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Dokler	se	v	ljudeh	ne	prebudi	ljubezen,	ne	bodo	mogli	očistiti	uma	
in	se	rešiti	ponosa,	jeze,	poželenja,	pohlepa	in	navezanosti.

Le	tisti,	ki	je	očistil	in	obvladal	um,	je	zares	srečen.	Vsak	je	
nezadovoljen	in	žalosten,	ne	glede	na	to	ali	je	vladar,	običajen	

človek,	reven	ali	ga	imajo	za	svetega.	Dokler	ne	obvladam	uma,	se	
radost	v	meni	ne	bo	prebudila.

Cilj	človeškega	življenja	je	spoznanje	svoje	prave	narave,	duše.	Svoj	
resnični	obraz,	dušo	lahko	vidim	le,	ko	je	ogledalo,	ki	simbolizira	um,	

čisto,	ko	v	umu	ni	jeze,	pohlepa,	želja.

Um	je	kot	opica,	ki	ne	more	biti	niti	za	trenutek	pri	miru.	Ves	čas	
deluje:	razmišlja,	govori	ali	kaj	počne.

Um	je	kot	tat,	je	prevarant	in	slepar,	je	zelo	zvit	in	vedno	najde	
izgovor	in	vedno	znova	me	prevara.

Človek	se	mora	odpovedati	jezi,	egu	in	biti	prijazen	in	ljubezniv	
do	vsakogar.	Takrat	mu	nihče	ne	bo	nasprotoval	ali	ga	sovražil,	

temveč	ga	bodo	vsi	ljubili.

Kar	je	resnično,	se	ne	spreminja,	ampak	obstaja	večno.	Kar	pa	se	
pojavi	in	izgine,	je	neresnično.	Kar	je	podvrženo	spremembam,	se	

razkroji	in	preneha	obstajati,	umre.	To	ni	resnično.

Človeško	življenje	je	bežno	kot	mehurček,	kot	tren	očesa	ali	zvezda	
danica.	Tako	hitro	mine	življenje	in	človek	izgubi	neprecenljivo	
priložnost,	da	bi	spoznal	samega	sebe	in	se	vrnil	v	svoj	izvor.	

Človek	se	rodi,	preživi	mladost	in	se	postara.

Vsak	nasprotnik,	sovražnik	je	moj	učitelj.	Veliko	me	bo	naučil	in	mi	
pomagal,	da	prepoznam	svoje	napake.	Čeprav	je	resnica,	ki	mi	jo	

razkriva,	grenka,	se	bo	čez	čas	spremenila	v	sladkost,	v	eliksir.

Moje	besede	ne	vplivajo	le	na	druge,	ampak	tudi	name.	Ne	ugajajo	
in	razveseljujejo	samo	drugih,	temveč	tudi	mene.	Lepa	beseda	

nikogar	ne	vznemirja,	ampak	vsakogar	razveseli	in	pomirja.	Govor	
je	zelo	pomemben,	saj	je	blagodejen.

Nikoli	se	ne	razburjaj	glede	preteklosti,	saj	je	minila	-	nehaj	
obžalovati.

Inteligenten,	zrel	človek	ve,	kako	se	izogniti	slabemu,	temu	kar	
ni	v	njegovo	dobrobit.	Početje	tistih,	ki	se	predajajo	čutom,	pa	

je	ničvredno,	saj	delajo	škodo	samim	sebi.	Vsak	razume	stvari	v	
skladu	s	svojo	zmožnostjo	dojemanja.

Ko	se	človek	ne	vdaja	pohlepu	in	poželenju,	ampak	svojo	moč	
usmeri	v	notranji	razvoj,	postane	njegovo	srce	in	duša	svetleča.	

Zdaj	jasno	vidi,	kaj	je	lažno	in	kaj	resnično.

Kabir (1398–1448)
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Užitek v vožnji

VEDNO 
V OSPREDJU.
NOVI BMW SERIJE 3.

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina: od 4,7 do 6,6 l/100 km. Emisije CO2: od 123 do 150 g/km. 
Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: 0,0145 do 0,0559 g/km. 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 PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolne. Več na BMW.si.

Izvedite več: bmw.si
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Svetovno	znani	José	Carreras,	katerega	glas	velja	za	enega	izmed	
najlepših	 tenorskih	 vokalov	 vseh	 časov,	 je	 bil	 nagrajen	 s	 številnimi	
zlatimi	in	platinastimi	nagradami	za	svoje	glasbene	stvaritve,	ki	so	jih	
po	celotnem	svetu	prodali	v	več	kot	80	milijonih	izvodih.	Ko	je	španski	
mojster	v	sklopu	svoje	poslovilne	turneje	nedavno	obiskal	Slovenijo	in	
nas	počastil	s	čudovitim	nastopom	v	ljubljanski	Areni	Stožice,	smo	z	
njim	pokramljali	o	njegovem	delu	znotraj	in	zunaj	sveta	glasbe.
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José	Carreras

prelep
VEČ KOT LE
VOKAL
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ustanovitev fundacije za zdravljenje 
levkemije?
Na tem projektu sem iz čiste hvaležnosti 
pričel delati leta 1988. Ko sem zbolel, mi je v 
pomoč priskočila družba. Hotel sem poskusiti 
vrniti ljubezen in predanost medicinske in 
znanstvene skupnosti. Kljub temu nikoli ne 
bom mogel v enaki meri vrniti vsega, kar sem 
prejel. Že od samega začetka je fundacija José 
Carreras Leukaemia Foundation zasledovala 
velik cilj in pomemben izziv: nekoč narediti 
levkemijo 100% ozdravljivo bolezen, za 
vsakogar in v vsakem primeru. Ko smo 
ustanovili fundacijo, so bile namreč možnosti 
za preživetje te bolezni zelo nizke. Zdaj, po letih 
znanstvenih raziskav, se je presaditev kostnega 
mozga utrdila kot najboljše zdravljenje za 
številne primere levkemije in drugih malignih 
krvnih bolezni. Pri tem pa obstaja velika težava, 
in sicer, da ima le eden od štirih kandidatov 
pogoje za presaditev kompatibilnega darovalca 
kostnega mozga v družini. Drugi so odvisni 
od velikodušnosti prostovoljnega darovalca, 
vendar v Španiji tedaj ni bilo registra darovalcev 
kostnega mozga. Da bi rešila ta problem, je leta 
1991 fundacija ustanovila register za darovalce 
kostnega mozga, ki je tri leta kasneje postal 

edini akreditirani program v Španiji za svetovno 
iskanje sorodstveno nepovezanih donatorjev. 
Danes ima naša fundacija dostop do več kot 31 
milijonov donatorjev.

Kako vidite prihodnost fundacije?
Po treh desetletjih dela se zdaj soočamo z 
novim izzivom: izboljšati kakovost življenja 
bolnikov, predvsem pa najti dokončno 
zdravilo za levkemijo. V ta namen se je leta 
2010 fundacija skupaj z vlado Katalonije 
odločila za zgodovinski in neprimerljiv projekt: 
ustanovila je prvi evropski raziskovalni center, 
ki se osredotoča izključno na raziskovanje 
levkemije in drugih malignih bolezni krvi, in je 
eden od redkih tovrstnih na svetu. Raziskovalni 
inštitut za levkemijo José Carreras je center 
brez precedensa, ki z nepopustljivim delom 
raziskovalcev iz celega sveta uporablja najbolj 
inovativne tehnologije v boju za premagovanje 
te bolezni. Moja največja želja je, da fundacija 
ostane vitalna sila v boju proti levkemiji, 
da bo ta bolezen vedno in v vseh primerih 
ozdravljiva. Danes smo vsi raziskovalci in dokler 
ne najdemo zdravila, se ne bomo ustavili.

Matjaž Tomlje

Minilo je že kar nekaj časa, odkar ste prvič 
obiskali Slovenijo. Se radi vračate?
Z veseljem se vračam v vašo prelepo deželo, 
saj enostavno obožujem slovensko občinstvo. 
Že na prejšnjih koncertih sem začutil posebno 
vez z vami. Ste polni navdušenja, prav tako 
pa pri vas opažam visoko stopnjo glasbene 
izobraženosti, zato si štejem v čast, da sem 
lahko ponovno nastopil za vas!

Ali je res, da vas na Ljubljano veže še en 
poseben osebni razlog?
Tako je, moj zdravnik dr. Ciril Rozman je 
rojen v Ljubljani. On mi je pred leti, ko sem 
zbolel za levkemijo, rešil življenje, danes pa 
je pomemben član Carrerasove fundacije za 
zdravljenje levkemije. Vsakokrat ko obiščem 
Ljubljano, se spomnim na mojega dobrega 
prijatelja in njegovo pomoč.

Kaj vas je bolezen naučila?
Julija 1987 sem bil v Parizu zaradi 
kinematografskega projekta in sem po obisku v 
bolnišnici dobil diagnozo: akutna limfoblastna 
levkemija. Zdaj, ko je minilo trideset let, lahko 
rečem, da sem se med boleznijo zelo veliko 
naučil, saj sem zaradi nje dal prednost vidikom 
mojega življenja, kot so moja družina in prijatelji, 
ki so za mene ključnega pomena. Kljub vsemu 
mislim, da sem še vedno ista oseba in da je 
bolezen le spremenila moj fokus v življenju. 
Moja situacija je bila zapletena, saj napredki na 
tem področju medicine pred tridesetimi leti 
niso bili enaki kot zdaj. Toda zaradi znanstvenih 
raziskav in zdravila, ki je bilo takrat na voljo, sem 
lahko opravil presaditev kostnega mozga in 
dobil še eno priložnost za življenje.

Vas je lastna bolezen spodbudila v 
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BUTTERS

Organska masla Butters razvajajo vašo kožo, da postane ta neverjetno 
mehka in gladka, predvsem pa dišeča. Letošnji hit so zagotovo karitejevo 
maslo z jagodo, vanilijo ali mangom, ki navduši prav vsako žensko. Na 
spletni strani www.butters.si najdete še številne druge kozmetične izdelke, 
kot so maslo za ustnice, gel za prhanje, kakavovo maslo, maslo proti 
gubam in maslo proti strijam. Najbolje pri vsem pa je, da so vsi izdelki 
povsem naravni ter razviti in proizvedeni v Sloveniji. Naravna kozmetika 
Butters je kozmetika brez barvil, petrokemikalij in parabenov, ni testirana 
na živalih in je prijazna veganom.

SASHA	DESIGN	KERATINSKA	NEGA

Zdrave in močne lase si zagotovo želi vsakdo, vendar je treba materi 
naravi včasih priskočiti na pomoč. Pri tem vam lahko v precejšnji meri 
pomaga keratin, ki čudovito obnavlja lasno strukturo in poskrbi za 
zdrav in bleščeč videz. V lepotnem salonu Sasha Design keratinsko 
nego las priporočajo vsem damam in gospodom, ki si želijo voljne in 
sijoče lase, in še posebej tistim, ki si želijo izgubiti višek volumna ali 
krepast videz, ter tistim, ki si želijo videz bolj zglajenih las. V postopku 
nege, ki traja dve do tri ure, uporabljajo zgolj izdelke visoke kakovosti, 
ki so brez nevarnih sestavin, kot so formaldehidi in aldehidi, in tako 
zagotavljajo, da stranke ponovno zablestijo z naravno lepimi lasmi.

AMON&ANIS	AROMA	PROTECTION	SET	8

Aroma protection set 8 je kolekcija osmih najbolj nepogrešljivih naravnih 
in ekoloških eteričnih olj za domačo uporabo. Priročen vsakodnevni 
pomočnik za sodobnega človeka, ki stremi k ponovni povezavi z materjo 
Zemljo. Ekološko eterično olje – na prvi pogled le očarljiva aroma, ujeta 
v majhni steklenički, je v resnici izjemno močno orodje, s katerim lahko 
pripomoremo k celostnemu uravnovešanju telesa, čustev in uma. 
Kolekcija vsebuje tudi izobraževalno knjižico o rastlinah in eteričnih oljih 
z naslovom Izvorna modrost rastlin za dobrobit človeka.
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ORIFLAME	NOVAGE

Pri Oriflamu so že pred časom predstavili svojo učinkovito linijo NovAge, 
sedaj pa so zasnovali nov petdelni set izdelkov Ecollagen Wrinkle Power, 
ki pomaga razkriti čudovito gladko, sijočo in zdravo polt. Zasnovan je 
tako, da spodbuja nastanek kolagena, vlaži kožo in jo ščiti pred agresorji 
ter tako gladi gube in upočasni proces staranja. Moč črpa iz patentirane 
Tri-Peptide tehnologije, hialuronske kisline z nizko molekularno težo in iz 
izvlečka izvornih celic planike.

