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Inteligenca	pomeni	zmožnost	prilagoditi	se	spremembi.

Znanost	ni	samo	disciplina	razuma,	ampak	tudi	romance	in	
strasti.

Največji	sovražnik	znanja	ni	nevednost,	ampak	iluzija	znanja.

Moj	cilj	je	enostaven:	popolno	razumevanje	vesolja,	zakaj	je	tako,	
kakršno	je	in	zakaj	sploh	obstaja.

Smo	samo	napredna	oblika	opic	na	majhnem	planetu	ob	zelo	
povprečni	zvezdi.	Ampak	lahko	razumemo	vesolje.	To	nas	dela	zelo	

posebne.

Smo	v	nevarnosti,	da	sami	sebe	uničimo	zaradi	pohlepa	in	
neumnosti.	Ne	moremo	gledati	samo	nase	na	tem	majhnem,	vse	

bolj	onesnaženem	in	prekomerno	poseljenem	planetu.

Poglej	gor,	k	zvezdam,	in	ne	dol,	k	svojim	stopalom.	Poskusi	najti	
smisel	v	tem,	kar	vidiš	in	razmišljaj	o	tem,	kaj	omogoča	obstoj	

univerzuma.	Bodi	radoveden.

Preko	interneta	smo	vsi	povezani	kot	nevroni	v	ogromnih	
možganih.

Delo	ti	da	smisel	in	namen	in	življenje	bi	bilo	pusto	brez	dela.

Preteklost	je	tako	kot	prihodnost,	nedoločena,	in	obstaja	le	kot	
spekter	možnosti.

Edinstvena	slika	realnosti	ne	obstaja.

Ne	glede	na	to,	kako	težko	se	utegne	zdeti	življenje,	vedno	obstaja	
nekaj,	kar	lahko	storiš	in	pri	tem	uspeš.

Verjamem,	da	stvari	ne	morejo	biti	nemogoče.

Naslednjič	ko	vam	bo	kdo	očital	napako,	mu	odvrnite,	da	je	to	
morda	dobro.	Ker	brez	nepopolnosti	ne	bi	obstajali	ne	vi	ne	jaz.

Vsi	smo	si	drugačni.	Ne	obstaja	standardni	človek,	toda	vsi	si	
delimo	isti	človeški	duh.

Življenje	bi	bilo	tragično,	če	ne	bi	bilo	smešno.

Moj	nasvet	drugim	invalidnim	osebam	bi	bil,	naj	se	osredotočijo	na	
stvari,	ki	jih	njihova	invalidnost	ne	preprečuje,	da	bi	jih	delali	dobro,	

in	naj	ne	obžalujejo	stvari,	ki	jih	invalidnost	omejuje.	Ne	bodite	
invalidni	tudi	v	duhu,	če	ste	že	fizično.

Ljudje	ne	bodo	imeli	časa	za	vas,	če	boste	vseskozi	jezni	in	se	
boste	pritoževali.

Stephen Hawking (1942-2018)

UVOD

#BrillianceForAll
SWAROVSKI REMIX KOLEKCIJA
NA VOLJO OD 29,00 € NAPREJ

KARLIE KLOSS
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IZSTOPITE IZ MNOŽICE.
NOVI JAGUAR E-PACE

Spoznajte novi E-PACE, edinstveni SUV po navdihu športnega avtomobila. Zdaj na voljo s tehnologijama Intelligent 
AWD in Active Driveline. Opremljen s športnim podvozjem in naprednim vzmetenjem. Vozniku prilagojen položaj za 
volanom v elegantni in prostorni notranjosti z do 1,234 litrov prtljažnega prostora. Avto prav posebne vrste.

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.
Ljubljanska cesta 24, 1236 Trzin

