiv hotel Vilola, 

ki ga je nedavno v svoje roke vzel mlad 
in svežih idej polni Damir Mitrović, 
ki ga je z veliko vloženega truda 
postavil na kulinarični zemljevid. 
Poleg hotelske restavracije, ki razvaja 
z bogatimi zajtrki, je namreč povsem 
prenovil istrsko klet in iz nje ustvaril 
taverno s prijetnim vzdušjem in z 
domačimi specialitetami. Vse se 
je začelo z obleko fasade v istrski 
kamen in z namestitvijo lesenih 
polken, s čimer je Damir hiši, ki se 
nahaja le nekaj sto metrov od morja, 
dodal krasen pridih tradicije. Enak 
pristop je ubral v interierju toplih 
naravnih tonov, kjer impozantni 
leseni tramovi, dekorativne kamnite 
stene in mnogokateri starinski 
detajli – blagajna, radio, kolo, 
šiviljski stroj, glasbeni inštrumenti, 
svečniki in amfore, govorijo zgodbo 
istrske pravljice. Vrhunec rustikalne 
notranjosti z nežno, intimno 
osvetlitvijo predstavlja kamin 
radodarne velikosti, ki v hladnejših 
mesecih poskrbi za prav posebno 
doživetje. A če v enem delu taverne 
goste očara prasketanje ognja, jih 
v drugem delu pomirja šumenje 
vodometa.
Avtentični poklon dediščini se 
kakopak nadaljuje z jedilnim listom. 
In kako se prične odkrivanje istrske 
gastronomije v Konobi Gourmet 
Vilola? Po tem, ko Damir z velikim 
nasmeškom sprejme vsakega gosta, 
se ključno vprašanje glasi: »Meso 
ali riba?« Kuhinja s poudarkom 
na izbranih lokalnih sestavinah 
se namreč posveča tako izvirnim 
domačim jedem kot tudi morskim 
specialitetam. Mi smo se ob obisku 
prepustili spretnemu vodstvu šefa, 
ki nam je z veseljem razkazal istrsko 

kulinarično bogastvo. Degustacija se 
je pričela z izborom odličnih domačih 
mesnin in sirov izpod rok bližnjih butičnih 
pridelovalcev, že kmalu pa je na mizo 
prispel zajeten krožnik kraljic školjk, 
jakobovih pokrovač. Tedaj nam je Damir 
predstavil še en okoliški biser, ekstra 
deviško oljčno olje, ki se je perfektno 
podalo s sveže ujetimi dobrotami morja. 
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Imeli smo priložnost spoznati moža, ki 
stoji za tem produktom, Danijela Šlajnera, 
ki je pred dvema letoma ustanovil znamko 
INistria z namenom širiti poznanstvo 
tipičnih istrskih delicij v svetu. Ker jim to 
lahko uspe le z vrhunskimi izdelki, so se 
odločili za obiranje, obdelavo, stiskanje in 
stekleničenje v istem dnevu. Pa ne zgolj 
to, usmerili so se v nadgradnjo celotnega 
procesa z uporabo inovativnega 
ultrazvočnega sistema stiskanja plodov, 
ki z vibracijami razbija olive, kar omogoča 
izločanje celotne molekule olja. Danijel 
nam je razložil, da se zato, ker celoten 
tehnološko napreden postopek poteka 
na sobni temperaturi in brez uporabe 
vode, lahko doseže višjo kakovost kot 
pri toplem ali hladnem stiskanju. Po 
degustiranju zlatega cuvéeja Limited 



oglas 
fržek
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Edition, ki se zaradi nežnega okusa in arome 
najbolje poda ribam, in sorte Bianchera, ki z 
močnejšim karakterjem oplemeniti predvsem 
meso, nam ni preostalo drugega, kot da tem 
besedam pritrdimo. In ker se spodobi, da se z 
vrhunskimi predjedmi in oljčnim oljem druži 
vino na mestu, so nam postregli z aromatično 
bujsko malvazijo, ki si je na račun kakovosti 
prislužila mesto v meniju kot hišno vino taverne 
Vilola. No, to ji je uspelo tudi zaradi estetsko 

dovršene embalaže s posebnostjo umestitve 
Braillove pisave, ki druži vse produkte INistria.
Z naslednjim hodom so zopet naredili poklon 
svoji tradiciji, kajti pred nas so postavili rezance 
s tartufi in pljukance z boškarinom. Jedi v stilu 
starih non nas nista navdušili le zaradi pristnega 
okusa domače pašte, ampak tudi zato, ker 
ni bilo niti sledi o težki smetani, ki hitro oteži 
želodec. Ker smo Damirju izredno pohvalili 
trgajoče se meso istrskega goveda, se je odločil, 
da nam ga ponudi še v drugi variaciji. Zajeten 
kos boškarina je mojster žara vrgel na kamin, 
kjer tudi v poletnih mesecih pripravlja vse 
meso in ribe, in ga spekel do perfekcije. In ko 
chef pred vašimi očmi z belimi rokavičkami na 
sočno meso radodarno reže črn tartuf, medtem 
ko njegov asistent v dekanter naliva rubinast 
teran INistria, veste, da vas čaka edinstvena 
pojedina. Piko na i pa postavijo fete še toplega 
kruha iz krušne peči, kjer po originalnem 
napolitanskem receptu pečejo najbolj slastne 
pice daleč naokrog.

www.vilola.hr
FB: Konoba Gourmet - Vilola

V Konobi Gourmet Vilola svojo vizijo 
tradicionalne istrske kuhinje z gosti deli 

ljubeznivi lastnik Damir Mitrović.

V Konobi Gourmet Vilola svojo vizijo 
tradicionalne istrske kuhinje z gosti deli 

ljubeznivi lastnik Damir Mitrović.

Fržek je blagovna znamka slovenskih, naravnih, veganskih in zero-waste 
prehrambnih izdelkov. Načela, po katerih delujemo, so naravno, od blizu in 
zdravo, saj vemo, da lahko naredimo dober izdelek le z dobrimi sestavinami. 
Načelo naravno se kaže v sonaravni pridelavi sestavin; od blizu pomeni, 
da so sestavine prepotovale kar se da malo, da so prišle do nas; načelo 
zdravo pa se odraža v dveh vidikih: v zdravju za človeka ter zdravju 
za okolje. Skupni imenovalec vsem izdelkom so stročnice, poseben pomen 
pa dajemo fižolu, ki je poln hranil in drugih za človeka dobrih učinkovin. 

www.frzek.si
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Pogovarjali smo se s Petrom Ševičem, z enim največjih 
strokovnjakov s področja kavne industrije pri nas in idejnim vodjo 
na akademiji Stow, kjer kot edini mednarodno licencirani AST 
kavni trener v Sloveniji vodi mednarodni izobraževalni program 
SCA (Specialty Coffee Association). Pri pražarni Stow Coffee je 
zadolžen za nabavo zrn surove specialne kave in v specializirani 
kavarni Stow Cafe v Mestnem muzeju Ljubljana za koncept 
ponudbe najprestižnejših kavnih zrn, ki jih lahko v tem trenutku 
kupimo in pijemo v Sloveniji. Peter Ševič večino svojega časa 
dobesedno živi za kavo in je vpet v aktivnosti od nabave surove 
kave, organizacije Ljubljana Coffee Festival do podobe blagovne 
znamke Stow Coffee.
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Stow Coffee

luksuza
OKUS 



Kako se je začela pisati zgodba Stow in od 
kod ime blagovne znamke?
Zgodba pražarne Stow Coffee se je začela leta 
2014. Ekipo sestavljamo osebe, ki nam je skupno 
to, da za specialno kavo dobesedno živimo. 
Od nastanka leta 2014 predstavlja koncept 
Stow Coffee (akademija, pražarna in kavarna) 
drugačen način ponudbe kave na slovenskem 
in mednarodnem trgu. Smo specialisti za 
kavo. Ime blagovne znamke je ideja lastnika 
Aleša Turšiča, ki je besedo preprosto izpeljal iz 
okolja, kjer deluje naša pražarna. V Kamniku je 
nekoč delovala zelo priznana tovarna stolov z 
imenom Stol.