Foto: Katja Grudnik

Bi radi vstopili v sobo ter začutili svež zrak in čudovito dišavo, ki vas pomiri ter razvedri obenem? 
Aromaterapevtsko mentalno oazo lahko ustvarite doma ali v pisarni!

Široko ponudba difuzorjev ter eteričnih olj najdete na spletni strani: 

www.piro.io
Sledite nam na tudi na FB, da ne zamudite posebnih akcij ter nagradnih iger!

   @piro.io

I M A Š  D I F U Z O R ?

oglas 1s.indd   4 2. 04. 2019   10:01:10
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MADRES	

Družina izdelkov slovenske kozmetike Madres, ki nudi ročno 
narejene deodorante iz naravnih sestavin, ki resnično učinkujejo 
proti neprijetnemu vonju, hkrati pa so zapakirani v okolju prijazno 
razgradljivo embalažo, je postala bogatejša za enega člana. Ženstveni 
različici (Ylang Ylang) in dišavi svežega poletnega jutra (Vetiver) se 
je namreč pridružil nov vonj, ki združuje osvežujoče citruse nerolija, 
bergamotke in sladke mandarine. Unisex deodorant Neroli ne vsebuje 
sode bikarbone, zato je primeren tudi za najbolj občutljivo kožo.

HERRA	SCARLET	ROSE

Herra ponosno predstavlja prefinjen parfum za lase Scarlet Rose, ki 
kombinira dišave vrtnice, potonike, jasmina, magnolije in gomoljastega 
grahorja z malinami, jabolki, breskvijo ter s tropskim sadjem. Dišave 
se čudovito prepletajo z vonji osvežilne limone, limete in pomaranče 
skupaj z osnovnimi notami mošusa, sandalovine ter jantarja, ki ustvarijo 
pravo globino za ta romantičen vonj - za pridih razkošja skozi vse leto. 
Primeren je za vse vrste las in nudi celodnevno zaščito pred zunanjimi 
poškodbami, vključno z UV žarki, vonji hrane, dimom, klimatskimi 
napravami itd. Zapeljiva dišava je na voljo na trgovina.hairbeauty.si.

18     FASHION AVENUE

CATRICE

Catrice predstavlja „must-have“ izdelke, ki jih razkriva pet novih 
trendov: „No make up“ izgled s svetlimi toni dokazuje, kako privlačen 
je lahko praktično neviden makeup. S trendom „Visual wow & effects“ 
stvari postanejo bolj ekspresivne: vse lepotne zasvojenke bodo s temi 
izdelki še bolj v trendu. Bistvo trenda „Reshape & plump & boost“ je 
v ustvarjanju čudovite oblike, medtem ko „Performance for every 
lifestyle“ združuje lepotne pripomočke, ki obvladajo tudi najbolj 
aktiven življenjski slog. Na koncu „Storytelling“ naslavlja socialna 
omrežja, kjer lahko influencerji in sledilci z vsakim izgledom začnejo 
novo poglavje v svoji lepotni rutini.  

L.O.V	

L.O.V so visoko kakovostna, edinstvena in inovativna ličila z 
močnimi barvami, z luksuznimi formulacijami, s premium 
teksturami in z ekskluzivno embalažo. Z ličiči L.O.V ličenje postane 
čutna izkušnja in pozorni smo na vsak detajl. L.O.V je tukaj, da 
razvaja vsako žensko, jo naredi močnejšo in ljubi vsako njeno plat 
z izdelki, ki ne delajo kompromisov in ki sporočajo, da resnična 
lepota prihaja iz ljubezni do same sebe. L.O.V ženska je strastna, 
ljubi in živi ženstvenost z močnim umom in zlatim srcem. 

OGLAs
tajska 
masaža

1919
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
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SALON TAJSKE MASAŽE

Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik
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LUSH	GODDESS	

Lusheva kolekcija Goddess, ki jo sestavljajo milo, tekoči in trdni parfum, 
dišavno olje, kartica za tuširanje in kopalna bombica, je prežeta z 
mističnim oljem oud, ki je izredno priljubljen med parfumerji. Za 
pridobivanje razkošne in dišeče sestavine je treba točno določeno 
tropsko drevo iz rodu Aquilaria okužiti s posebno vrsto plesni, na kar se 
okuženo drevo odzove z izločanjem smole oud. Ker ta drevesa veljajo 
za ogroženo vrsto in je njihovo izsekavanja v naravi prepovedano, je 
Lush izbral dobavitelja s pridobljenim certifikatom CITES.

GIVENCHY	GENTLEMAN	COLOGNE

Svoboden po naravi, brezskrben v srcu, kavalir Givenchy živi po 
občutku. Spontanost je njegov moto, svoboda njegova filozofija. 
Neustrašen in iznajdljiv, venomer ustvarja svoja pravila. Razsoden 
in karizmatičen, obdarjen s prirojenim občutkom za stil, nas na 
vsakem koraku navdušuje s svojo predrznostjo. Njegova nova 
dišava je Gentleman Cologne, ki je sveža in nepričakovana, pravi 
sunek drznosti in živahnosti. Vonj limone, rožmarina, irisa in 
vetivera uteleša njegov uporniški duh, naravno neukrotljivost in 
razposajenost.
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GIVENCHY	L’INTERDIT	COUTURE

Lani je Givenchy lansiral novo dišavo L’interdit, poklon drzni 
ženstvenosti, ki vabi, da izkusite vznemirjenje prepovedanega. Tokrat 
jo predstavljajo v zbirateljski različici, ki je okrašena z logotipom 4G 
v črni čipki. Ekskluzivna kreacija je poklon stvaritvam modne hiše 
in blagu, ki ga je Hubert de Givenchy tako oboževal. Z njegovo 
mešanico belih cvetnih in temnih akordov je parfumska vodica, ki so 
jo ustvarili mojstri parfumerji Dominique Ropion, Anne Flipo in Fanny 
Bal, vabilo h kršenju pravil in sprejemanju vaše edinstvene elegance.

MALINCA	MANGOVO	MASLO

Omamno dišeče mangovo maslo iz mangovih koščic je 
100-odstotno čisto in naravno maslo, ki koži vrača vlago in je ne 
masti. Nežno, kremno maslo se v stiku s kožo raztopi in je zelo 
lepo mazljivo. Primerno je za nego suhe kože telesa in rok, odlično 
pa je tudi za nego nosečniškega trebuščka. Ovijte se z njegovim 
božanskim tropskim vonjem in poskrbite za nego svoje kože.

FA pomlad 2019.indd   21 10. 04. 2019   15:32:01
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Ko	 sta	 se	 pred	 sedmimi	 leti	 srečala	 in	 na	 mah	 zaljubila	 izdelovalec	
kozmetike	in	grafična	oblikovalka,	se	je	začela	pisati	zgodba	naravne	in	
ekološke	kozmetike	Amon	&	Anis,	katere	glavno	načelo	je	najvišja	mo-
goča	kakovost	sestavin,	zagotovljena	s	številnimi	strogimi	certifikati,	
kot	tudi	celovita	prijaznost	do	človeka,	živali	in	okolja.
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brez
KAKOVOST

KOMPROMISOV
Amon	&	Anis
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D
anes razširjena družina 
izdelkov Amon & Anis 
obsega že več kot 
osemdeset članov. Na 
samem začetku je šlo zgolj 
za dva ključna izdelka, 

ki ju je Amon pričel izdelovati zaradi želje po 
samozadostnosti. Ko se je začel izobraževati o 
kozmetiki, je šokiran ugotovil, kakšne kemikalije 
najdemo v običajnih zobnih pastah. Fluor, 
za katerega velja vsesplošno prepričanje, da 
pozitivno vpliva na zobno sklenino, je namreč 
stranski produkt industrije aluminija in je kot 
tak izredno nevaren toksin za možgane. Ker te 
strupene snovi ni več želel vnašati v svoje telo, 
je ustvaril ekološko zobno pasto, kateri se je 
kmalu pridružilo tudi milo. Na tej točki je Amon 
izdeloval kozmetiko zgolj za lastne potrebe. Ko 
so prijatelji izvedeli za njegov podvig, so se raje 
kot za nakup generičnih izdelkov odločili za 
naročilo njegovih domačih dobrot, hkrati pa so 
ga spodbudili, da naredi še naravni deodorant.
Naslednji korak se je izkazal za usodnega. 
V želji stvaritve podobe za svoje izdelke je 

Amon namreč spoznal Anis, izredno nadarjeno 
grafično oblikovalko, ki je do tedaj pripravljala 
raznolike projekte na temo ekologije. Navdušen 
nad njenim delom se je Amon v hipu odločil, da 
je ona prava izbira za kreacijo vizuala njegove 
linije. Tekom sodelovanja se je spletla ljubezen, 
zato sta se odločila, da ne bosta postala 
partnerja samo na zasebnem, ampak tudi na 
profesionalnem področju. Prečudovite grafike, 
ki jih navdihuje mati narava, so izdelke ponesle 
na povsem novo raven, hkrati pa je Anisina 
ambicioznost Amona spodbudila, da sta razširila 
kolekcijo izdelkov. Tako se je iz domačega 
eksperimenta razvila blagovna znamka Amon 
& Anis, pri kateri sta nadaljevala z dosledno 
ekološkostjo in najvišjo kakovostjo sestavin. Ta 
cilj si je Amon zadal že toliko let nazaj, ko se je 
odločil, da bo rekel ne sintetičnim kemikalijam 
in bo tako uporabljal le naravna eterična olja, 
hidrolate, prečiščena in nerafinirana olja in 
masla, čebelji vosek in naravne minerale brez 
gensko spremenjenih organizmov, nano delcev 
in ionskega obsevanja, ki jih odlično sprejema 
tudi najbolj občutljiva dojenčkova koža. Začela 

sta pridobivati številne ekološke certifikate, a 
ker kozmetiko izdelujeta primarno zase, se pri 
tem držita lastnih načel, ki presegajo kriterije 
certifikatov. Kot ena redkih se lahko pohvalita, 
da je njuna kozmetika vsaj 98% ekološka, v 
prihodnosti pa želita osvojiti še preostala dva 
odstotka. Ker hočeta ob tem delovati povsem 
transparentno, sta kot prva v Sloveniji začela 
na etikete izdelkov pisati deleže ekoloških 
sestavin, prav tako sta za lažje razumevanje 
potrošnikov poleg obvezne navedbe sestave v 
latinščini dodala tudi opis v slovenščini. Njune 
recepture so velikokrat bolj preproste, da lahko 
uporabnik resnično razume, kaj je v izdelku, 
toda to ne pomeni, da niso izjemno negovalne, 
hranilne in učinkovite.
A ker ni pomembna zgolj brezkompromisna 
kakovost sestavin, ampak tudi embalaža, v 
kateri je kozmetika shranjena, sta se odločila, 
da ne bosta uporabljala plastike, ki jo eterična 
olja razgrajajo in jo posledično uporabnik 
konzumira. K tej usmeritvi je pripomoglo tudi 
njuno zavedanje o problematiki plastike v 
prehrambeni verigi ter kontaminacije oceanov, 

zato sta raje izbrala stekleno embalažo, pri 
čemer sta za nekatere produkte posegla celo 
po vijoličnem steklu miron, ki ne prepušča UV 
svetlobe in tako ohranja svežino, učinkovitost 
in vitalno energijo sestavin. To velja za njuno 
najprestižnejšo kreacijo, prodajni hit Anti-age 
serum 13, ki mu resnično ni para. Ker sta želela 
ustvariti nekaj prav posebnega za nego obraza, 
sta začela raziskovati različna olja in ugotovila, 
da so najdražja olja iz jagodičevja, ki jih 
stiskajo iz semen robid, malin, ribeza in bezga. 
Ta delujejo povsem drugače kot na primer 
kokosovo olje ali karitejevo maslo. Kožo skoraj 
čudežno vlažijo in jo naredijo mehko kot svila, 
hkrati pa se izjemno hitro vpijejo in ne puščajo 
neprijetnega mastnega občutka. V iskanju 
popolnega recepta sta se odločila za uporabo 
kar trinajstih različnih olj. Kot nalašč je ta številka 
povezana z luno in ženskostjo, tako da sta bila 
prepričana, da bo serum po tem dobil tudi 
ime. Za optimalno učinkovitost sta v pravem 
razmerju dodala maščobne kisline omega 3, 
5, 6, 7 in 9 kot tudi številne vitamine. Pri tem 
sta ponovno izbrala njihovo naravno obliko, saj 



vemo, da ima tudi manjša količina veliko večji 
učinek kot umetne spojine, ker nudijo pravo 
bogastvo fitonutrientov. Namesto hialuronske 
kisline za vlago, retinola kot izvora vitamina A in 
askorbinske kisline kot vitamina C, sta vključila 
krepitveno šipkovo tinkturo ter hranilna olja 
korenčka, argana in pšeničnih kalčkov. Piko na i 
kompleksnemu serumu predstavljajo omamna 
eterična olja, ki delujejo izjemno vlažilno, prav 
tako pa poskrbijo za sprostitev in poživitev 
duha.