jaguarslovenija.si

ŽE OD 29.990 €

POSEBNA VRSTA
Povprečna poraba goriva: 4,7 - 8,00 l/100km. Emisije CO2: 143 - 203 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOx: 3,1 - 75 g/km. Vrednost specifič  ne emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,11 - 0,29 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,03E11 – 1.06E11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževalcev zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezme   rno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
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Jörg	Astalosch
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45-letni	 avtomobilski	 izvršnik	 Jörg	 Astalosch	 je	 svojo	 kariero	
začel	leta	1988	na	sedežu	koncerna	Volkswagen	v	Wolfsburgu,	
takoj	 po	 tem,	 ko	 je	 končal	 študij	 informacijskih	 tehnologij	 in	
poslovne	 administracije	 v	 Španiji.	 Na	 začetku	 svoje	 poti	 je	
delal	 kot	 generalni	 sekretar	 predsednika	 Audija,	 kasneje	 pri	
takratnem	 šefu	 skupine	 VW	 prof.	 Ferdinandu	 Piëchu,	 od	
koder	je	šel	za	člana	uprave	MAN,	danes	pa	v	Torinu	deluje	kot	
generalni	direktor	ikonske	italijanske	manufakture	Italdesign,	ki	
je	last	Audija.
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Težko si je predstavljati podobo sveta 
avtomobilov, v katerem Giorgetto Giugiaro 
in Aldo Mantovani pred petdesetimi leti 
nista ustanovila skupnega oblikovalskega 
studia. Ko ste prevzeli vodilno vlogo 
podjetja Italdesign Giugiaro, v veliki meri 
zaslužnega za številne avtomobilske 
ikone, kot sta Volkswagnov Golf in Fiatova 
Panda, je bil pritisk zagotovo izjemen.
Da sem dobil priložnost voditi tako ikonično 
podjetje, je zame izjemna čast. Ne glede 
na dosežke, take uspehe dosežeš s timskim 
delom, saj je kreirati novo vozilo, oblikovati 
nov transportni koncept ali zmagati dirko delo 
velike skupine zanesenjakov. Moja naloga je, 
da zagotovim, da delo poteka v pravi smeri 
in da bomo usmerjali razvoj mobilnosti tudi 
naslednjih 50 let. Zato smo pripravili strategijo, 
poimenovano ‘’Next50’’, s katero želimo 
podjetje poživiti. Zahvaljujoč zaposlenim je to 
precej zabavna naloga in upam, da do sedaj 
tudi uspešna.

Z avtomobilskim svetom ste se seznanili 
že v mladih letih, ko ste pri šestnajstih 
postali vajenec v Volkswagnu. Od tedaj 
ste neposredno sodelovali s številnimi 
najbolj vplivnimi posamezniki v tem 
poslu. Ste zaradi dolgoletne prisotnosti 
v avtomobilski industriji morda postali 
zdelani ali prenasičeni z njenimi idejami 
in koncepti?
Ne, sploh ne. Vedno je bilo zanimivo. Seveda 
moram priznati, da ne tako kot danes, ko sem 
v Italdesignu, kjer me vsak dan čaka nov izziv. 
Lepo je delati z ljudmi, ki so s srcem predani 
svojim načrtom in boljšega dela si ne morem 
zamisliti. 

Pod vašim vodstvom Italdesign nadaljuje 
tradicijo številnih izpostav po celem svetu. 
Zaposlujete več kot tisoč posameznikov. 
Kako gledate na tako raznoliko in 
mednarodno delovno silo?
V našem timu imamo 26 različnih narodnosti 
in na ducate strokovnjakov iz različnih branž. Ta 
raznolikost, ki prispeva k skupnem cilju – boljši 
mobilnosti, je osnova za naš uspeh. S takšno 
skupnostjo zaposlenih lahko bolje razumemo 
naše kliente po vsem svetu in jim ponudimo, 
kar si želijo in potrebujejo.

Od ustanovitve v letu 1968 je Italdesign 
zrasel iz oblikovalskega studia v 
obsežno podjetje, ki ponuja izredno 
širok spekter storitev in ne samo v 
kontekstu avtomobilov. Inženiring, 
oblikovanje, IT, 3D tiskanje ter celo 
svetovanje pri gradnji pametnih mest 
je samo nekaj panog v vašem portfelju. 
Načrtujete v prihodnjem še naprej širiti 
ponudbo?
Zaenkrat se bomo osredotočali na 
oblikovanje, inženiring in izdelavo prototipov, 
kot tudi na nove koncepte mobilnosti (kot je 
na primer projekt Pop.up, ki smo ga ustvarili 
z Airbusom in Audijem) in proizvodnjo 
manjših serij posebnih vozil, kot je Nissan 
GT-R50. Pomembno je razumeti, da je vse, 
kar delamo, bazirano na isti ideji, ki je nastala 
pred petdesetimi leti, ko je bilo podjetje 
ustanovljeno. Ta ideja bo ostala, vse drugo 
pa se bo prilagajalo novim potrebam.

Glede na obseg dela v podjetju zagotovo 
veliko stavite na odlično sodelovanje s 
Filippom Perinijem, vodjo inovativnega 
oblikovanja pri Italdesignu.
Filippo ni dizajner, v njemu bolj vidim 
inovatorja. Med drugim je pripravil idejo 3D 
mobilnosti za predstavitev naših projektov 
klientom. Včasih je Fila kar težko razumeti, 
ker razmišlja daleč naprej in moramo dobro 
presoditi, kaj bo res bodočnost. Z njim je 
lepo delati in bilo bi težko brez njega. Je 
ključni kreator projekta Zerouno. 