Od kod vse kupujete kavo v zrnu? Vaše 
delo zajema tudi okušanje vzorcev kave 
in kontrola njihove kvalitete. Mi lahko 
opišete, kako to poteka?
Kavo odkupujemo večinoma iz afriških, srednje 
in južnoameriških ter azijskih držav. Ker je 
kava sezonski sadež, je ponudba kave pri nas 
odvisna od časa, ko je ta obrana. Iz različnih 
držav pridelovalk kave dobimo veliko vzorcev 
surove kave, tudi takšne, katerih cene dosegajo 
do 10.000 evrov na kilogram (Ninety Plus 
Coffee, Panama). Specialne kave ne smejo imeti 
niti enega primarnega defekta (plesni, gniloba, 
quaker) in ne več kot pet sekundarnih defektov 
(počena zrna, pik insekta). Kava »brez napake« 
ne obstaja, saj gre za plod narave.

V svoji ponudbi ste imeli tudi najbolj 
prestižne in večkrat najvišje ocenjene 
kave pridelovalcev kave, kot so Ninety 
Plus Coffee, Lamastus Estate, Hacienda 
La Esmeralda, La Palma y El Tucan. Kako 
poteka izbor?
Moja naloga pri iskanju najboljše kave na trgu je 
biti v nenehnem stiku z najboljšimi pridelovalci 
kave in s specializiranimi uvozniki specialne 
kave na svetu. Do danes smo v Stow spletli na 
stotine kontaktov, saj želimo za vsako državo 
pridelovalko kave v vsakem trenutku vedeti, 
kdo od pridelovalcev je za tekočo sezono 
pridelal najboljšo sortno arabiko in kdo je 
najbolj inovativen pri obdelavi, fermentacijah 
in procesnih metodah. Z nekaterimi med njimi 
smo spletli iskrene prijateljske vezi, zato lahko 
vedno računamo, ko gre za okušanje vzorcev 
letine, da dobimo le najboljše, kar so pridelali. 
Za razliko od velikih pražarn multinacionalk 

odkupujemo le sezonsko kavo, ki je zaradi 
izjemne kakovosti pridelana v manjših 
količinah. Dejansko gre za mikro, nano in piko 
lote.
Večina pridelovalcev kave, od katerih 
odkupujemo surovo kavo, je večkrat nagrajenih 
v obdobju svojega delovanja, nekatere od 
teh kav so tudi zmagovalne kave s svetovnih 
prvenstev v pripravi kave. Ključna je izbira 
pravilne sorte arabike, procesne metode in 
kasnejše obdelave. Predvsem na področju 
fermentacij in procesnih obdelav kave je danes 
razvita že cela znanost. Trendi na najvišjem 
nivoju kavne industrije so biodinamična 
metoda, anaerobna fermentacija, laktična 
fermentacija in še nekaj drugih kontroliranih 
fermentacij. Nato sledi praženje vzorcev, 
okušanje in ocena kvalitete. Pri kavi iščemo 
profil, ki po kvaliteti izstopa. Kava nas mora 
preprosto navdušiti zaradi senzoričnih 
posebnosti, ki jih ponuja. Ko kavo izberemo, jo 
potem tudi odkupimo in ko kava enkrat prispe 
v mikro pražarno, se pravo delo praktično šele 
začne.

Kako poteka praženje vaše kave?
To prinaša eno največjih transformacij kave, 
saj iz zelenih zrn dobimo praženo kavo. 
Specialna kava mora biti svetlo pražena, da 
ohrani in razvije okuse, ki jih ponuja sorta, 
procesna metoda in mikrolokacija. Z nenehnim 
izobraževanjem, s testiranjem različnih profilov 
praženja in z neštetimi okušanji določimo 
profil, ki iz kave povleče maksimalni potencial 
okusa, ki ga ponuja.

Kaj vse je še pomembno za končno 
popolno skodelico kave?
Ko kavo spražimo, je naslednja naloga, da pri 
vsaki kavi ugotovimo, kdaj doseže najvišjo 
stopnjo aromatičnosti in kdaj začne kvaliteta 
strmo padati. Na primer pri brazilskih kavah, 
ki imajo manjšo gostoto in uspevajo v večini 
med 1.000 in 1.300 metri nadmorske višine, 
kava vrh aromatičnosti doseže med desetim 
in tridesetim dnevom po praženju. Nekatere 
etiopijske kave, ki imajo večjo gostoto in 
uspevajo nad 2.000 metri nadmorske višine, 
pa med dvajsetim in tridesetim dnevom po 
praženju. V tem času kavo tudi ponujamo v 
naši kavarni Stow v Mestnem muzeju v centru 
Ljubljane, saj le na ta način našim gostom 

omogočimo izjemno izkušnjo in doživetje.

Kako zahtevna je priprava takšne kave?
Izjemno pomembno na tem najvišjem nivoju 
je, da takšno kavo lahko pripravljamo le po 
skrbno dodelani recepturi in za to potrebujemo 
znanje. V nekaterih primerih se spuščamo 
v samo znanost priprave od razmerja med 
kavo in vodo, temperaturo, časom ekstrakcije 
aromatov, topnosti delcev in samega nadzora 
nad tlakom vode. Kavo, preden gre na menu, 
testiramo in ji določimo recepturo, ob kateri 
se lahko najbolje izrazi. S tem profesionalni 
barista kot zadnji člen v verigi ne ohranja le 
konsistentnost najvišje kvalitete, ampak ohrani 
ves trud zelo dolge verige od zrna, kmeta, 
pražarja, do njega samega. Verjetno je logično, 
da takšno kavo vedno meljemo le sproti, za 
vsakega gosta posebej.

Ali kavo ponujate le v vaših specializiranih 
kavarnah v Ljubljani ali jo lahko od vas 
odkupijo tudi gostinci? 
Naš pristop partnerstva z gostincem ali 
domačim uporabnikom je odraz našega 
pristopa do kave. V mislih imamo dve stvari, in 
sicer kakovost kave in odnos do pridelovalca 
ter kasneje do stranke ali potrošnika. 
Našim poslovnim partnerjem in domačim 
uporabnikom nudimo specialno kavo najboljše 
kakovosti, zato od njih želimo, da se šolajo na 
naši akademiji in izkoristijo ta potencial.
Strokovno vodena izbira kave ponuja 
veleprodajnim partnerjem in gostincem, 
ki bi želeli imeti našo kavo v svoji ponudbi, 
obsežne možnosti, da izberejo to, kar dejansko 
potrebujejo in kar jim bo zagotovilo poslovni 
uspeh. V našem trening centru za njih 
organiziramo okušanje celotne ponudbe kav, ki 
jo imamo na razpolago. Od nagrajenih najbolj 
redkih sort in najvišje kakovosti kav za espresso 
in filter ponudbo do mešanic, ki jih ponujamo. 
Ob okušanju prediskutiramo vse nivoje, ki so 
pomembni za posel s kavo.
Eden od naših standardov kvalitete je pogoj 
nenehnega izobraževanja kadra tako našega 
kot tudi kadra našega poslovnega partnerja. 
Ko združite visoko kvalitetno specialno kavo z 
najbolj celovitim in strokovnim izobraževalnim 
sistemom v kavni industriji pri nas, potem 
dobite v skodelico nekaj, kar vas z okusom 
večno zasvoji.