Ustvarjalca znamke Amon & Anis pravita, 
da za prihodnost nimata posebnih načrtov, 
saj delata po inspiraciji. Povezava z naravo 
in rastlinami je ravnokar navdihnila nov set 
osmih najbolj nepogrešljivih eteričnih olj, ki 
so z razkošno embalažo, kjer so ponovno v 
ospredju prekrasne ilustracije, obogatene z 
avtorsko pesmijo, odlična izbira za obdarovanje 
najbližjih.

www.amonanis.si
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#FollowTheLight
Nova Iconic kolekcija na voljo od 99 EUR

swarovski.com

ICO01_Fashion_215x290_SL_L.indd   1 26.03.19   11:57



Aleksandra Čekerevac s.p.

041 / 33 99 14

www.sashadesign.si

Frizerski salon in svetovanje

Od napornega dne se pustite 
razvajati našemu profesionalnemu 

frizerskemu teamu, ki bo z veseljem  
poskrbel za popoln videz vaših las 

s strokovnim znanjem in 
z vrhunskimi proizvodi.
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meja
PREMIK

LEPOTE
Terapije	kože

Microneedling,	kislinske	terapije,	mezoterapija…	O	
njih	se	veliko	govori,	še	več	piše.	Kaj	je	res	in	kaj	ne	

drži?	Koliko	lahko	verjamete	in	kaj	je	marketing?	
V	tokratnih	lepotnih	nasvetih	nam	Anja	Rednak	

Jakšić	razkriva	resnice	in	zmote	glede	terapij	
kože,	ki	premikajo	meje	lepote.
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Microneedling
Ta postopek je obnorel svet. Microneedling 
obljublja redukcijo kolagenskih vlaken, česar 
posledica je volumen v dermisu. Kolagensko 
vlakno ima življenjsko dobo 5 do 7 let, redna 
obnovitvena terapija pa upočasni staranje kože. 
Gube, brazgotine, strije se zgladijo. Priznam, 
obnorel je tudi mene. Po temeljiti študiji verjamem, 
da je to velik korak v svetu estetike in lepote. Iglice 
prodrejo skozi vrhnjo plast kože (epidermis) in 
preidejo v ciljno plast, papilarni dermis. S prebodom 
ustvarimo vnetje, kateremu sledi celjenje. Terapijo 
ponavljamo v pravilni vijugi obnove kože in ne s 
prehitevanji postopkov, ki se dogajajo.
Naj opomnim, da je za pričakovane rezultate 
in varno uporabo potrebno izvedbo opraviti 
pri strokovnjaku. Prehitro se lahko naredi trajna 
poškodba in pride do povečanega vnetja in 
alergijske reakcije. Za postopek sem sama opravila 
tečaj, potrjen s strani zdravstvene zbornice. 
Pomembno je prav vse: priprava kože, velikost 
in debelina iglic, kot vboda, globina vboda, čas, 
pravilna nega doma. Pomembno je tudi poznati 
postopek vnetne faze in celjenja. V fazi vnetja 
je potrebno s kožo delati nežno, kar pomeni 
čiščenje le s fiziološko raztopino in poskrbeti za 
nežno, hranilno in neaktivno nego. V fazi celjenja 
pa dodajte aktivne učinkovine, kot so hialuronska 
kislina, antioksidanti, vitamini in minerali, in koža 
vam bo hvaležna, da ji pomagate pri gradnji 
novih vlaken. Ko se faza celjenja konča, ponovite 
postopek vbadanja.

Kislinski pilingi
Močne pH kisle aktivne učinkovine v primernih 
izdelkih izvajajo intenzivno keratinizacijo. Kisline 
so lipofilne, kar pomeni, da topijo maščobe, ki so v 
koži kot del lepila, ki drži odmrle celice na površini. 
Kislinski pripravki zelo temeljito odstranijo veliko 
površino odmrle povrhnjice in tako razkrijejo 
sijočo in gladko kožo. Terapijo predpišemo 
pri vseh težavah povečanja, kot so povečana 
aktivnost lojnic, povečana debelina povrhnjice, 
brazgotine, akne. Glede na cilj izberemo skupino 
kislin. Toda pozor! Kislinskih terapij ne izvajajte 
doma, saj je tudi tu potrebno dodatno znanje za 
varno uporabo. Pomemben je čas nanosa, vrsta 
kisline, njen pH, predpriprava, pravilna in temeljita 
nevtralizacija, navodila za pravilno nadaljnjo nego 
doma... Naj vaše terapije kislinskega pilinga vodi 

strokovnjak. Sama opažam, da je na trgu v prosti 
prodaji kar nekaj pripravkov. S poplavo teh izdelkov 
hkrati opažam porast strank s hipersenzibilno 
kožo, z epidermalnimi brazgotinami in z lišajasto 
povrhnjico. Sedaj ko sonce dobiva svojo moč, se 
bodo pokazale poškodbe melaminskih celic z 
njihovo povečano aktivnostjo. Raje poskrbimo za 
preventivo in vas lepšamo kot rešujemo posledice. 
Tudi zadovoljstvo je tako večje in rezultati boljši.

Mezoterapija
Mezoterapija je na trgu prisotna že dolgo časa. 
Poznamo igelno in brezigelno mezoterapijo. Cilj 
terapije je v globlje plasti epidermisa vnesti aktivne 
učinkovine. Zakaj to počnemo? Ker z leti in ob 
močnem stresu koža izgublja gradnike in energijo. 
Z vnosom točno predpisanih in res skrbno izdelanih 
serumov koži ciljno dodajamo aktivne učinkovine 
za boljšo proizvodnjo novih kožnih celic. Koža je 
zadnji organ, ki iz telesa črpa hranilne učinkovine, 
vodo in kisik, zato je prvi organ, na katerem se 
pokažejo pomanjkanja. Postopek mezoterapije 
in njen neverjetni penetracijski učinek lahko 
izkoristimo za dodajanje hranilnih učinkovin 
koži kot tudi za dodajanje aktivnih učinkovin za 
umiritev melaninskih celic (beljenje) in lasnih 
foliklov (umirjanje rasti dlak) ali za aktivacijo celic 
lasnega folikla (pospeševanje rasti las). Kombinacij 
je neskončno, globina penetracije z mezoterapijo 
pa tako ciljna, da pripelje do vidnih rezultatov po 
že samo eni terapiji.

Terapije z dodatki
Sama vedno najprej določim cilj in nato kombiniram 
terapije med seboj. Vsaka s svojo posebnostjo iz 
drugega kota rešuje težavo. V času terapij je ključna 
nega doma, saj tako lahko nadaljujemo terapijo 
v domači kopalnici. Izjemnega pomena sta tudi 
pravilna prehrana in vnos prehranskih dodatkov.

Anja Rednak Jakšić
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Dentalni	center	Tatalović

odpira

xxxxx
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P
etru Tataloviću je bil tako 
kot njegovi sestri Živi 
poklic zobozdravnika 
položen že v zibelko. 
Njun oče Milan Tatalović, 
dr. dent. med., je namreč 

vrata svoje ordinacije v Krškem odprl že pred 
petindvajsetimi leti, sedaj pa njegova otroka 
nadaljujeta s tradicijo družinskega podjetja. 
Tudi Petrova žena, Katja Ereš Tatalović, dr. dent. 
med., je zobozdravnica in skupaj z njima piše 
novo zgodbo. Življenjska sila in ambicioznost 
mladostne ekipe ter nenehna usmeritev k 
zagotavljanju čim boljše storitve za svoje 
stranke jih je spodbudila, da so januarja 2018 
pričeli z gradnjo popolnoma novega objekta, 
ki so ga izpopolnjevali več kot leto dni in kjer 
sedaj domujejo njihovi novi prostori. V koncept 
vrhunskega dentalnega centra, kakršnega v 
Sloveniji še nismo videli, so vložili ogromno 
premisleka, energije in truda, kar se več kot 
gotovo pozna. Pozitivna izkušnja stranke se 
prične še pred vstopom v kompleks, lociran 
na mirni lokaciji v Krškem, s svojimi parkirnimi 
mesti. Ko pa stranka vstopi skozi vrata, jo 
objame minimalistično zasnovan moderen 
prostor, ki bolj kot čakalnica deluje kot dnevna 
soba. Dr. Tatalović pove, da so v iskanju cilja, da 
se njihove stranke počutijo kar se da prijetno, 
in v prizadevanju, da bi povsem izbrisali strah 
pred zobozdravnikom, vse zasnovali bolj 
kot spa in ne kot ordinacijo, saj je ključnega 
pomena sprostitev in udobje strank. S tem 

v mislih so izbrali tudi barvno paleto; niso se 
odločili za intenzivne odtenke, ki jih najdemo v 
mnogih zobozdravstvenih ordinacijah, ampak 
so raje izbrali pomirjajočo belo, skombinirano z 
naravnim lesom, ki v prostoru pričara občutek 
topline. Prav tako vseh pet ambulant, v katerih 
velika okna v prostor spuščajo radodarno 
količino naravne svetlobe, gleda na zeleni 
nogometni stadion, ki skupaj z reko Savo 
izbriše skrbi. Vsak detajl je umeščen z nekim 
namenom, in to je doseg dobrega počutja. 
Pa ne zgolj strank, tudi kolektiva, ki je zaradi 
izjemno estetsko dovršenega ambienta še 
bolj nasmejan in prijazen. Da bo njihova 
komunikacija lažja, so vse ambulante pametno 
povezali z vrati za osebje, kar omogoča lažjo 
komunikacijo med zobodravniki. Z dodelanim 
konceptom sproščujočega prostora, ki se lahko 
kosa tudi z najbolj prestižnimi ordinacijami 
svetovnih prestolnic, so tako svojo filozofijo 
prijaznosti, prilagodljivosti in strokovnosti, 
grajeno na 25-letni tradiciji, dvignili na še višji 
nivo, ki predstavlja hudo konkurenco bližnjim 
zagrebškim klinikam, ki živijo od dentalnega 
turizma. V primerjavi z njimi v DCT-ju združujejo 
specialiste z vseh področij, ki poskrbijo za 
celovito zdravje zob in ustne votline: vse od 
implantologije, snemne in fiksne protetike, 
ortodontije do oralne kirurgije, rentgenskega 
slikanja, oskrbe obzobnih tkiv, zdravljenja 
kariesa ter estetskega zobozdravstva. Ob tem 
je tudi kakovost storitve običajno povsem 
drugačna. Dr. Tatalović pravi, da k njim 