Eden izmed vaših zadnjih podvigov je 
projekt imenovan Italdesign Automobili 
Speciali, ki je že obrodil sadove v obliki 
športnega vozila Zerouno. Kakšna je 
prihodnost te posebne divizije?
Oddelek Automobili Speciali smo ustanovili, 
da pokažemo naše znanje s posebnimi 
modeli v minimalnih proizvodnih številkah. 
Prvi je bil kupejevski Zerouno, iz katerega je 
nastal brezstrešni Duerta. Trenutno imamo tri 
različne zamisli za naslednji model; nisem še 
prepričan o izidu, vendar upam, da se boste 
oglasili pri nas, saj me zanima vaše mnenje.

Filippo Perini  in Jörg Astalosch 

Ko že govorimo o avtomobilih, je povsem 
nemogoče ne omeniti zajeten seznam 
vozil, za katera so odgovorni Italdesignovi 
oblikovalci. Več kot sto razstavnih in tristo 
modelov serijske proizvodnje razvitih pri 
vas se je tekom let prelevilo v šestdeset 
milijonov serijskih vozil vodilnih 
avtomobilskih znamk. Katera vozila so se 
vam še posebej vtisnila v spomin?
Težko je katerega izpostaviti, saj so vsi 
pomembni za nas, toda lahko bi rekel, da 
so moji favoriti Mini 2nd Generation, prvi 
Volkswagen Golf, Lotus Esprit in DeLorean. 

Sloves podjetja je bil pred kratkim 
še nadalje oplemeniten, ko se je 
avtomobilski gigant Audi zanesel na vas, 
da v celoti izdelate predprodukcijske 
primerke modela Q2. Kakšna je zgodba 
tega partnerstva?
Najprej se moram zahvaliti Audiju, ker nam 
je zaupal popoln razvoj modela Q2. Mislim, 
da smo trdo delali, izpolnili zadano nalogo in 
delo odlično opravili. 

Matjaž Tomlje
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NELIPOT	LUBLEN

Mešanica ekoloških olj LUBLEN bo odlično navlažila vašo kožo in se vanjo 
dobro vpila. Je naravni vir vitamina E, zaradi visoke vsebnosti antioksidantov 
in oleinske kisline ugodno vpliva na regeneracijo kože. V njem boste našli 
olje moringe, grozdnih pešk in mareličnih koščic. Novi produkt slovenske 
ekološke kozmetike Nelipot (www.nelipot.si) se lahko uporabi tudi kot 
lubrikant; dodano mu je olje kopra, ki so ga v srednjem veku dodajali 
ljubezenskim napojem. Je odličen spremljevalec vašega telesa, kot tudi vaših 
večerov. Olje je dermatološko testirano in ga koža dokazano dobro prenaša.

AMON	&	ANIS	ANTI-AGE	SERUM	13

Zlati nektar, razkošni proizvod slovenske ekološke kozmetike Amon 
& Anis, je bogata superhrana z visoko vsebnostjo naravnih vitaminov 
ACE, omega maščobnih kislin in antioksidantov. Kompleksna 
receptura trinajstih naravnih in ekoloških hranilnih olj, sodobnih CO

2
 

ekstraktov in barvitih sadnih olj jagodičevja s cvetnimi eteričnimi 
olji med drugim vsebuje arganovo olje, ekstrakt šipka, rakitovca in 
granatnega jabolka, absolut vrtnice ali smilja, eterična olja sandalovine, 
ylang ylang-a in še mnogo drugih. Hitro vpijajoči se serum gladi kožo 
in obnavlja mladostni sijaj vašega obraza. www.amonanis.si

RENČELJ	VLAŽILNA	KREMA	ZA	OBRAZ

Nočno-dnevna globoko vlažilna krema za obraz mladega 
slovenskega podjetja Renčelj kozmetika, je prava izbira za vse tiste, 
ki imajo radi naravno, a hkrati varno kozmetiko za nego kože. V 
kombinaciji učinkovitih naravnih sestavin babasu in avokadovega 
olja ter izvlečkov marelice in ameriškega slamnika, ki koži povrnejo 
vlažnost in zaščito, ostane koža žametna in dolgotrajno navlažena.  
Za mladosten videz kože pa poskrbi še dodatek retinola. Izdelek ne 
vsebuje parabenov, parfumov in barvil ter je dermatološko testiran.
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OGLAS

ANJA LIŠPA
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AELITA	SMILJEVO	MAZILO