Vodite tudi kavno akademijo za kavne 
navdušence in profesionalne bariste. 
Koliko je zanimanja za pridobivanje 
znanja na področju kave? Ste edini 
v Sloveniji, ki izvajate mednarodno 
izobraževalni program Coffee Diploma 
Sistem prek Specialty Coffee Association, 
ki ima za Evropo sedež v Londonu.
Drži. Smo edina akademija z mednarodno 
licenciranim trenerjem AST Coffee Trainer 
s področja kavne industrije v Sloveniji. Pri 
nas se lahko šolate iz različnih modulov za 
poklic profesionalnega bariste s pridobitvijo 
mednarodnega certifikata SCA. Poleg tega 
izvajamo različne tečaje iz priprave filter kave, 
senzoreki okušanja kave in latte arta. Iz vas 
želimo narediti profesionalce in kavne eksperte. 
Poleg SCA tečajev izvajamo tudi strokovna 
predavanja in delavnice o pripravi kave za 
ljubitelje kave. Vse tečaje izvajamo v našem 
trening centru v Ljubljani in Mariboru.

Zavzemate se za spremembo kulture pitja 
kave. Kako ozaveščeni smo na naših tleh o 
kavi?
V Sloveniji nimamo lastne kulture pitja kave, 
po kateri bi bili mednarodno poznani, jo pa 
soustvarjamo. Iz zahodne strani države je 
Slovenijo zelo zaznamoval vpliv italijanskega 
espressa, iz severa prihaja počasi vpliv filter 
in podaljšanih kav, medtem ko iz juga in 
balkanskih držav prevladuje tradicionalna 
metoda priprave turške kave. Kava. Nekateri 
jo pijemo vsak dan, določeni celo večkrat na 
dan. Okoli hrane in vina razvijamo tisoč in 
eno znanost, pravilo in prepričanje, pri kavi 
pa se o dejanski kvaliteti skoraj nikoli zares ne 
vprašamo.
Na žalost smo »Slovenci vrhunski poznavalci 
slabe kave«. Pri nas pijemo v večini kavo, ki ji 
je zaradi temnega praženja odvzeta lastna 
identiteta, zato skozi okus ne poznamo tega, 
kar nam kava dejansko ponuja. Italijanski 
tradicionalni espresso profil praženja se 
praktično ni spremenil v zadnjih 70. letih. 
Danes je razumevanje kave kot rastline, izbire 
sorte, različnih procesnih metod, sušenje, 
skladiščenje, primerna izbira profila praženja in 
vrhunska priprava kave po natančni recepturi 
tako zelo napredovalo, da lahko iz kave dobimo 
veliko več kot zgolj generični okus po praženju.
Problem je tudi v tem, ker mislimo, da nimamo 
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izbire. Pred nosom imamo komercialno kavo, 
ki smo jo vzeli za svojo, vendar je komercialna 
kava v primerjavi s specialno kavo enako kot 
namizno vino v primerjavi z buteljko arhivskega 
vina. Kava ponuja ogromno možnosti in mi 
želimo pojasniti njene razsežnosti, kar se tiče 
okusov. In nenazadnje, okus je alfa in omega 
vsega.

Kakšna je razlika med specialno in 
komercialno kavo ter espresso in filter 
kavo?
Tako kot pri vinih poznamo tri kakovostne 
razrede glede standarda kvalitete (namizno, 
kakovostno in vrhunsko buteljčno vino), 
poznamo tudi pri kavah dva razreda kvalitete. 
Komercialni in specialni kavni razred.
Pri specialni kavi gre za najvišji kakovostni 
razred kave na svetu, enako kot ga pri vinu 
predstavljajo vrhunska buteljčna vina. Izraz 
je prvič leta 1974 uporabila Erna Knutsen za 
kavo najvišje kakovosti. Pri specialni kavi je 
upoštevan najstrožji standard nadzora kvalitete 
skozi celoten proces, to pomeni od izbire sorte 
arabike, gojenja, obiranja kavnih češenj pri 
polni sladkorni zrelosti, procesne metode, do 
svetlega praženja in priprave. Vse to predstavlja 
bistveno razliko v primerjavi s komercialnimi 
kavami, kjer je sorta izbrana glede na 
produktivnost in ne kvaliteto, kjer kava ni 
obrana pri polni in idealni zrelosti, kjer se kava 
procesira z gledanjem na čim manjše stroške 
in kjer se zaradi velikega števila defektov kava 
temno spraži pri visokih temperaturah, da se ti 
prekrijejo.
Za razliko od komercialnih kav, kjer prevladuje 
okus po praženju, specialna kava ohrani vse 
ključne vidike okusa, ki ga skozi profil okusa 
ponuja sorta, mikrolokacija in procesna 
metoda. Specialne kave so na 100 točkovni 
lestvici ocenjene z 80 + in predstavljajo nekaj 
več kot 5 % najbolj kakovostne kave na svetu.

V svoji kavarni Stow v Mestnem muzeju 
Ljubljane predstavljate raznoliko 
ponudbo specialne kave. Kako odprti 
smo Slovenci za nove in drugačne okuse v 
primerjavi s tujci?
Kavarna Stow, ki je v Mestnem muzeju odprta 
štiri leta, ponuja popolnoma novo izkušnjo pitja 
vrhunskih specialnih kav. Izkušnja pitja kave v 
kavarni Stow v Mestnem muzeju Ljubljana je, 

milo rečeno, zelo drugačna od tega, kar smo 
vajeni v povprečni slovenski kavarni. Kavarna 
je pravzaprav izložbeno okno in degustacijski 
prostor pražarne Stow iz Kamnika, ki skrbi, da 
imamo tudi Ljubljančani dostop do najbolj 
ekskluzivnih kav na svetu. Po ponudbi kave 
smo verjetno ta hip med najboljšimi v Evropi. 
In naša ambicija je, da smo med najboljšimi 
na svetu. Vsak gost, bodisi domačin bodisi 
tujec, vam bo znal povedati, da je pitje pri nas 
posebna izkušnja.

Pred kratkim pa ste z dolgoletnim 
poslovnim partnerjem odprli skorajda 
futuristično kavarno Stow2go, kjer 
ponujate kavo za s seboj.
Nenehno vlaganje v najbolj inovativno 
tehnologijo za pripravo kave zahteva nenehno 
odpovedovanje. Vendar se ves trud poplača 
s kvaliteto v skodelici. Stow2go zagotovo 
predstavlja eno izmed revolucij ponudbe kave 
v Ljubljani, zato predlagam, da ga obiščete in 
se tudi sami prepričate.