Nasmeh	je	ena	od	prvih	stvari,	ki	jih	opazimo	na	človeku,	hkrati	pa	igra	
pomembno	vlogo	pri	tem,	kako	dojemamo	samega	sebe.	Zdravi	in	
beli	zobje	nas	pomladijo	in	polepšajo,	očarljiv	nasmeh	pa	lahko	odpira	
tudi	mnoga	vrata	in	odpravlja	prepreke	do	srečnejšega	osebnega	in	
poslovnega	življenja.	Kako	pacientu	prisluhniti	in	mu	pričarati	naraven	
nasmeh,	o	katerem	sanja,	smo	se	pogovarjali	s	Petrom	Tatalovićem,	
dr.	dent.	med.,	MSc.,	vodjo	Dentalnega	centra	Tatalović,	in	s	člani	osta-
lega	tima,	ki	so	se	v	mesecu	januarju	preselili	na	čudovito	novo	lokacijo	
ob	stadionu	Matije	Gubca	v	Krškem.
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velikokrat hodijo popravljat zobe stranke, 
ki so bile nezadovoljne v Zagrebu. Poleg 
tega, da jim lahko ponudijo najvišjo mogočo 
kakovost materialov in obravnave, ki so rezultat 
dolgoletnih izkušenj in prizadevanj, so tudi 
cene veliko bolj prijazne, saj gre le za obmejno 
kliniko. Kot lepo ponazori primer cene kave v 
Ljubljani ali v Krškem, so tudi zobozdravstvene 
storitve v DCT ugodnejše zgolj zaradi lokacije, 
kar pa v nobenem primeru ne pomeni, da 
zato trpi kakovost. Celo nasprotno, v Krškem 
so svojo novo kliniko kot eni redkih na naših 
tleh opremili z najnaprednejšimi aparati, 
ki omogočajo čim hitrejšo obravnavo in 
izdelavo ter optimalno prilagajanje željam 
strank. Prav tako pa ekipa strokovnjakov, 
ki jo sestavljajo štirje zobozdravniki in trije 
specialisti, nenehno poglablja svoje znanje na 
mednarodnih kongresih in konferencah, kjer 
se spoznavajo z vsemi novostmi in trendi. Zato 
so v novem kompleksu rezervirali tudi prostor 
za izobraževalnico, kjer bodo svoje obširno 

znanje začeli predajati naslednjim generacijam. 
Izobraževalni seminarji, ki bodo potekali 
enkrat mesečno na raznolike teme, ne bodo 
ponudili zgolj teorije, ampak bodo za odlično 
razumljivost in poučnost prikazali tudi prenos 
naučenega v prakso.
Ne potrebuješ veliko časa, da ugotoviš, da 
talentiran in prizadeven kolektiv, ki poskrbi za 
zdravje zob od A do Ž, diha za zobozdravstvo 
in zato svoje delo res opravlja s srcem. In to ne 
drži le za družinske člane Tatalović, prav tako 
predani so tudi preostali člani ekipe, ki so z leti 
tako rekoč postali del njihove razširjene družine. 
Sproščeno in prijetno vzdušje, ki vlada v zraku, 
je združeno s strokovnostjo, z medsebojnim 
sodelovanjem in s kakovostno izvedbo storitev, 
zato dr. Tatalović ponosno pove, da pacienti iz 
klinike odhajajo zadovoljni, se radi smejejo in 
se vračajo brez strahu.

www.tatalovic.si
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Matevž Janc, dr.dent.med., spec.parodontologije
Peter Tatalović, dr.dent.med.

Katja Ereš Tatalović, dr.dent.med.
Milan Tatalović, dr.dent.med.

Živa Tatalović, dr.dent.med., spec.ortodontije
Žiga Maruša, dr.dent.med.

Skoraj nemogoče je, da bi za svojo kožo preveč skrbeli, saj koža pravilno 
negovanje povrne z lepoto. Verjamemo tudi, da si vaša koža zasluži več 

kot le nego – zasluži si najboljše! L’Abelage vlaga znanje v razvoj in 
izdelavo naprednih linij vrhunskih negovalnih kozmetičnih izdelkov, ki 

vam pomagajo ohraniti in zaščititi naravno lepoto vaše kože.

Na preizkus izdelkov in brezplačno tedensko nego obraza se naročite 
preko e-pošte: info@labelage.si.

Nova realnost

Izdelano v Franciji 
iz razkošnih in 

učinkovitih sestavin

ORIENS D.O.O., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana
01 292 77 40, info@labelage.si, www.labelage.si
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BMW	serije	3

popolnosti
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Težko	pričakovana,	že	kar	sedma	generacija	priljubljene	BMW-jeve	
serije	3	je	luč	sveta	ugledala	lanskega	oktobra	na	avtosalonu	v	Parizu,	
letošnjega	marca	pa	je	doživela	lansiranje	na	evropski	trg.	Bavarci	
so	tako	dimenzijsko	kot	tudi	oblikovno	trojko	približali	večji	seriji	5,	po	
kateri	so	povzeli	tudi	novo	premijsko	zasnovano	notranjost.
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S
erija 3 se je v svoji novi sedmi 
generaciji dimenzijsko občutno 
povečala. V dolžino meri 76 
milimetrov več, v širino 43, 
medosje pa so uspeli povečati 
za 41 milimetrov. Tako sedaj 

aktualna trojka v dolžino meri več kot za serijo 
večja petica iz leta 2000.
Oblikovno gledano, Bavarci z novo serijo 3 tople 
vode niso odkrivali, zato so prednji del le rahlo 
osvežili s še bolj ostrimi linijami in z napetimi 
površinami, maski so nadeli nov par luči z rahlo 
prirezo spodaj in razširili ledvički. Veliko več 
svežine prinaša zadnji del z bolj vitkimi lučmi. 

Povsem nova je notranjost, katere zasnovo si 
deli s serijo 8 in športnim terencem X5. Kokpit 
je sedaj še bolj digitaliziran in ergonomsko 
prečiščen z minimalnim številom gumbov, 
na novo oblikovanimi zračniki in z digitalnim 
ekrančkom za klimo med njimi. Digitalizirani 
so tudi merilniki v obliki 12,3-palčnega zaslona, 
osrednji ekran pa je sedaj bolj elegantno in 
globoko vkomponiran v zgornji del armature 
in je na voljo v treh velikostih.
V vozni dinamiki naj bi nova serija 3 postavila 
nove standarde v razredu, kjer sedaj odločno 
kraljuje Alfina Giulia. Bavarci naj bi z obsežno 
nadgradnjo šasije, novo tehnologijo blažilnikov, 

večjo togostjo strukture karoserije in vzmetenja, 
zmanjšano maso in z nižjim težiščem, dosegli 
še bolj oster in pristen užitek v vožnji. Sprva 
bo na voljo šest motorjev, štirivaljni dizelski 
in bencinski ter šestvaljni trilitraš, v razponu 
moči od 110 kW (150 KM) do 195 kW (265 
KM). Poleti se bo ponudbi pridružila športna 
različica M340i xDrive, ki smo jo spoznali na 
losangeleškem avtomobilskem salonu. V 
mestu angelov je razkazala svoje nadgrajene 
karakteristike z agresivnejšo podobo, ki jo 
ustvarjajo za M-ove modele unikatni elementi, 
kot so maska hladilnika z mrežastim dizajnom, 
novi zadnji spojler in oglati izpušni cevi. 

Dinamični karakter zagotavlja nadgrajena 
verzija bencinskega V6 s 374 poskočnimi 
konjički, ki se na cesto prenašajo s pomočjo 
8-stopenjskega športnega avtomatika in 
odličnega štirikolesnega pogona xDrive. A 
navdušenci nad modelom z najmočnejšo črko 
na svetu komaj čakajo, da bodo v prihodnosti 
ugledali novo serijo tudi v čistokrvni preobleki 
M, ki bo zadovoljila apetite po brzinski vožnji.

 Jan Grobelšek



slovenske jedi iz lokalnih in ekoloških sestavin 

Bogata izbira vin, medenih vin, penin IN piv 
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A la cart ponudba 
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Sunseeker	76	Yacht

na
DIAMANT

OBZORJU



54     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     55

Zmogljivost	in	stil	sta	perfektno	združena	v	Sunseekerjevi	novi	kreaciji	
76	Yacht,	ki	na	račun	svoje	vpadljive	silhuete	izgleda	kot	diamant	na	
obzorju,	ki	zahteva	pozornost	vsakega,	ki	ga	uzre.

P
rivlačni model 76 
Yacht je najnovejši član 
ekstravagantne linije Yacht 
največjega britanskega 
proizvajalca plovil 
Sunseeker, ki je tudi pri 

stvaritvi sveže zarisanega lepotca ostal zvest 
svoji pionirski filozofiji stalnega iskanja nečesa 
novega, drznega in drugačnega.
23-metrska flybridge jahta je sicer naslednica 

zelo uspešne, a malo bolj zadržane 75- in 73-
ice, ki sta z več kot 100 prodanimi primerki 
predstavljali pomemben steber znamkine 
prodaje. Novinka namerava nadaljevati z 
uspešno zgodbo, saj so jo oborožili s celo 
paleto izboljšav, med katere štejemo tudi 
radikalno preoblikovano nadgradnjo na 
daljšem in sodobno zasnovanem ladijskem 
trupu, s katerimi želi povsem odpihniti svoje 
tekmece.

76 Yacht očara že na prvi pogled s svojimi 
velikanskimi okni, ki zagotavljajo dramatičen 
vizualni podpis, hkrati pa goste razvajajo s 
čudovitimi, skoraj 360-stopinjskimi razgledi 
po horizontu. Kljub dovršeni estetiki glavnega 
salona, kjer domujejo kar tri udobne zofe, 
jedilnica za osem oseb, ladijska kuhinja in 
krmilna postaja, vse odete v spokojne naravne 
odtenke, ki jih razblinjajo detajli turkizne, se 
bo večina dogajanja odvijala zunaj. Da bo 

sproščanje oziroma zabava resnično na nivoju, 
so pri Sunseekerju omogočili precej impresivno 
personalizacijo prostora, ki bo zadostila vsem 
željam in potrebam. Bodoči kupci bodo tako 
lahko prostoren flybridge s kokpitom in z barom 
založili še z jacuzzijem, tam shranili svoj jet-ski ali 
pa se odločili za dodatne ležalnike. Teh je sicer 
že v osnovni konfiguraciji ogromno; skupno bo 
na usnjenih ležalnih površinah flybridga, krme 
in premca sonce lahko božalo vsaj deset oseb. 
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big r
Mnoge od teh so zaradi priročnosti opremljene 
tudi z mizo, kamor bodo gostje lahko odložili 
svoj koktejl ali lahko kosilce, ki ga bo pripravil 
eden izmed treh članov posadke. Toliko jih 
namreč lahko poleg premožnih srečnežev 
biva na jahti, ki v svoji srčiki skriva štiri izjemno 
luksuzne kabine, od katerih je za doseg 
maksimalne zasebnosti prav vsaka oskrbljena 
z lastno kopalnico. Očarljiv ambient vrhunec 
doseže v suiti lastnika, kjer je vsaka podrobnost 
umeščena z razlogom. Toplina svetlega lesa 
in bež posteljnine je ponovno kombinirana z 
raznolikimi odtenki modre, ki krasno zasijejo s 

pomočjo naravne svetlobe, ki v spektakularni 
prostor priteka v zajetnih količinah.
Odličen britanski paket vrhunskega stila in 
izjemne prostornosti nadgrajuje navdušujoča 
zmogljivost, s pomočjo katere bo nova 
Sunseekerjeva jahta zagotovo postala ena 
uspešnejših predstavnic svojega razreda. 
Dvanajstvaljna motorja MAN bosta namreč ob 
izbiri močnejših 1.550-konjskih različic ogromno 
plovilo z veliko mero odzivnosti in brez večjega 
napora pognala do najvišje hitrosti 32 vozlov.

Ava Tomlje

bigg-r.com
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CLIFF SPA BELVEDEREE 
SPA center je del novega Cliff Hotel & Spa****, ki tako zunanjim kot 
hotelskim gostom nudi edinstveno ponudbo: čudovit sproščujoč razgled 
s prvovrstnimi storitvami za razvajanje telesa in duha.
Cliff Spa Belvedere ponuja:
• savne: turška, finska in zeliščna
• VIP-ponudba: možnost zakupa zasebnega prostora s savno
• bazen
• fitnes
• svet masaž
• lepotni in kozmetični programi

RezeRVacIje teRmInoV:
t +386 (0)5 66 05 184 / +386 (0)51 214 478
E: spa@belvedere.si

RESTAVRACIJA KAMIN
Biser Belvedere Resorta je Restavracija Kamin, ki se ponaša s 
teraso s čudovitim pogledom na Izolo in tržaški zaliv.
Restavracija ponuja:
• istrske in ribje specialitete
• vegetarijanska ponudba
• mednarodne jedi s poudarkom na lokalnih surovinah

osnova za pripravo izvrstnih domačih jedi je ekstra deviško oljčno 
olje z geografskim poreklom, ki ga pridelujejo sami po načelih 
ekološke pridelave.