Na katero kavo ste najbolj ponosni, da jo 
trenutno imate v ponudbi, in kako je vaša 
kava dostopna za ljubitelje kave, ki bi si jo 
želeli kupiti in si jo pripraviti doma?
Trenutno izstopata dve kavi, ki sta v omejeni 
seriji od Ninety Plus Coffee iz Paname, kot tudi 
anaerobno procesirana divja sorta Kurume iz 
Etiopije. Zelo kmalu pa prihajajo nove eksotične 
in redke sorte kot tudi ostale sezonske kave s 
poreklom. Kot posebna zanimivost nekje konec 
decembra ali v začetku januarja pa bomo v 
kavarni Stow v Mestnem muzeju Ljubljana 
sploh prvič v Sloveniji imeli v ponudbi prednika 
vrste Coffea Arabica, Coffea Eugenioides od 
pridelovalca iz Kolumbije, Cafe Inmaculada. Te 
kave zagotovo ni za zamuditi, saj smo jo uspeli 
pridobiti le 5 kilogramov in bo v zelo omejeni 
ponudbi.
Vso našo kavo ponujamo v vrečkah po 250 g 
oziroma omejene serije v 100-gramskih vrečkah 
v zrnu. Kupite jo lahko preko naše spletne 
trgovine www.stow.si, v naši specializirani 
kavarni Stow v Mestnem muzeju Ljubljana, 
Stow2go na Prešernovem trgu in v nekaterih 
specializiranih trgovinah po Sloveniji.

www.stow.si

Peter Ševič je eden 
največjih strokovnjakov s 
področja kavne industrije 
pri nas in idejni vodja na 
akademiji Stow.

Peter Ševič je eden 
največjih strokovnjakov s 
področja kavne industrije 
pri nas in idejni vodja na 
akademiji Stow.
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Chili & Limes, Mexican Tacos

mehiške

xxxxx

SKRIVNOSTI
KUHINJE

Skrivnosti mehiške kuhinje z 9.000 let staro zgodovino lahko po 
novem odkrivamo tudi v Ljubljani, saj se je barviti ponudbi Street 
Fooda v nakupovalnem središču BTC pridružil Chili & Limes, kjer 
poleg slovitih tacosov brbončice razvajajo tudi z manj znanimi, a 
nič manj slastnimi mehiškimi specialitetami.
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M
ehika je država z 
bogato kulinarično 
zgodovino, saj 
hrana predstavlja 
pomemben del 
njene kulture in 

tradicije. Mehiška kulinarika ne odraža le 
raznolike pokrajine in pridelkov, temveč tudi 
povezave s kulturami, ki segajo že tisoče let 
nazaj. Pristna mehiška hrana izvira iz obdobja 
Majev, nomadskih lovcev, katerih prehrana 
je vključevala predvsem divjad, tropsko sadje 
in fižol. Omaka iz zgodnje vrste paradižnika 
je bila prvič prodana na trgih Aztekov, prav 
tako avokado in indijski oreščki. V Azteškem 
cesarstvu je bil zelo cenjen kakav, iz katerega 
so višji sloji pripravljali gost čokoladni napitek, 
poleg tega pa so kakav uporabljali tudi kot 
valuto. Arheološki dokazi narekujejo, da so 
čili poznali že daljnega leta 5.000 pred našim 

štetjem, šele v 13. stoletju pa je postal skupaj 
z medom in s soljo ključen del prehrane. 
300 let kasneje je španska invazija prinesla 
mlečne izdelke, česen, pšenico in živino, kot 
so ovce, prašiči in krave, prav tako pa so tedaj 
mehiški pridelki s paradižnikom in čilijem 
na čelu, prvič prispeli na evropska tla. Skozi 
stoletja so številne kuhinje, vključno s karibsko, 
francosko, portugalsko in z zahodnoafriško, 
znatno vplivale na mehiško kulinariko, vendar 
ena najstarejših poljščin v državi – koruza, še 
naprej oblikuje tamkajšnjo prehrano. Koruza 
je avtohtona mehiška rastlina, ki so jo tam 
prvič gojili pred več kot 7.000 leti. Danes po 
državi vzgajajo preko 60 različnih sort, ki jih 
uporabljajo v mnogih izdelkih, vse od olja in 
barv do zobne paste in papirja. Kljub temu je 
najpomembnejša njena prisotnost na krožnikih; 
koruza je namreč glavna sestavina tipičnih jedi, 
kot so tacosi, quesadille in tamalesi. Danes 

marinade, med katerimi kraljuje guacamole, 
slastna pogruntavščina Aztekov, ki vsebuje 
avokado, čebulo, koriander in limetin sok. V 
jesenskem času se prileže še mehiška koruza 
na žaru ali elote, ki je obogatena s posipom 
guajillo, s kremo chipotle in z mehiškim sirom 
Anejo. Gostje, željni raziskovanj okusov daljne 
obmorske dežele, znane po mariachijih, tekili, 
starodavnih templjih in belih peščenih plažah, 
se lahko okrepčajo še s quesadillami, s taquitosi 
in z buritto bowli, katere je mogoče tako kot 
vse preostale pisane obroke Chili & Limes v 
času covid omejitev naročiti za osebni prevzem 
ali za dostavo preko aplikacije Wolt. Doživetje 
Mehike v Ljubljani zaokrožujejo daleč najbolj 
priljubljene mehiške pijače: sode Jarritos, pivo 
Sol in v poletnih mesecih tudi kraljica koktajlov 
margarita. ¡Salud!

www.chiliandlimes.com
031 593 593
     chiliandlimes

raznoliko mehiško hrano najdemo po vsem 
svetu, hkrati pa tradicionalne mehiške jedi še 
naprej vplivajo na jedilnike v drugih kulturah.
Pristne mehiške specialitete in njihove sodobne 
izpeljanke iz svežih sestavin po lastnih receptih 
pripravljajo v Chili & Limes, ki od avgusta dalje 
domuje na južnem delu Tržnice BTC City. 
Avtentične okuse Mehike želijo Slovencem 
približati s pravimi, 100% koruznimi mehkimi 
tortiljami, iz katerih ustvarjajo tacose, po vsem 
svetu znan street food, ki predstavljajo zdrav 
in hiter obrok v delovnih dneh. Tacose lahko 
glede na preference in prehranske omejitve 
poljubno sestavljamo, v Chili & Limes jih 
postrežejo s kozicami, s fižolom ali z mesom; 
svinjino in govedino slovenskega izvora najprej 
marinirajo in nato po posebnem postopku v 
smokerju pečejo več ur, da dosežejo izjemno 
polnost okusa in sočnost. Ob obisku so 
nas postregli s triom tacosov s svinjino, ob 
okušanju katerih smo lahko rekli le: »Taco 
dobro«. Seveda niso pozabili na domač tortilja 
čips, ki ga bogatijo sveže pripravljene salse in 
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Vina UoU

Marinko Pintar je idejni vodja vinske znamke UoU, ki zapuščenim 
vinogradom daje novo priložnost, da zasijejo v svoji nekdanji slavi. 
Iz tovrstnega grozdja namreč po naravni metodi pridelujejo 
vrhunska oranžna in rdeča vina, ki jih opredeljuje prepoznavni 
simbol trdoživega vola.

novega
VDIH
ŽIVLJENJA
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Z
godba vin UoU nikakor 
ni klasična slovenska 
pripovedka o predajanju 
vinskega znanja in izkušenj 
iz roda v rod. Njen glavni 
protagonist Marinko 