Več InfoRmacIj In RezeRVacIje:
t: +386 (0)5 660 5666 / m: 040 437 374 
E: restaurant@belvedere.si

I n S P I R e D  BY  
t H e  S e a

my HOME my DOMAIN

Cliff Hotel & Spa Belvedere stoji v Krajinskem parku 

Strunjan, na vzpetini neposredno nad morjem in 

ponuja čudovit razgled na Tržaški zaliv. Strateška lo-

kacija in vpetost v naravo omogočata gostom številne 

dejavnosti v naravi.  Z okoli sto metri nadmorske 

višine je najvišje ležeči hotel na slovenski obali, kar za-

gotavlja dih jemajoč razgled iz Superior sob. Notranji 

prostori hotela so oblikovani v elegantnem slogu, 

uporaba naravnih materialov gostu pričara prestiž, 

CLIFF HOTEL & SPA BELVEDERE**** 
domačnost in toplino ter ga poveže z naravo, ki ga 

obdaja. 

Cliff Hotel & Spa Belvedere****

Dobrava 1a, 6310 Izola

E: belvedere@belvedere.si

T: (05) 66 05 100

www.belvedere.si
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Najlepše	opere	na	svetu

arhitekturni
VELIČASTNI
PRESEŽKI

Vse	od	svojega	rojstva	v	renesansi	se	opera	uveljavlja	kot	reinkarnacija	
grške	drame,	medtem	ko	se	uporablja	za	predstavitev	moči	države	–	
fevdalne,	diktatorske	ali	demokratične.	Kljub	razmeroma	majhnemu	
občinstvu	ljubiteljev	opere	je	bilo	od	začetka	novega	tisočletja	po	svetu	
zgrajenih	vsaj	dvajset	novih	opernih	hiš.	Pod	megalomanske	strukture,	
ki	zahtevajo	mnogo	sredstev	kot	tudi	časa,	so	se	podpisali	nekateri	
največji	arhitekturni	geniji.	Dolgo	po	razcvetu	izpovednega	medija	in	
kljub	minimalnemu	pomenu	za	obče	prebivalstvo	so	namreč	ti	hrami	
kulture	obravnavani	kot	najbolj	prestižni	projekti	v	sferi	arhitekture,	
saj	je	njihova	prisotnost	v	svetovnih	velemestih	ključnega	pomena	in	
običajno	tudi	velik	magnet	za	turiste.	Oglejte	si	predstavitev	najlepših	
opernih	hiš	sveta,	od	katerih	je	vsaka	tako	unikatna	kot	operna	arija.

Sydneyska operna hiša



OGLAS
burger

Sydneyska operna hiša
Najbolj znana operna hiša na planetu je 
zagotovo mojstrovina v Sydneyju, ki stoji v 
pristanišču tega večmilijonskega mesta že več 
kot štirideset let. Znamenita forma, zgrajena 
v ekspresionističnem arhitekturnem slogu, 
izgleda kot kopica belih školjk, ki se dvigajo iz 
modrega morja. To obliko je danski ustvarjalec 
Jørn Utzon poleg estetske funkcije izbral tudi 
zato, da so lahko zadovoljili potrebe po višini 
notranjosti, ki narašča od nizkih prostorov za 
vhod, preko sedišč do visoko dvignjenih odrov. 
Simbol dežele tam spodaj je bil prav tako leta 
2007 umeščen med Unescove spomenike 
svetovne kulturne dediščine.

Bolšoj teater
Rusko glasbeno dediščino odlično uteleša 
kultni moskovski Bolšoj teater, katerega 
začetki segajo v leto 1776, ko je carica Katarina 
Velika dodelila knezu Petru Urusovu privilegij 
organiziranja gledaliških predstav vseh vrst. 
Delo arhitekta Josepha Bovéja je doživelo 
mnogo sprememb, leta 2011 pa je po dolgi in 
ekstenzivni obnovi spet zasijalo v vsem svojem 
blišču. Kot prava prestolnica kulture je Bolšoj 
teater gostil mnoge historične gledališke, 
baletne in operne premiere in se s tem za 
vedno zapisal v zgodovino umetnosti.

Operna hiša v Guangdžovu
Na trgu Huacheng, ki predstavlja finančno 
središče gospodarsko najhitreje rastočega 
kitajskega megalopolisa Guangdžov, poleg 
štirih najvišjih zgradb mesta domuje tudi ena 
najbolj uglednih opernih hiš, ki so jih kdaj koli 
zgradili. Dekonstruktivistična kreacija slovite 
umetnice Zahe Hadid, znane po neobičajnih 
urbanih objektih, je takoj pritegnila pozornost 
javnosti kot tudi arhitekturnih kritikov s svojo 
futuristično formo, ki je zamišljena kot dva 
kamna, ki ju je na obalo odnesla Biserna reka. 
Kljub dramatičnosti je v harmoniji s svojo 
okolico in tako perfektno predstavlja povezavo 
med arhitekturo in naravo.

Operna hiša Harbin
Leta 2010 so MAD arhitekti z Ma Yansongom 
na čelu osvojili mednarodni natečaj za gradnjo 
kulturnega središča prihodnosti na otoku 
ob reki Songhua, pet let kasneje pa so svetu 
razkrili dih jemajočo strukturo, oblikovano kot 
odgovor na naravne sile in moč neukročene 
divjine hladnega podnebja. Arhitekturni 
dragulj, za katerega se zdi, kot da sta ga izklesala 
veter in voda, očara z organskimi linijami in 
oblikami. Fasada, sestavljena iz gladkih belih 
aluminijastih plošč, pa je prava poezija ostrine 
in mehkobe.
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Bolšoj teater Pisal se je september 2017, ko 
je peščica ljubiteljev dobrega 
žara in burgerjev, sedela pri šefu 
doma na terasi in imela piknik. 
Vedno so se dobili pri šefu, ker je 
imel na terasi tisti prav poseben 
“lava” žar, ki je imel nekakšno 
čudežno moč, ko se je govorilo 
o okusih mesa. Ko se je meso 
cedilo po kamnih iz lave, je tisti 
tapravi “smoke” dim, še dodatno 
začinil meso in pikniki so bili res 
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D’BURGER - PLACE & FOODTRUCK

d’Burger place / BTC - Woop park, Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana
+386 (0)31 616 000, info@dburger.si

www.dburger.si

polni arome in okusa. 
Tedaj je nekdo dejal “Ej, veš da 
takega burgerja še nism jedu v 
Sloveniji!” in pričela se je debata. 
Razmišljali so, kje bi lahko poizkusili 
pravi burger iz “lava” žara, toda 
zaman. Tako je minil teden, dokler 
se niso ponovno dobili pri šefu 
in se ob odličnem kraft pivu 
odločili, da bodo d’Burger, kot 
so mu pravili, oživeli. Ker niso imeli 
dovolj denarja za lokal, so kupili 

tovornjak in se nič hudega sluteč 
podali v svet. 
Tako gledamo to peščico 
prijateljev eno leto kasneje, 
oktobra 2018, ko skupaj z roko v 
roki in d’Burgerjem v drugi, odpirajo 
svojo prvo lokacijo, d’Burger Place.
To je zgodba o d’Burgerju, ampak 
dejstvo je preprosto. Če nisi 
poizkusil d’Burgerja, še nisi probal 
pravega burgerja, ker je naš 
pečen na lava žaru edinstven.

oglas 1s.indd   25 22. 03. 2019   17:05:19
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Dekonstruktivistična	 kreacija	 slovite	
umetnice	 Zahe	 Hadid	 takoj	 pritegne	
pozornost	s	svojo	futuristično	formo.

‘‘

‘‘

Operna hiša v Guangdžovu
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OGLAS
caudelie

Nacionalni center umetnosti v Pekingu
Med pekinškimi kulturnimi institucijami in 
nasploh turističnimi znamenitostmi je sigurno 
ogleda vreden Nacionalni center uprizoritvene 
umetnosti, pozicioniran v samem srcu 
historične prestolnice. Kljub temu ga je njegov 
idejni oče, Francoz Paul Andreu, zasnoval kot 
izjemno modernistično elipsoidno kupolo iz 
titana in stekla, ki od daleč izgleda kot kapljica 
vode na površini, saj je obdana z umetnim 
jezerom. Kljub prvotni kontroverznosti je 
njegov načrt požel splošno občudovanje in 
postal eden najbolj ikoničnih arhitekturnih 
pečatov mesta, ki s svojo velikansko podobo 
takoj zahteva spoštovanje gledalca.

Operna hiša Palais Garnier
Konec 19. stoletja je cesar Napoleon III v okviru 
svoje obsežne rekonstrukcije Pariza naročil 
izgradnjo veličastne operne hiše, ki bi bila 
zavist vsega sveta, trinajst let kasneje, pa je bil 
dokončan neobaročni briljant arhitekta Charlesa 
Garniera, Le Palais Garnier. Spektakularna 

palača in njena bogata zgodovina je navdihnila 
pisca detektivk Gastona Lerouxa, da napiše 
gotsko ljubezensko zgodbo Fantom iz opere, na 
podlagi katere je kasneje nastal slavni muzikal 
Andrewa Lloyda Webbra, ki se je uveljavil kot 
najdobičkonosnejši gledališčni projekt na 
svetu.

Mesto umetnosti in znanosti v Valencii
Kulturni in arhitekturni kompleks, ki je najbolj 
prepoznavna sodobna turistična destinacija v 
Valencii, je zasnoval španski mojster Santiago 
Calatrava, ki si je priboril mednarodni sloves na 
račun svojih zgradb, ki spominjajo na oblike in 
gibe organskih entitet, kljub temu da se v svoji 
konstrukciji zanašajo na modernistično triado 
betona, stekla in jekla. Kot večina njegovih del je 
tudi Mesto umetnosti in znanosti neposredno 
povezano z vodo, ki njegovim stvaritvam doda 
še drugo dimenzijo, saj odsevi zgradbe v vodi 
pričarajo enigmatično kakovost.

Ava Tomlje

Operna hiša Palais Garnier Mesto umetnosti in znanosti v Valencii

Nacionalni center umetnosti v PekinguOperna hiša Harbin
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PARABENOV, FENOKSIETANOLOV, 
FTALATOV, MINERALNIH OLJ, 

NATRIJEVEGA LAURET SULFATA, 
ŽIVALSKIH SESTAVIN…
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Mind	Hotel	Slovenija	

morju

xxxxx

BLIŽJE
NE GRE

Ste	z	mislimi	že	pri	brezskrbnem	razvajanju	ob	morju?	Niste	edini.	Naj	
vas	potolažimo.	V	Portorožu	se	poletje	začne	že	prej.	Bližje	morju	ne	
gre.

P
O

T
O

P
IS



FASHION AVENUE     73

Znano, neraziskano
Misel na poletje se v nas prebuja skupaj z 
vse toplejšimi sončnimi žarki. Nekateri že 
odštevamo do prvega daljšega oddiha. Naj 
bo tokratni v objemu domačega, s pridihom 
neznanega. Pričakuje vas živahen utrip 
obmorskega mesta ter barvite zaledne vasice, 
kot so Padna, Koštabona in Sv. Peter. Portorož je 
odlično izhodišče za kolesarske in gurmanske 
izlete. Raziščite istrsko zaledje v družbi vaših 
najbližjih.

Udobje prebujanja s pogledom na morje
Kaj pravite na vonj po mediteranskih drevesih 
takoj, ko odprete oči? Se sprehodite do balkona 
z dih jemajočim pogledom na morje, opravite 
jutranje razgibavanje in se za nekaj minut vrnete 

nazaj v udobno posteljo, kjer vas pričaka ravno 
takšen vzglavnik, kot si ga želite. To niso sanje. 
Zgodba Mind Hotela Slovenija izhaja iz povezave 
med kultivacijo uma (»mindcultivation«) ter 
pridelavo soli na bližnjih Sečoveljskih solinah 
(»saltcultivation«). Za oboje so potrebni čas, dober 
načrt in vztrajnost. Modrosti preprostih solinarjev 
in naravni zdravilni elementi, s katerimi že vrsto 
let zdravijo v Termah Portorož, so točno to, kar 
potrebujemo za pobeg od skrbi in vsakdanjega 
stresa. Mind Hotel Slovenija poleg moderno 
urejenih sob ponuja tudi meni vzglavnikov. 
Počitniški razgled in udobje domače postelje. 
Ko nas zagrabi lakota, pa bogat mediteranski 
zajtrk s pestro ponudbo zdravih živil ter skodelica 
odlične kave Costadoro. S pogledom na modrino 
neba in Piranski zaliv.
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oglas 
daylongNegativni ioni za pozitivo

Na območju, kjer stojijo hoteli LifeClass Portorož, 
je koncentracija blagodejnih negativnih ionov 
zaradi vpliva morskega zraka 500-krat večja kot 
v mestih. Kar pomeni, da tu naše telo hitreje 
okreva, možgani bolje delujejo, krepita pa se 
tudi naš imunski in kardiovaskularni sistem. 
Če se vam bo zdelo, da ste na morju srečnejši 
– imate prav. Raven hormona sreče v telesu 
je tam najvišja. Privoščite si tek ob morju. 
Balzam za telo, ki pospeši miselne procese, 
regeneracijo in boljšo koncentracijo. Okušanje 
nagrajenih hišnih sladic ob večernih koncertih 
v živo v Café Centralu bo tako brez slabe vesti. 
Naj se vaša duša uglasi s telesom!