Pintar se je namreč celo življenje ukvarjal z 
avtoprevozništvom, kar mu je omogočilo, da je 
zgradil uspešno podjetje z dolgoletno tradicijo. 
A usoda je premešala karte, ko je Pintar od 
strica podedoval kos zemlje v Goriških brdih, 
ki se ga je sicer sprva otepal, saj ga obdelava 
ni zanimala. Toda lepi spomini iz otroštva, ko 
je čas preživljal pri sorodnikih v neokrnjeni 
naravi, so poskrbeli za to, da je Marinko le 
sprejel zaraščen vinograd rebule, ki ga je 
posekal in na parceli raje zasadil sto oljk, kajti 
predvideval je, da bo z njimi precej manj dela. 
Resda so ta drevesa rodila odlično oljčno olje, 
ki je rezervirano zgolj za družino in prijatelje, 
a kaj kmalu se je v mislih Marinka rodila ideja 
o pridelavi lastne žlahtne kapljice. Kot nalašč 

so mu sosedje v odkup ponudili vinograd z 
izvirom vode, in to ponudbo je sprejel. Navdušil 
se je nad naravnimi vini in se po vzoru vinarjev 
iz Oslavja in Števerjana odločil, da bo vina 
prideloval brez enoloških sredstev, kajti v prvi 
vrsti jih bo delal zase in svoj okus. Prve trte 
je v Brdih zasadil leta 2004 in tako je samouk 
pridelal svoje prvo vino. Že kmalu je življenje 

zopet spremenilo smer, saj je po spletu okoliščin 
Marinko začel obirati grozdje vinogradov, ki so 
bodisi zaradi nezainteresiranih bodisi zaradi 
nezmožnih lastnikov ostali zapuščeni. Stare, 
tudi 90 let živeče zanemarjene trte, je Marinko 
s skrbnostjo in predanostjo očistil in okrepil, s 
čimer jim je vdihnil novo življenje. Pri tem so 
mu na pomoč priskočili prijatelji, s katerimi se 
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je povezal v Konzorcij opuščenih vinogradov. 
Somišljeniki različnih vetrov in starosti, ki jih 
povezuje želja po ohranjanju avtohtonih sort 
ter naravni metodi pridelave, danes obdelujejo 
pet vinogradov v Solkanu, enega v Potočah 
in enega v Zgornjem Cerovem. Slednji je 
največji – na približno 5.000 kvadratnih metrih 
strmih teras je zasajenih 1.500 trt, od česar je 
600 trt rebule, raznovrstnih 900 pa sestavljajo 
merlot, barbera, refošk, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, maločrn, cipra, chirac, gamay 
in vranac. Vino, pridelano iz grozdja teh 
opuščenih vinogradov Vipavske in Goriške, se 
steka v šest različnih steklenic z nostalgično 
izbranim emblemom vola, vprežne živali, ki 
je primorskim ljudem, prav tako močnim, 
vztrajnim in trmastim, stoletja, pomagala 
preživeti. Pozna trgatev in zorenje v lesenih 
sodih zaznamuje oranžna in rdeča vina s 
svojevrstno aromo in z izrazitim telesom, ki 
zlahka dosegajo visoko ceno in so na vinskih 

festivalih v samem središču pozornosti. Kljub 
zapisanemu pa ima med karakternimi produkti 
UoU določeno vino prav posebno mesto. 
Gre za cuvée Borojević, ki predstavlja zanimiv 
poklon stoletnici smrti Svetozarja Borojevića 
von Bojna, vrhovnega poveljnika soške fronte, 
ki je bil edini južnoslovanski častnik s činom 
feldmaršala v zgodovini avstro-ogrske vojske. 
Da počastijo njegovo delo in delo svojih 
prednikov, so v konzorciju iz grozdov trt rebule 
in malvazije letnikov 2015, 2016 in 2017, ki 
rastejo med Sabotinom in Škabrijelom, kjer so 
divjali najhujši boji fronte, naredili edinstveno 
jantarno vino. Stoletnici primerno so ga natočili 
v sto butičnih steklenic, celoten podvig pa so 
oplemenitili s keramičnim kozarcem, ki skupaj 
z buteljko tvori impozantno podobo granate.

www.uou.si
Foto: David Verlič, Matej Vidmar, 
Damijan Simčič

Keramični izdelki znamke Fina glina so narejeni z veliko mero ljubezni in spoštovanja. Prisotnost vseh naravnih elementov 
– zemlje, vode, zraka in ognja ustvarja harmonijo in poskrbi za unikatnost vsakega kosa. Inspirira me narava, kjer se 
pogosto zadržujem, premišljujem in odkrivam nove podrobnosti, teksture ter forme. Med seboj mešam različne vrste 
kamenine (visokotemperaturne gline), pri oblikovanju pa s teksturo poudarim njene karakteristike in lastnosti. Vsi izdelki 
so narejeni ročno, najpogosteje s tehniko na vretenu. Poleg načel minimalizma in preprostosti ustvarjam po principu lepote 
popolnosti v nepopolnem. Združujem umetnost z uporabnostjo. Izziv mi predstavljajo tudi kombinacije z drugih naravnimi 
materiali ter pri tem odkrivanje različnih odnosov med naravnimi elementi. Skozi izdelke želim izraziti ljubezen do dela 
ter materiala, hkrati pa izpostaviti cikel kroženja energije gline preko telesa ter vzpostaviti povezavo človeka z naravo. 

www.finaglina.com

FINA GLINA – ŽIVETI NARAVO
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Kaval Group

do
STRAST
KUHINJE

Kaval Group, ki slovi po vrhunski kulinariki ter številnih nagradah 
in priznanjih, trenutno sestavlja že 16 enot. Vsaka izmed njih 
nosi svojo dušo in drugačnost, je nekaj izjemnega ter omogoča 
najrazličnejše dogodke in zabave. Najnovejši člani družine, 
povezane s strastjo do kuhinje, so Vrt Lily Novy, Lolita Eipprova 
in Grajska vinoteka.
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Vrt Lili Novy
Ob stičišču Prešernove in Cankarjeve, nasproti 
Narodne in moderne galerije, v bližini 
Bernekerjevega Trubarja, se je v srcu Ljubljane, 
ki utripa svoje kulturno in intelektualno življenje 
vseh Slovencev, odprl Vrt Lili Novy.
Ta čudovit prostor, za kulturo, poezijo in prozo, 
za pravo glasbo in umetniško doživljanje sveta, 
so zasnovali Društvo slovenskih pisateljev, 
Kaval Group, biro Triiije arhitekti in krajinski 
arhitekt Svit Oliver Katanec.
Prostor, ki bo rastel in se spreminjal, vabi v svoj 
objem vsakogar. V široki gostinski ponudbi se 
lahko na vrtu odmaknete od vrveža ali pa si 
tudi dobro poznane dobrote Slaščičarne Lolita 
privoščite kot mimoidoči po promenadi proti 
Tivoliju. Ponujajo jih v 120 let starem paviljonu, 
nekoč pripadajočem operni hiši.
Že široki gostinski ponudbi se bo jeseni 
pridružila še prenovljena restavracija PEN, 
v kateri bo ustvarjal z Michelinovim Bib 
Gourmand nagrajen chef Mojmir Šiftar. Mladi 
chef leta 2019 po izboru Gault and Millau 
bo navkljub svoji kreativnosti in predanosti 

kulinariki in njeni raznovrstnosti, z vsem 
spoštovanjem ohranil in obudil skomine, okuse 
in vonje najbolj prepoznavnih jedi spoštovanih 
pionirjev Pena, gospoda Mikija in njegove Oli.
Delovni čas bo sledil utripom sosednjih galerij, 
predvsem pa predstavam v Operi, Cankarjevem 
domu, Drami, Mestnem gledališču ter tudi po 
zaključenih koncertih in predstavah, ugodil 
lačnim gostom.