Lepotni tretmaji s podpisom
Pet naravnih zdravilnih elementov, ki izvirajo 
iz lokalnega okolja, se že 800 let uporabljajo 
za zdravljenje različnih obolenj, za izboljšanje 
počutja in lepši videz. Če boste svoji koži 
privoščili solni piling z mediteranskimi zelišči in 
biserno kopel s slanico – koncentrirano morsko 
vodo, ki nastaja pri izhlapevanju vode v solnih 
bazenih – vam bo nadvse hvaležna. V Thalasso 

Centru si privoščite še zdravilno fango oblogo, ki 
pomaga pri bolečinah v sklepih, občutku težkih 
nog in celo odstranjevanju celulita. Zdravilni 
elementi po principu 0 kilometra, torej.

Salina, ki je dobila ime po soli
Po večurnem plavanju v morju, bazenih z 
morsko ali s termomineralno vodo, se okusen 
obrok še kako prileže. Tokrat se odpravite na 
kulinarično popotovanje od morja do vesolja v 
Restavracijo Salina. Vrhunska restavracija, ki jo 
odlikuje zanimiva stenska umetnina, prejemnica 
nagrade Red Dot Award 2017, je na seznamu 
najboljših restavracij Slovenije. Pod budnim 
očesom Chéfa Boruta Jakiča pripravljene 
specialitete, kot so brulé morskega ježka z 
zlatimi lističi, domači ravioli z zajčjim ragujem in 
s konfitiranim jabolkom, pečeno jagnje z omako 
modrega pinoja ter vinska pena s cimetovim 
drobljencem, so jedi, ki jih enostavno morate 
poskusiti. Vsaj enkrat, najraje pa večkrat v 
življenju.

www.lifeclass.net 
05 692 90 01
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SPREJMITE
OD SONCA
LE NAJBOLJŠE

Zaščiti tako kožo kot DNK
pred škodljivimi UV in IR žarki.

Uvoznik za Slovenijo:                                       , Karlovška cesta 1, 1000 Ljubljana



Hrana, ki jo pripravljamo, je prava paša za oči, izjemne 
vonjave pa bodo v vas prebudile neverjeten apetit. 

Raznoliki okusi so zapeljivi, eksotični in gurmanski, vaša 
želja po dobri, zdravi hrani bo popolnoma zadovoljena. 

Kuhinja temelji na ajurvedskih osnovah, s pridihom 
mediteranske in klasične kuhinje, zato se na jedilniku 

najde nekaj za vsakogar. 

Restavracija Radha Govinda
Žibertova 23, Ljubljana

070 284 547 

Vegeposlaništvo Radha Govinda Street food BTC 
Šmartinska 152, Ljubljana 

051 308 725

Kmalu za vas odpiramo novo restravracijo Radha Govinda Mandala 
v centru Ljubljane v podhodu Ajdovščina.

www.radhagovinda.si
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Tartuf
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Poznali	so	ga	že	v	času	starih	Egipčanov,	Grkov	in	Rimljanov	in	je	vse	do	
danes	prava	poslastica	vseh	gurmanov.	Skrivnost	njegovega	nastanka	
so	odkrili	šele	v	19.	stoletju,	od	tedaj	pa	je	bil	in	ostal	tartuf	kralj	gob.

kulinarični
PRAVI
BISER
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P
lodovi močnega in 
specifičnega vonja črne ali 
bele barve, veliki med dva 
in osem centimetrov, so 
skriti pod površino zemlje 
na redkih mestih. Niso vidni 

na površju, spominjajo na krompir, po okusu 
pa so mešanica čebule in starega sira. V zemlji 
živijo v simbiozi s koreninami grmov ali dreves 
in od vrste teh je odvisen njihov vonj. V naravi 
obstaja sedemdeset vrst tartufov. Najbolj 
poznane so vrste črnega tartufa, ki jih lahko 
najdemo v francoski pokrajini Périgord, in veliki 
beli tartuf, katerega najbolj cenjena vrsta raste 
v italijanski pokrajini Piemont. Na Hrvaškem se 
te zelo cenjene gobe nahajajo v Istri in so skrite 
v glinasti, težki zemlji motovunskih gozdov, v 
okolici Buzeta in mesta Livade, koder se je še 
sama Marija Terezija ustavljala in nabirala istrske 
tartufe na poti iz Trsta na Dunaj. V Sloveniji 
rastejo tartufi v slovenski Istri in v okolici 
Postojne.
Pisni dokumenti o tartufih segajo v dobo starih 
Grkov in Rimljanov. Njihovo slast je slikovito 
opisal Plinij starejši, ki je zapisal, kako si je neki 
sodnik v Kartageni polomil zobe, ko je jedel 
velik surov tartuf. Redek in dobro skrit v zemlji, 
težko ga najdemo in zato tudi ni čudno, da je 
bil dolgo časa predmet preučevanja. Skrivnost 
narave tartufa je bila odkrita šele v 19. stoletju, 
četudi so svoj slavni pohod te nenavadne gobe 
začele že pred koncem 15. stoletja. Tedaj so 
jih slučajno našli psi. Prvo knjigo o tartufih je 
napisal Alfonso Ciccarelli leta 1564. Ne glede na 
opevano in hvaljeno preteklost se je skrivnost 
o njihovi rasti in načinu življenja ohranila vse 
do 19. stoletja, ko so odkrili, da tartufi rastejo 
izključno v simbiozi s koreninami določenih vrst 
drevja, od katerih najbolj izstopata hrast graden 
in dob. To odkritje je odprlo vrata raziskovanjem 
o možnostih čarovniških raziskovanj vzgajanja 
tartufov. Danes poznamo njihovo vrhunsko 
kakovost in tako se redno nahajajo na jedilnikih 
najboljših restavracij. Zaradi visoke cene so 
bili nekaj časa dostopni samo gastronomskim 
poznavalcem z globokimi žepi in s prefinjenim 
okusom.
V vsakem primeru je to čuden, skrivnosten in 
od svetlobe skrit gomolj, ki ga človek ne more 

najti. Lahko ga zavohata le dobro izurjen pes ali 
prašič. Medtem ko so nekatere gobe vsakdanje 
(na primer šampinjoni), nekatere sezonske 
(na primer jurčki), so tartufi enostavno elita 
med gobami. Zaradi rasti pod površino 
zemlje, specifičnega načina iskanja, svojih 
priznanih in malo manj poznanih kulinaričnih, 
afrodizičnih in medicinskih lastnosti, je njihova 
cena astronomska. Za kilogram tartufov se 
giblje cena med 500 in 1.000 evri, kar jih 
uvršča med najdražjo naravno hrano na svetu. 
Zaradi tega, pa tudi zaradi specifične močne 
arome, so tartufi gastronomska poslastica, 
ki jo dodajajo jedem mleto ali v obliki tankih 
lističev. Neposredno pred koncem kuhanja 

ali pred serviranjem, te gobe v izredno malih 
količinah lahko dodajo ribjim jedem in jedem 
iz mesa, izjemni pa so kot začimba testeninam, 
njokom, rižu in vsemu tistemu, kar si kulinarična 
domišljija lahko zamisli.
Četudi so dragi, si v malih količinah tartufe 
lahko privoščimo. Verjemite, ne bo vam žal, 
saj bodo jedem dali ne samo nov okus, ampak 
tudi značaj. Za začetek osvojite osnovno 
pravilo: površina tartufa mora biti brezhibno 
čista, saj se uporablja neolupljen. Zato najprej 
odstranite ostanke zemlje s površine, potem pa 
tartuf s pomočjo ščetke operite v tekoči vodi. 
Posušite ga s kuhinjsko krpo in se podajte v 
nove kulinarične izzive.



Kljub temu da si gastronomi še danes niso 
enotni, ali so tartufi hrana ali začimba, so 
enoglasni pri oceni, da tartuf predstavlja 
vrhunec vseh užitkov. In to zagotovo je. Prav zato 
se prepustite užitku te popularne, skrivnostne 
in skoraj mistične kulinarične specialitete, 
vendar pri tem izberite najbolj kakovostne 
izdelke na trgu. Podjetje Fogy tartufi je s skoraj 
15-letno tradicijo prava izbira. V slovenski Istri, 
svetovni prestolnici tartufov, počnejo to, kar 
znajo najboljše: pripravljajo ter tudi svetujejo 
glede uporabe svojih specializiranih produktov. 
Široka ponudba vključuje nekaj za vsakega; 
svežim in zamrznjenim tartufom ter tartufatam 
se pridružuje ogromno poslastic, obogatenih 
s tartufi, kot so ekstra deviška oljčna olja, kisi, 
medi, masla, kreme, salame, siri, soli… Posebna 
zanimivost je čokoladni namaz s tartufi, za vse 
poznavalce pa ponujajo nož za pravilno rezanje 
teh kulinaričnih biserov. Če se želite tudi sami 
pognati v dogodivščino iskanja tartufov, vam 
bodo z veseljem svetovali pri nakupu psa za lov 

in izboru primernih dreves za tartufe.
Ustanovitelju podjetja Miranu je že leta 1990 
dišeči svet tartufov predstavil stric, ki je svoje 
izkušnje nabiral po istrskih gozdovih skupaj 
z zvestim sopotnikom, s psičkom Fogyjem. 
Kot vsakega najstnika, je tudi Mirana njegova 
vedoželjnost popeljala sprva drugim izzivom 
naproti, a je kaj kmalu ugotovil, da mu je delo s 
prestižnimi tartufi pisano na kožo. Leta 2005 je 
odprl svoje podjetje. Znanje in izkušnje, ki sta 
mu jih skozi mladost vcepila stric in Fogy, so 
pripomogli, da je podjetje iz leta v leto postajalo 
čedalje bolj uspešno in je leta 2013 prejelo tudi 
priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za 
hitro rastoče podjetje. Kot potrditev stremljenja 
k vrhunski kakovosti si je v letu 2015 podjetje 
prislužilo Certifikat bonitete odličnosti, v istem 
letu pa so se zapisali celo v slovito Guinnessovo 
knjigo rekordov z najdbo največjega belega 
tartufa na svetu.

www.tartuf.com
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Dunajska cesta 194, Ljubljana
064 254 000

www.superbabi.si

Kot edini v Sloveniji nudimo kulinarične 
umetnije po principu prehranjevanja 
LCHF, zasnovane glede na strokovno 

znanje prehranskih svetovalcev. Predvsem 
ponosni smo na naše pregrešno dobre 

sladice, ki jih ustvarja mojstrica Ines Kučas.