Lolita Eipprova 
Loliti na Cankarjevem nabrežju se je pridružila 
nova Lolita na Eipprovi ulici v Ljubljani. Med 
Trnovsko cerkvijo in izlivom Gradaščice so v 
Kaval Groupu in arhitekturnem biroju Triiije 
zasnovali svojevrsten koncept, preplet kreative 
in gostinstva.
Z osveženo gostinsko ponudbo bo unikatno 
oblikovan prostor, katerega trajnostni prostorski 
poseg in umetniški projekt »Lover's Deal« 
ustvarja Jaša Mrevlje Pollak, tudi platforma za 
gostujoče kreative z več področij ustvarjalnosti. 
Ti bodo skrbeli za dinamiko in s tem edinstveno 
doživetje ob vsakem obisku Lolite na Eipprovi.

Grajska vinoteka
Grajska vinoteka, ki se razprostira na 
Ljubljanskem gradu, pod Stanovsko dvorano 
in Palacijem, navdušuje z bogatim kulinaričnim 
menijem in izjemnim naborom slovenskih vin 
iz vseh treh vinorodnih dežel. V prodajalni jih 
je na voljo že več kot 300 in mnoge izmed 
njih lahko preizkusite ob sončnem zahodu 
na terasi z najlepšim razgledom nad mestom, 
ob spajanju z izvrstno kulinariko ali na vodeni 
degustaciji v vinski kleti za zaključene družbe.

www.kaval-group.si
Foto: Dean Dubokovič, Taja Košir
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Chalet Astra Montana

v neokrnjeni
SPROSTITEV
NARAVI

Če ste kdaj sanjali o tem, da bi se umaknili in izgubili v naravo, je 
očarljiva gorska hiša Chalet Astra Montana, obdana z gozdovi 
in s pašniki, kot nalašč za vas. Uživajte zeleni oddih tam, kjer nič, 
razen ptičjega petja, ne bo zmotilo vašega miru. Dom za aktivne 
goste, ki ljubijo naturo in gore. Za tiste, ki cenijo delo lokalnih 
obrtnikov z naravnimi materiali. In za vse tiste, ki si želijo po 
aktivnostih na prostem napolniti svojo energijo z nepozabnimi 
pogledi od Julijskih Alp do Jadranskega morja.
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O
b številnih obveznostih 
in natrpanih urnikih 
dandanes redko najdemo 
čas zase, zato je toliko bolj 
pomembno, da proste 
trenutke preživimo v miru, 

počitku in dobrem počutju daleč stran od 
mestnega vrveža. Odličen primer kraja, kjer se 
lahko odpočijemo in sprostimo, je luksuzna hiša 
Chalet Astra Montana, ki se nahaja na obrobju 
Triglavskega narodnega parka v dolini Soče, s 
čimer bo navdušila vse ljubitelje neokrnjene 
narave.
Na planini Stador je družina včasih pasla svojo 
živino in kot vsaka kmetija je imela kamnit hlev 
in stan za pastirja. Dolga leta tega niso več 
uporabljali, ker pa je lokacija res izjemna, so 
se odločili zamenjati vsebino in namembnost 
tega objekta. Po bitki z birokratskimi postopki 
in z zahtevno, zaradi dostopnosti oteženo 
gradnjo, je v objemu idilične pokrajine zaživela 
prekrasna gorska koča, ki so jo lastniki postavili 
za pobeg od stresnega vsakdana.

Izkušnja bivanja na obrobju narodnega parka, 
biti obkrožen z gozdovi, človeka zbliža z naravo 
in mu pokaže, kako lahko živi lagodno, ne da bi 
jo onesnažil. Ker si ustvarjalci prizadevajo za čim 
manjši vpliv na okolje, je Chalet Astra Montana 
rezultat ukrepov, ki so jih sprejeli za zmanjšanje 
njihovega odtisa na naš čudovit planet. Kljub 
odmaknjeni lokaciji na nadmorski višini 1.077 
metrov, je obnovljena stara pastirska staja 
popolnoma samozadostna. Ponuja nastanitev 
izven javnega omrežja,  a kljub temu vso udobje, 
ki ga dandanes potrebujemo. Ogrevalni sistem 
je izjemno učinkovit, saj uporablja le solarne 
panele in kamin v bivalnem prostoru. Debele 
kamnite stene so oblečene v toplo izolacijo, 
okna s trojno zasteklitvijo pa zagotavljajo, 
da sonce s svojo toploto greje tudi notranje 
prostore. Talno ogrevanje medtem zagotavlja 
konstantno temperaturo v vseh letnih časih. 
Svojo ekološko naravnanost lastniki izkazujejo 
tudi pri oskrbi z vodo; deževno vodo zbirajo v 
8.000-litrskem zbiralniku in z izjemnim sistemom 
filtracije zagotavljajo njeno kakovost, hkrati pa 
izvirska voda v bližini hiše nudi dodaten vir 
napajanja. Z odpadki ravnajo odgovorno in hišo 
čistijo zgolj z ekološkimi produkti. Ker cenijo 
doma pridelano hrano, zelenjavo pridelujejo 
po starih izročilih, brez škropiv in pesticidov. 
Na gnezdih sena pobirajo dnevno sveža jajca 
pridnih kokoši, meso pa dobavljajo iz okoliških 
kmetij, s čimer zagotavljajo večji delež lokalno 
pridelane hrane. Z vsemi temi odločitvami za 
boljši jutri si je Chalet Astra Montana prislužila 
okoljski certifikat Eko Marjetica ter članstvo v 
zeleni shemi Slovenia Green Accommodation 
in EU Ecolabel.
Butična namestitev za bivanje skupaj z naravo, 
ki se nahaja na štirih hektarjih velikem posestvu, 
sprejme sedem oseb, a lastniki pravijo, da 
so najpogostejši obiskovalci pari, ki si želijo 
resnični mir in odklop in ki vidijo v naravi smisel 
in pomen življenja. Ambient so zato natančno 
začrtali, opremili in uredili s pomočjo okoliških 
mojstrov in obrtnikov, ki so opremo izdelali 
po meri. Vsak kos tako predstavlja unikaten, 
estetsko in funkcionalno dovršen element, ki 
bo prepričal tudi zahtevne goste.
V poletnih mesecih so sproščujoča poležavanja 
na udobnih počivalnikih, ki so natrošeni okoli 
hiše in vsak po svoje predstavlja svojo intimo. 
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Za razvajanje v dvoje je krasna tudi lesena 
vroča kad za hišo, kjer gostje v šumenju 
brezove sence uživajo magične trenutke. 
Pozimi je medtem najlepši kotiček ob kaminu, 
ki ob zasneženih zimskih idilah daje poseben 
občutek topline. Za adventni čas se lastniki še 
posebej potrudijo z okrasitvijo vseh prostorov 
za praznične dni, ko v hiši zadiši po domačih 
piškotkih in pecivu, planinskemu čaju, cimetu 
in pomarančnih okraskih. Kaj je lepšega, kot 
se v zavetju topline predajati sanjarjenju ob 
občudovanju razgledov, prebiranju dobrih 
knjig ali igranju družabnih iger z najdražjimi?
Zadoščeno bo tudi raziskovalcem po duši in 
entuziastom nad aktivnimi počitnicami. Gorski 
raj Chalet Astra Montana, ki se nahaja ob poti 
na Kobiljo glavo, predstavlja odlično izhodišče 
za pohodnike, prav tako pa je v bližini mnogo 
drugih možnosti za aktivnosti na prostem, za 
raziskovanje doline in spoznavanje območja. 
Jadralce, padalce in zmajarje bo zagotovo 
zamikal obisk vzletišča Kobala, gurmani pa 
bodo lahko na planini obiskali staro mlekarno, 
kjer bodo spoznali tradicijo mlekarstva na 
tolminskem z znamenitim sirom Tolminc.

www.astra-montana.com

SLOVENSKA AVTORSKA PLOČEVINKA 2020.
EDINSTVENA MEšANIcA ILLy V OMEjENI IzDAjI.

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

Barvni odtenki sveže pripravljene kave, njene kreme na površini in spenjenega 
mleka, prepleteni v krogih, ki ponazarjajo globino in kompleksnost okusov kave 

illy. To je zgodba o avtorskem delu Maje Flis, študentke Oddelka za tekstil, grafiko 
in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani in zmagovalke natečaja 

»Oblikuj pločevinko illy 2020«, ki ga je med mladimi ustvarjalci treh slovenskih 
umetniških šol razpisal illycaffè za illy Art Collection.
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O terapiji Access Bars, ki z nežnim dotikom energetskih točk na 
glavi osvobaja omejitev, sodb, prepričanj, pričakovanj, projekcij 
in še mnogo več, smo se pogovarjali z Magdaleno Jakovec, ki 
več kot 40 let dviguje zavest ljudi in na svojevrsten način ljudi 
uči, kako izbrati zase, da živijo življenje bolj lahkotno, radostno in 
veličastno in da poiščejo v sebi vse tisto, kar iščejo zunaj sebe.
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Access Bars

ki
TERAPIJA,
OSVOBAJA
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V 
današnjem svetu se številni 
ljudje soočajo z občutkom 
ujetosti v lastno življenje. 
Pojavljajo se jim vedno iste 
težave, na kar telo odreagira 
z bolečino, s stisko in s 

stresom. A kljub temu niso pripravljeni narediti 
spremembe, ker pričakujejo, da jo bodo 
namesto njih naredili drugi. Živijo v kalupu in ne 
vidijo izhoda iz začaranega kroga, saj le iščejo 
izgovore. »Ljudje smo neskončni manipulatorji, 
ki lažemo sami sebi. Imamo neskončna 
pričakovanja, delamo načrte in kalkuliramo, 
kako bi drugi poskrbeli za našo srečo. Bojimo 
se spoznati samega sebe in za naše težave 
krivimo vse okoli nas – starše, službo…,« razloži 
Magdalena in nadaljuje, da imamo cel kup 
kritik in sodb, ki so pravi krivci za negativne 
situacije. »Prepričanja, ki smo jih kupili kot 
otroci iz naše okolice, posrkamo kot spužve in 
funkcioniramo na stvareh, ki sploh niso naše. 
Obremenjujejo nas s predsodki, ki sčasoma 
pridejo nazaj do nas, ustvarjajo slabo energijo 
v telesu in ga skrčijo, s čimer pride do težav z 
dihanjem, s tiščanjem pri srcu in s povišanim 
pritiskom – slednji je pravzaprav le čustveno 
neravnovesje v telesu,« pove Magdalena. 
»Naš nori um nas z motečimi distraktorji, kot 
so jeza, bes, sovraštvo, zamere in ljubosumje, 
vodi na napačno pot. Toda ko spoznamo, da 

srce ne sodi in začnemo delovati iz srca, kjer so 
hvaležnost, srčnost, prijaznost in sočutje, lahko 
najdemo srečo, ki jo ljudje tako vztrajno iščejo.« 
Poudarja, da je najbolj pomembna ljubezen 
do sebe, saj pravi, da ko ljudje ne sprejmejo 
sebe, ne sprejmejo tudi drugih, kajti niso v 
dopuščanju. »Če nisi hvaležen zase, da živiš, 
in če v sebi nimaš dopuščanja, da si to, kar si, 

tega ne moreš dovoliti tudi drugim. In v tem se 
skriva ključni problem medsebojnih odnosov. 
Vsak posameznik ima namreč svoja prepričanja 
in zanimiv pogled na svet, a svoje mnenje je 
treba izraziti brez žaljenja drugih. Ni nam treba 
biti vsem všeč, vendar moramo biti pripravljeni 
sprejeti kritiko, saj nam ta lahko pokaže, kako 
narediti korak naprej,« pojasni Magdalena 
in izpostavi, kako težko je delati na sebi. 
»Toda če nismo zadovoljni, je edina možnost 
izbira druge poti. In tega nam ne more nihče 
omogočiti, saj se moramo za spremembo na 
bolje odločiti sami. Ko dokončno sprejmemo 
odločitev, da je dovolj ponavljanja vedno istih 
napak, se stvari začnejo odpirati,« razjasni 
Magdalena. »Vse je energija, že tiha misel je 
energija, ki jo pošiljamo v vesolje, kjer smo vsi 
povezani med seboj. Včasih sicer ne vemo, 
kaj točno bi spremenili, a že samo zavedanje, 
da je še kaj drugega mogoče, in postavljanje 
vprašanj, lahko spremeni življenje. Ključno je, 
da prestopimo na pot, kjer nimamo strahu 
pred prihodnostjo in kjer ne glede na to, kar se 
dogaja okoli nas, sami izberemo, kako bomo 
živeli. Tako se osvobodimo vpliva drugih, 
zaradi česar nismo več konstantno razočarani, 
v jezi, sovraštvu in sodbi. Prenehamo delovati 
glede na stvari, ki v 99,8 % niso naše, s tem, 
ko si postavimo čarobno vprašanje: »Komu to 
pripada?«

Magdalena pri svojem delu uporablja različne 
tehnike, a najbolj so jo prepričala orodja Access 
Consciousness, saj se ji je z njihovo pomočjo 
življenje drastično spremenilo in izboljšalo. 
»Access ponuja vprašanja za ustvarjanje 
vsega, kar želimo na drugačen in lažji način, 
in za spremembo stvari, ki jih do zdaj še 
nismo mogli spremeniti. Te tehnike človeka 