LCHF dobrote 
ZA ZMAGOVALCE
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www.gourmet-over-mura.si   /  facebook.com/gourmetovermura  

Nakup vavčerjev pri vseh ponudnikih ali na spletni strani: 
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Na	s	soncem	obsijanih	gričih	nad	Ankaranom,	tik	ob	meji	z	Italijo,	se	
na	treh	hektarjih	in	pol	razprostirajo	trte	ne	več	kot	dvajset	let	stare	
vinarije	Gordia,	kjer	pod	taktirko	gospodarja	Andreja	Cepa	ustvarjajo	
eno	najboljših	oranžnih	vin	v	regiji.
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Gordia

oranžnega
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P
isalo se je leto 2000, ko je 
mladi Andrej Cep ugotovil, 
da mu izbran poklic 
ekonomista ni pisan na kožo. 
Študij številk je tako zamenjal 
za študij kuharije v domači 

gostilni v Kolombanu in da bi znal morske 
dobrote popolno parirati z žlahtno kapljico, ga je 
oče spodbudil, da se je udeležil sommelierskega 
tečaja, kjer je začel graditi svoje danes zelo 
obširno znanje. Med preizkušanji raznolikih sort 
ga je povsem prevzelo oranžno vino, takrat 
seveda še neznano pod tem imenom, ki je sicer 
tradicionalno za njegov domači kraj. Tam se 
je iz praktičnih razlogov, ker se je lažje prešalo, 
belo grozdje že od nekdaj maceriralo. In ker je 
posestvo Cepovih leta 1989 zraslo z nakupom 
hiše, od katere se bivši lastnik, starejši Italijan, ni 

želel ločiti brez zemljišča, ki se je stavbe držalo, 
se je ambiciozni in na sveže v vino zaljubljeni 
Andrej odločil, da bo iz teh treh hektarjev naredil 
vinograd. Po zamudni ureditvi vseh papirjev 
so prve trte posadili leta 2004, tri leta kasneje 
pa so grozde prvič pobrali in iz njih ustvarili 
vino. Ker je mladi gospodar takrat živel v duhu 
oranžnega vina, je takoj začel z enim mesecem 
maceracije malvazije. Ob izbiri znamke, pod 
katero bi trgu predstavil svojo kreacijo, je 
Andreju takoj na pamet padlo ime Gordia, 
ledinsko poimenovanje področja v Kolombanu, 
ki je bilo njegovemu očetu od nekdaj všeč. Tudi 
takrat precej napredno etiketo je navdihnilo 
mesto njihovega domovanja in ustvarjanja, saj 
se je napisu Gordia v obliki grozda pridružila 
riba, ki ponazarja bližino morja, naravne sile, ki 
ima tako pomemben vpliv na njihovo vino.
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Danes strma prisojna pobočja na 
posestvu Cepovih v Kolombanu 
nad Ankaranom bohotno poraščajo 
terasasto posajeni vinogradi, saj so 
vsako leto na lapornih tleh zasadili 
približno pet tisoč dodatnih trt, 
ki so od leta 2012 obdelane po 
pravilih ekološkega kmetovanja. 
To pomeni, da se v primerjavi s 
pridelovalci konvencionalnih vin, ki 
lahko vsebujejo tudi do 50 aditivov, 
ne poslužujejo enoloških sredstev, 
le žvepla v minimalnih količinah. 
Povsem se izogibajo uporabi 
selekcioniranih kvasovk, bistril, čistil, 
stabilizacij in filtracij ter dodajanju ali 
odvzemanju kislin.
Izmed 20.000 letno pridelanih 
steklenic je kraljica butične vinske 
kleti malvazija v treh različnih stilih: 
sveža, peneča in macerirana, ki je 
njihov pravi ponos. Aromatična 
kapljica je po 60 dneh maceracije 
leto in pol zorela v rabljenih hrastovih 
sodih in pridobila čudovito jantarno 
barvo. Poleg šestih etiket belega 
vina je edini rdeči predstavnik Gordie 
mešanica cabernet sauvignona, 
merlota, syraha in refoška, pri kateri 
se v intenzivnem in dolgem okusu 
občuti sonce, ki je trte cele dneve 
božalo na eni najbolj osončenih leg 
pri nas.
Mojstri oranžnega vina svoje kreacije 
kombinirajo z avtorsko istrsko 
kuhinjo, ki temelji na sezonsko 
obarvanih jedeh in lokalnem 
kulinaričnem izročilu. Njihove goste 
ob raziskovanju okusov razvaja 
idiličen razgled po Tržaškem zalivu, 
ki celotnemu doživetju doda tisto 
piko na i.

www.gordia.si
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V družini Jenko je oljka že tradicionalna rastlina, saj je bila, kot na 
vsaki istrski kmetiji, že generacije nepogrešljiva. V 90. letih pa smo 
posadili tri oljčnike in na njih pod toplim mediteranskim soncem 
rastejo skrbno vzgojene oljke, ki že desetletja predstavljajo 
osnovo za vrhunska oljčna olja.

Izdaten trud, skrb, spoznavanje značilnosti oljke, želja po novem 
znanju in težnja h kakovosti je oljčno olje Jenko popeljalo od 
priljubljenega lokalnega izdelka do slovenskih in mednarodnih 
nagrad. Danes je del družbe najprestižnejših oljčnih olj sveta.
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DOŽIVITE LUKSUZNO 
SVILENO POSTELJNINO

Svilena kultura človeka navdušuje že tisočletja, 
saj je svila kraljica naravnih vlaken. Je elegantna, 
nudi edinstven občutek in je v sodobnem svetu 
nenadomestljiva. Zaradi prefinjenega žakard tkanja 
bo svilena posteljnina podarila spalnici graciozen 
izgled ter vašemu telesu udobje za maksimalno dobro 
počutje. Postelja je prostor, kjer se telo obnavlja.

Poleg elegance, gladkega in mehkega dotika ter 
edinstvene lepote je za svileno posteljnino še 
posebej značilno doživetje dotika ekskluzivnosti. 
Organska struktura svile je najbolj podobna človeški 
koži, vsebuje naravne beljakovine narejene iz 18 
esencialnih aminokislin, ki izboljšajo videz vaše kože 
in ji pomagajo, da se čez noč obnovi. Svila koži 
dopušča dihanje, zaradi česar nas poleti hladi in 
pozimi greje.

Naša svilena posteljnina je narejena v EU in vsebuje 
Oeko-Tex Standard Certifikat 100, ki zagotavlja, da 
so od surovine do končnega izdelka uporabljene le 
zdravju prijazne snovi.

KO OBLAČILO POSTANE 
TREND ZDRAVJA IN UDOBJA

Oblačilo je naša dodatna koža. Kar damo na kožo, 
se v večjemu odstotku absorbira v naše telo, zato je 
zelo pomembno, kakšna je sestava našega oblačila. 
Njegova funkcija je, da nas varuje, greje in daje 
telesu udobje za zdravo delovanje. Volna in svila 
spadata med ene izmed prvih uporabljenih surovin 
za pridelavo tekstila. Tako kot svila se danes tudi 
volna pojavlja v finih tkanjih, ki jih lahko uporabimo 
za vsakodnevna oblačila.

Zakaj le naravna vlakna v naših oblačilih? 
Merino volna je vlakno, ki je sposobno dihanja 
in absorpcije do 35 % lastne teže v vlagi. Ker 
je kopičenje vlage tisto, zaradi česar se bakterije 
razmnožujejo in dajejo neprijeten vonj, se volna 
naravno spopade s tem. Volna prav tako deluje 
kot temperaturni regulator. V hladnih temperaturah 
zadržuje toploto, medtem ko v vročih temperaturah 
toploto oddaja. 

Tudi svila daje koži možnost da diha in uspešno 
uravnava temperaturo. V prevročih temperaturah 
naše telo hladi, v hladnejših pa greje.  Zaradi 
svojega vpliva esencialnih aminokislin na kožo 
upočasnjuje staranje, koži ohranja naravno vlago, 
s tem preprečuje dehidracijo ter nastajanje gubic. 
Njene vrhunske funkcije na naše telo lahko koristimo 
tudi v basic oblačilih, ko je mešana z drugimi vlakni, 
saj tako dobi izgled kvalitetne, vendar večstransko 
uporabne tkanine. Mešanica merino volne in svile v 
oblačilu bo več kot le oblačilo, saj bo dalo vašemu 
telesu vse, kar resnično potrebuje od oblačila.

Naša oblačila iz merino volne in svile so narejena 
v EU in vsebujejo IVN Best ter GOTS certifikat, ki 
zagotavljata, da so od surovine do končnega izdelka 
uporabljene le zdravju prijazne snovi. 

www.naturaland.si
 info@naturaland.si

01 320 20 71 
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Gostilna	Vitez

starodavne
OBUJENE
DOBROTE

Gostilna	Vitez	je	že	stoletja	znana	kot	hiša,	kjer	se	dobro	je.	Tudi	v	novi	
zasedbi	šef	kuhinje	Jakob	Jerala	s	svojo	ekipo	nadaljuje	s	tradicijo	
starodavnih	slovenskih	dobrot,	s	katerimi	poskušajo	obuditi	nekaj	
pozabljenih	jedi,	prebuditi	marsikateri	spomin	iz	preteklosti	ter	vzbuditi	
zanimanje	tistih,	ki	tega	še	niso	okusili.
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V 
zgodnjebaročni Codellijevi 
hiši na Bregu št. 20 je bila 
gostilna že leta 1574, ki jo je 
nekaj časa posedoval tudi 
Prešernov prijatelj Andrej 
Smole. V hišo z znamenitim 

baročnim portalom, ki ga krasi vitez s šlemom, 
delo Francesca Robbe, v drugem nadstropju pa 

freske slovenskega baročnega slikarja Franca 
Jelovška, je od nekdaj zahajala eminentna 
družba, znani pisatelji in pesniki, nato pa 
tudi predsednik Tito in njegovi nasledniki. 
To bogato tradicijo sta novi lastnici Blažka in 
Rosanda Juhart ohranili, a jo še nadgradili s 
pomočjo arhitekturnega dua Mitje Gaserja 
in Zane Starovič, ki sta Gostilni Vitez vdahnila 

novo življenje, za piko na i dizajnerski opremi 
pa so poskrbele prečudovite poslikave 
umetnika Gorana Medjugorca. Vizija je postala 
resničnost sedmega marca letošnjega leta, 
ko je popolnoma prenovljeni slovenski hram 
kulinarike ponovno odprl svoja vrata. Gostje 
bodo obujene starodavne dobrote lahko okušali 
v štirih različnih sobanah: v Jazbečevi sobi, ki 

razvaja z očarljivim pogledom na Ljubljanico, 
v Viteški sobi, popolni za degustacijo izbrane 
žlahtne kapljice in hladnih delikates, v Jelenovi 
sobi, ki je s svojo zasebnostjo odlična za malce 
večje zaključene družbe, in v Medvedovem 
salonu, ki ga krasita pianino in razkošno plesišče 
ter je tako perfektno za organizacijo dogodkov.
Kaj pa se v Gostilni Vitez lahko dobrega poje? 
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Jedilnik je sestavil priznani gorenjski chef 
Jakob Jerala, ki ničesar ni prepustil naključju. 
Iz slovenske hrane je naredil celotno zgodbo, 
ki jo na nov nivo popeljejo vrhunska vina 
slovenskih in tujih vinarjev, ki jih je premišljeno 
izbral hišni sommelier Marijan Fot. Pod taktirko 
šefa kuhinje Jerala, ki se je sprva uril v najboljših 
restavracijah doma, svoje znanje gradil na 
številnih dodatnih izobraževanjih v kulinariki, 
te pa kronal z nekaj stažiranji po restavracijah 
s tudi tremi Michelinovimi zvezdicami, je 
slovenska jed dobila novo podobo. Brbončice 
razvajajo vsak dan v tednu z raznolikimi in 
domačimi slovenskimi sestavinami, bodisi 
iz morja, rek, jezer bodisi gozdov in gorskih 
kmetij. Vse te dobrote želijo na modernejši 
način priprave predstaviti v na novo odprti, 
a v našo zgodovino globoko zakoreninjeni 

gostilni. Celotna filozofija Vitezove kuhinje sloni 
na svežih, kakovostnih, sezonskih domačih 
surovinah ter na čistih naravnih okusih brez 
raznih dodatkov, okusov ali barvil. Na njihovih 
krožnikih se srečujeta tradicija in modernost s 
pridihom meščanske kuhinje, ki na čase zaide 
na izlet na podeželje ter mogoče celo čez 
mejo k sosedom. Hrano pripravljajo na način, 
ki je prijazen do organizma, saj je po mnenju 
chefa zelo pomembno, da gre gost od njih 
zadovoljen, poln energije in ne z občutkom 
zaspanosti. Sprejemajo tudi rezervacije za 
večje družbe, slavja, poroke in vam pomagajo 
pri organizaciji s pomočjo vodje marketinga 
Tamare Fortuna.

www.gostilna-vitez.si

oglas
nutrisslim

Napadi ga
z žlico!
Bio arašidovo maslo z visoko vsebnostjo beljakovin, 
brez rafiniranega sladkorja in tako slastnega okusa, 
da ga boste napadli kar z žlico.

www.nutrisslim.com

pet različnih in slastnih okusov 

30% beljakovin

ne vsebuje palmovega olja

ekološko pridelano

Na voljo v vseh večjih supermarketih in hipermarketih.  Proizvaja: Nutrisslim d.o.o, Krimskega odreda 25, Vrhnika, Slovenija
SI-EKO-001
Kmetijstvo EU / izven EU
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Šili	testenine

do dobre
LJUBEZEN
HRANE

V	družini	Šilc	so	od	nekdaj	radi	
spoznavali	nove	okuse	in	sestavine,	
pred	osmimi	leti	pa	je	njihova	
ljubezen	do	dobre	hrane	navdihnila	
rojstvo	znamke	domačih	testenin	
Šili,	pri	kateri	so	lahko	svoji	
kreativnosti	pustili	prosto	pot.