Vse življenje prihaja k meni 
lahkotno, radostno in veličastno!®
‘‘ ‘‘

- Gary Douglas, ustanovitelj orodij Access Consciousness



opolnomočijo, ga pripeljejo v zavedanje 
in mu omogočajo, da je v svojem življenju 
popolnoma prisoten. In ko je prisoten, takrat 
ustvarja, živi, spreminja in spušča, vse tisto, kar 
mu ne služi, s popolno lahkoto. Lahkotnost je 
tista, katero hočem živeti,« prizna Magdalena. 
»Access Consciousness telesni procesi so 
zasnovani tako, da odprejo dialog s telesom 
in omogočajo, da mu nehamo nasprotovati. 
In ko spremenimo odnos do svojega telesa, 
spremenimo tudi odnos do vseh stvari, ki se 
nam dogajajo v življenju. Energije telesnih 
procesov pomagajo telesu, da se lahkotno 
povrne nazaj v svojo prvotno funkcijo in prične 
regeneriranje in hitrejšo odpravo različnih 
poškodb. Access Consciousness je do zdaj 
identificiral več kot 50 telesnih procesov, ki 
telo odklenejo raznih blokad in ga popeljejo 
na višji nivo bivanja. Eden najbolj poznanih 
je Access Bars; gre za nabor 32 točk na glavi, 
ki pri rahlem dotiku spodbujajo pozitivne 
spremembe v možganih in defragmentirajo 
elektromagnetne komponente stresa, misli in 
čustev. Točka, na katero se pritiska, se lahko 
nanaša na različna področja – denar, kontrola, 
kreativnost, veselje, žalost, komunikacija, čas… 
Ta nežna in neinvazivna tehnika deluje na 
sproščanju fizičnih in mentalnih blokad, ki so 
shranjene v telesu, in pomaga olajšati in vnesti 

več lahkotnosti na vseh področjih življenja. 
Deluje tako, kot bi pritisnili tipko delete, saj 
se zbrišejo vse misli, ki jih ne potrebujemo, ki 
nas omejujejo in ki nam povzročajo depresijo, 
tesnobo, anksioznost in nespečnost,« tretma 
opiše Magdalena, ki je facilitator in praktik 
Access Bars. »V telesu se zgodi magičnost, 
ker se možgani očistijo balasta. Omogočajo 
nam prostor, da zadihamo in se začnemo 
spreminjati na bolje brez omejitev, sodb, zamer, 
obtoževanja, krivde…«
Magdalena zaključuje, da tehnike Access Bars 
sprostijo negativno prtljago iz preteklosti in 
tako predstavljajo veliko odskočno desko za 
energijsko rast posameznika, vendar podčrta, 
da mora prvi korak narediti posameznik 
sam z odločitvijo za spremembo. »Vsak dan 
moramo začeti s hvaležnostjo za svoj dih, ker 
je ta naše življenje. Ko začnemo dihati čez 
srce, nič ni več težko. V srcu smo doma, tu je 
naše božansko bitje, univerzalna zavest, ki je 
naša moč. Vsi smo čarodeji v sebi, kajti imamo 
neskončne možnosti, da naše življenje vsak 
trenutek postaja boljše,« slikovito sklene naša 
sogovornica.

www.magdalena.si 
041626720
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Gospa Magdalena Jakovec poleg 
tretmajev Access Consciousness 
izvaja energijske terapije in 
delavnice, uči meditacije ter 
opravlja osebna svetovanja.

Gospa Magdalena Jakovec poleg 
tretmajev Access Consciousness 
izvaja energijske terapije in 
delavnice, uči meditacije ter 
opravlja osebna svetovanja.

NOVO!

Izberi svoj najljubši okus na

www.naturesfinest.si

Vitamin water
Vedno sveže pripravljena osvežujoča pijača s pomembnimi 

vitamini in minerali.

N A R AV N A  A R O M A
S A D J A

B R E Z  D O D A N E G A
S L A D K O R J A
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Kolagen

prihaja
LEPOTA
OD ZNOTRAJ

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu ter 
glavna sestavina vseh telesnih vezi, hrustanca, tkiv, kože, las in 
nohtov. Opravlja vrsto pomembnih nalog, toda s staranjem se 
njegova količina v telesu zmanjšuje, zato ga je smiselno uživati 
kot prehransko dopolnilo, ki učinkuje povsod v telesu, kjer je 
kolagen potreben in kjer ga primanjkuje.
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K
olagen je ključna strukturna 
beljakovina, ki jo najdemo 
v vseh vezivnih tkivih, od 
kože do kosti, prisoten je 
tudi v organih in krvnih 
žilah. Njegove funkcije v 

našem telesu so zelo raznolike. Zaslužen je za:
• močne kosti: ene od glavnih gradnikov kosti 
so organske beljakovine, znane kot kolagen, ki 
skupaj z mineralom hidroksiapatitom prispevajo 
k gibljivosti in moči kosti.
• lep videz kože: kolagen hrani kožo od znotraj, 
saj igra pomembno vlogo pri vezavi vlage. Koži 
daje elastičnost, lasem lesk in nohtom trdnost.
• pravilno delovanje mišic: vsako mišično vlakno 
je prekrito s tremi plastmi kolagena, ki mišicam 
pomaga pri krčenju in raztezanju. 
• zdravje kit, sklepov, hrustanca: kolagen kitam in 
sklepom omogoča, da prenašajo sile, ki jih med 
gibanjem prejemajo mišice. 
• celjenje ran: kolagen prispeva k obnovi in 
celjenju poškodovane kože.
• imunsko odpornost: kolagen preprečuje vdor 
in širjenje strupov in rakavih celic.
Kolagen je torej vpleten v skoraj vse, kar se 
dogaja v človeškem telesu. Pomaga nam 
ohranjati mladosten izgled ter skrbi za zdrave 
kosti, žile, tkiva, mišice in sklepe. Že po 25. 
letu pa se proces nastanka kolagena v telesu 
upočasni. Ko ga imamo manj oziroma premalo, 
je prizadetih vedno več funkcij. Postajamo 
šibkejši, bolj utrujeni, zmogljivost se zmanjšuje, 
težje shujšamo in slabše spimo. Ker proces 
regeneracije ni več dovolj učinkovit, se lahko 
pojavijo tudi bolečine v sklepih in oteženo 
gibanje. Če je tvorba kolagena v celicah 
zmanjšana, se prav tako v koži veže manj vlage, 

kar privede do nastajanja gub in celulita ter do 
suhe kože brez leska.
Uživanje kolagena lahko te procese zavre, zato 
je na tržišču vse več izdelkov s kolagenom, toda 
le malo je takšnih, ki ne vsebujejo nikakršnih 
umetnih sladil, barvil, arom in alergenov. 
Slovensko podjetje Dator je zato razvilo dva 
prehranska dopolnila s specifičnima ciljema, ki 
poleg patentirane oblike kolagena vsebujeta 
vitamine, ki jih telo vsakodnevno potrebuje: 
vitamin C, pantotensko in folno kislino, biotin 
in niacin. Ponujena sta v priročni obliki gela z 
okusom limone in pomaranče, ki se ga lahko 
zaužije samostojno ali razredčenega s tekočino. 
Collagen Beauty gel z učinkom za povečevanje 
vlažnosti kože skrbi za njeno prožnost in 
elastičnost, kar se odraža v izboljšani strukturi 
kože, izravnavi gub in upočasnitvi njihovega 
nastanka. Vpliva na kolagenski metabolizem 
globoko v koži in ne le v zunanjih plasteh, tako 
kot kreme in drugi izdelki, ki jih uporabljamo 
topično. Poleg vsega pa se ob rednem pitju 
izboljša tudi videz las in nohtov. Lasje postanejo 
gostejši in močnejši, nohti pa trdnejši in 
nerazcepljeni.
Collagen Fit gel medtem spodbuja rast 
sklepnega hrustanca in s tem pomaga v 
primeru morebitne obrabe sklepov, ki je lahko 
vzrok staranja ali preobremenjenosti sklepov. 
Ker redno uživanje tega prehranskega dopolnila 
lajša bolečine in izboljšuje mobilnost, je 
namenjen predvsem fizično aktivnim osebam, 
vrhunskim in rekreativnim športnikom, starejšim 
ljudem, osebam s povečano telesno težo ter 
vsem, ki imajo težave s sklepi.

www.kolagen.si

oglas
givenchy
irresistible
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

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

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