104     FASHION AVENUE

oglas
fit 13

V 
domači hiši družine Šilc na 
obrobju Velenja je vselej 
dišalo. Pa ne samo po odličnih 
piškotih, poticah in kruhu 
izpod rok mame Barbare, 
ampak tudi po slastnih 

testeninah, ki so jih Šilčevi prinašali iz svojih 
gurmanskih potovanj po Italiji. Tam so spoznali 
povsem drugačno pašto, ne samo ročno 
narejeno, ampak tudi zanimivih oblik, kakršnih 
pri nas na policah ni bilo mogoče najti. Kreacije 
italijanskih mojstrov so okušali tudi v Parmi na 
enemu največjih in najpomembnejših sejmov 

hrane CIBUS, od koder niso domov prinesli 
le cel žakelj prvovrstnih domačih izdelkov, 
ampak tudi idejo, da bi sami poizkusili ustvariti 
testenine, ki bi predstavljale zdravo in okusno 
alternativo industrijskim. In tako je Gregor Šilc s 
pomočjo svoje družine spraznil in očistil hišno 
delavnico in se sicer brez predhodnega znanja, 
a z veliko zanosa lotil izdelave. Ker so si lestvico 
postavili res visoko - niso odstopali od recepta 
najboljših naravnih sestavin brez kakršnih koli 
umetnih dodatkov in naravnega sušenja, so bili 
zadovoljni šele s svojim šestnajstim poskusom. 
Sveže delikatese lastne ročne izdelave so sprva 

podarili svojim prijateljem, ki pa so bili nad 
njimi tako navdušeni, da so Šilčeve spodbudili, 
da svoje testenine postavijo tudi na trg. Krog 
ljubiteljev njihovih dobrot je hitro rasel, zato 
so z veliko mero veselja in ustvarjalnosti začeli 
širiti paleto svojih butičnih izdelkov. Poleg 
pšeničnih, ajdovih in pirinih rezancev, ki so bili 
nagrajeni s slovenskim certifikatom domače 
in umetnostne obrti Art & Craft, so začeli 
testenine ustvarjati v raznolikih oblikah in jih 
bogatiti s številnimi okusi: s paradižnikom, 
čilijem, špinačo, kurkumo... Pred sedmimi leti 
so poskrbeli za pravo specialiteto, na naših tleh 

še ne videne čokoladne testenine, ob katerih 
so priložili recept za pripravo z vanilijevo 
omako. Ker v času novoletnih praznikov vedno 
predstavijo zanimivo novost, so lani kreirali 
borovničeve testenine, ki so jih zapakirali v lične 
darilne škatlice. Letos pa je inovativna mlajša 
generacija Šilčevih v sodelovanju z veterino 
Zamba pod novo znamko Lačen kot pes 
naredila prve zdrave pasje testenine v Sloveniji, 
ki so zaradi nealergenih sestavin primerne tudi 
za najbolj občutljive pasje prijatelje.

www.silitestenine.si
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Čas	se	vedno	hitreje	obrača.	Ko	zaključimo	šolanje,	se	začne	kariera,	
hkrati	postavljanje	družine,	svojega	doma…	Dvakrat	se	obrnemo	
okrog	in	že	smo	v	srednjih	letih,	s	kariero,	z	otroki,	s	popoldanskimi	
dejavnostmi,	poleg	tega	pa	nas	vedno	bolj	potrebujejo	starši.	Kaj	hitro	
se	lahko	zgodi,	da	v	vsej	naglici	pozabimo	na	sebe.	Na	telo	se	prikrade	
nekaj	odvečnih	kilogramov,	postajamo	vedno	bolj	utrujeni	–	iz	dneva	v	
dan	smo	bolj	nezadovoljni.	Zavedamo	se,	da	bi	morali	nekaj	spremeniti,	
pa	zaradi	preutrujenosti	prelagamo	začetek	sprememb	na	jutri.	Ne	
dovolite	si,	da	se	ujamete	v	past	izgovorov.

Pravila	zdravega	življenja

xxxxx

se na
POSTAVITE
PRVO MESTO
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Pravilo št. 1: Jejte!
Če hočete ohranjati lepo postavo ali če 
želite preoblikovati svoje telo, jejte na tri ure. 
Predvidevam, da ste v preteklosti že kdaj 
preizkusili hujšanje na princip »manj jej«. Ko 
ima človek 20 let, telo sodeluje in brez napora 
odstrani tistih nekaj odvečnih kilogramov. 
Vendar pozor, celice si zapomnijo! Ko se boste 
naslednjič lotili stradanja, se boste zredili že ob 
kozarcu vode in pogledu na hladilnik. Rešitev 
je v prehranjevanju po načelu srednjega 
glikemičnega indeksa, ki pravi, da lahko jeste 
vse, samo kombinacije so pomembne. Primer: 
Bel kruh ima glikemični indeks 70. Če jeste samo 
bel kruh, vam bo sladkor v krvi močno poskočil, 
čez pol ure pa boste začutili volčjo lakoto. Telo 
shrani presežek sladkorja v maščobne celice, 
hkrati dobite »luknjo« v želodcu, v ustih se 
nabere slina in telo zahteva nekaj sladkega. 
Dodajte na bel kruh rezino pršuta. Beljakovine 
ne dvignejo nivoja sladkorja v krvi, zato jih 
uživajte pri vsakem obroku. Sem spadajo 
navadni jogurt, kefir, pršut, skuta, mandlji, 
orehi, lešniki… 70 + 0 = 70 : 2 živili = 35,5. Sedaj 
se ne redite in ne hujšate. Srednji glikemični 
indeks obroka je malo nad 35 – vse kar je 
pod 35, pripomore k hujšanju. Poleg pojejte 
še zelenjavo (npr. vložene olive – GI 15), ki je 
odlična pri preoblikovanju telesa, pomaga pa 
tudi pri razstrupljanju. Poleg tega da vas nasiti 
za dlje časa, vsebuje veliko vlaknin, vitaminov in 
mineralov; na nivo sladkorja v krvi pa skoraj ne 
vpliva. 70 + 0 + 15 = 85 : 3 živila = 28,33. Sedaj 
hujšate! Nadomestite bel kruh s polnozrnatim 
kruhom z otrobi, ki ima glikemični indeks 45. 
Dodajte še rezino pršuta in nekaj oliv. 45 + 0 
+ 15 = 60 : 3 živila = 20. Kljub temu da ste jedli 
obrok brez odrekanja, vaše celice dobijo ukaz: 
»Porabljaj maščobno zalogo in jo spreminjaj v 
energijo!« Posledica bo konstantna energija, 
hitra odzivnost možganov, visoka koncentracija 
in motivacija.

Pravilo št. 2: Migajte!
Pomembno je, da pokurite več energije, kot 
ste jo vnesli v telo. Ker je maščobna zaloga 
shranjena energija, ki je niste uspeli porabiti, je 
sedaj čas, da začnete migati! Vaše telo najbolje 

kuri maščobo pri srednjih vrtljajih. Če želite 
preoblikovati telo, sebe ne smete pripeljati 
do tega, da komaj lovite sapo. Ko se še lahko 
pogovarjate, vaše telo še porablja zalogo, ko 
pa ste tako zadihani, da ne morete več govoriti, 
vaše telo začne porabljati mišično maso. Če se 
boste gibali zvečer od 20 do 40 minut in po 
vadbi jedli beljakovine, boste zjutraj lažji, kot 
ste šli spat. Naj dodam še to, da gibanje zvečer 
pospeši nočno obnavljanje in pospeši krepitev 
mišic, s čimer se pospeši tudi izločanje rastnega 
hormona, ki vam pomaga shujšati v spanju. Za 
ljudi, ki niso aktivni, velja že 20 minutni sprehod 
kot vadba.

Pravilo 3: Pijte!
Maščobne celice shranjujejo vodo. Poglejmo 
kamele, ki vodo shranjujejo v grbi, ki ni nekakšen 
vodni rezervoar, ampak maščobno tkivo. Tudi 
človeško telo je sposobno vodo uskladiščiti v 
maščobno tkivo. Ko opazi, da njegove celice 
dobivajo dovolj vode - to traja od dveh pa do 
dvanajst tednov - potem razgradi maščobne 
zaloge. Če ste lačni, popijte kozarec vode. Ta 
ne vsebuje ne kalorij ne sladkorja, a dokazano 
zmanjšuje občutek lakote. Voda pospeši 
celično presnovo. Več vode pomeni hitrejše 
izgorevanje kalorij. Raziskave kažejo, da po 
dveh popitih kozarcih vode telo potrebuje 10 
do 40 minut, da začne presnovne procese, 
nato pa porablja 30 odstotkov več kalorij.

Seveda je pri zdravju pomembno upoštevati 
še kup stvari, ki prispevajo k boljšemu počutju. 
Če začnemo dan s hvaležnostjo in z dobro 
voljo, se bodo naše male celice odzvale čisto 
drugače, kot če dan začnemo s slabo voljo in 
hitenjem. Stres je tisti, ki pokoplje največ ljudi. 
Kako se odzovemo na dnevno dogajanje, je 
naša odločitev, ker z našo glavo ne razmišlja 
nihče drug kot mi sami. Dnevna navada, da 
sebe in svoje potrebe postavimo na prvo 
mesto, je nujna, ker… na žalost smo vsi že slišali 
zgodbe, kako je nekoga, ki je bil zelo uspešen, 
upočasnila bolezen. Zato imejte sebe radi in se 
postavite na prvo mesto!

Minka Gantar

Moje poslanstvo je, da ljudem pomagam najti 
pot do sebe. Da pa lahko pomagam drugim 
ljudem, sem najprej sama našla pot do sebe. 

Vse, kar sem se sama naučila, sedaj učim vas. 
Podajam vam roko, da boste lažje zmogli čez 

obdobje sprememb. To življenje je neverjetna 
pustolovščina! Vaša duša si je izbrala te lekcije – 

vse, kar se vam dogaja, je potrebno za vaš razvoj.

V uspešnici Ko imajo hormoni žur sem opisala, 
kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli 

in telo, v nadaljevanju Ko ima življenje žur pa 
nudim znanje, kako odstaniti vzroke, ki kalijo 

srečo, zdravje in zadovoljstvo. 
 

Minka Gantar

030 202 808 

minka@srecno-zivljenje.com



Kempinski	Palace	Portorož	

STAR DIAMOND AWARD 

Ameriška akademija American Academy of Hospitality Sciences je na gala prireditvi hotelu Kempinski 
Palace Portorož podelila prestižno globalno nagrado za odličnost v hotelirstvu Star Diamond Award. 
S tem se je portoroški hotel pridružil druščini elitnih hotelov po vsem svetu, ki jih je doletela ta čast. 
Nagrado je iz rok direktorja akademije Josepha Cinqua sprejel novi generalni direktor hotela Kai Behrens. 

Dražen Vranješ Kosi - BMW 
in Tomislav Hrala - Kempinski

Tenor Christopher Macchio Tomislav Hrala - Kempinski  
in Nikola Avram - MK Resort

Kai Behrens - Kempinski in 
Lara Ham - Quintessentially SEE

Joseph Cinque - American Academy 
of Hospitality Sciences 

Zakonca Malalan

Tomislav Hrala - Kempinski  
in Nikola Avram - MK Resort

Kai Behrens - Kempinski in 
Lara Ham - Quintessentially SEE

FA pomlad 2019.indd   111 9. 04. 2019   11:16:37
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

 Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 9,5 %.

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

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