Roža nesmrtnosti, izredno cenjena v kozmetiki zaradi svojih regenerativnih 
sposobnosti, je zajeta v mazilu Aelita, ki ga skrbno pripravljajo na zeliščni 
kmetiji Grilc, kjer se v lepi in neokrnjeni naravi Šenturške gore z nabiranjem, 
gojenjem in s predelavo zelišč ukvarjajo že vrsto let. Smiljevo mazilo je 
odlično v boju proti gubicam, ker pa krči žile in tkivo ter pospešuje celjenje 
kožnih poškodb, je učinkovito tudi pri kožnih alergijah, luskavici, rozacei, 
dermatitisu in problematični koži.

Že vse svoje življenje me fascinira in vodi čut 
za estetiko, navdušuje me vse lepo ter lahko 

rečem, da je bil modni svet vedno moja strast 
in hobi. Vse do nekega jesenskega popoldne-
va, ko sem se odločila, da moja strast postane 

moj poklic. Od tistega trenutka dalje praktično 
nisem več v službi, saj z velikim veseljem in 
ljubeznijo opravljam svoje poslanstvo – delo 

in vodenje svojega lastnega lepotnega studia, 
ANJA LIŠPA. 

- Anja Puš, direktorica ANJA LIŠPA

PE Lavrica, SBS poslovna stavba, Dolenjska cesta 318
PE Idrija, Frizerstvo Munh, Mestni trg 13a

              @studianjalispa

• PERMANENTO LAKIRANJE

• PODALJŠEVANJE NOHTOV

• PODALJŠEVANJE TREPALNIC

• OBLIKOVANJE NARAVNIH TREPALNIC

Nudimo storitve:

Naročanje:  051 328 600

oglas 1s.indd   44 17. 10. 2018   15:44:20
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WEDDERSPOON	BALZAM

Nahranite in zaščitite svoje ustnice s pristnim novozelandskim manuka 
medom, ki vsebuje dobro poznane koristne snovi, v harmoniji z bogatim, 
vlažilnim karitejevim maslom, s čebeljim voskom iz manuke in s kakavovim 
maslom. Premium balzam za ustnice Wedderspoon se ponaša z ECOCERT 
organskim certifikatom in je popolnoma brez kemikalij, umetnih aditivov, 
parfumov in naftnih derivatov, prav tako ni testiran na živalih. Poleg zaščite 
je po mnenju vizažistov odličen tudi kot vlažilna podlaga za šminke, ki 
pričara slastno gladko senzacijo na vaših ustnicah.

ANJA	LIŠPA

Studio lepote ANJA LIŠPA je stičišče pozitivne energije, dobre volje, 
mladostne igrivosti in umetniške svobode, kjer sta vedno na prvem 
mestu profesionalnost in individualni pristop. Nudijo vrhunske stroritve 
nege nohtov in trepalnic ter naravne preparate za tretma telesa. Materiali 
najvišje kakovosti, visok nivo znanja z nenehnim izpopolnjevanjem so 
osnova, prijetno vzdušje salona ter prijazno osebje pa pika na i. V vse 
hitrejšem tempu življenja je to osvežujoč oddih in dokaz, da studio 
lepote ANJA LIŠPA ni zgolj »lepotilnica«, temveč tudi in predvsem 
mesto prijetnega, prijateljskega druženja.
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ORIFLAME	ECLAT	MON	PARFUM

Oriflamova parfumska voda Eclat Mon Parfum je najbolj prefinjen izraz 
francoske elegance in sloga. Iskrivo in uglajeno cvetlično dišavo je 
navdahnila bela perunika, ki je že stoletja znana kot emblem francoskih 
kraljev in kraljic ter kot najbolj ikoničen cvet v svetu parfumerije. Pri razvoju 
vonja je Oriflame sodeloval s pariško hišo dišav DeLair, ki je pri kreaciji Eclat 
Mon Parfuma uporabila ekskluziven DeLairov akord – privilegij, ki so ga v 
zadnjih 140 letih imele le najznamenitejše znamke parfumov na svetu.

ORIFLAME	THE	ONE	WONDERLASH	XXL

Maskara Wondelash XXL črpa moč iz ekskluzivne Oriflamove krtačke 
s patentirano tehnologijo Dual Core, pri čemer čvrsto notranje jedro 
krtačke in mehke, goste ščetine delujejo vzajemno, da ustvarijo 49 % 
več volumna ter poskrbijo za izjemno privihanost in dolžino trepalnic. 
Negovalna formula ob tem omogoča večkraten in enostaven nanos 
brez grudic, luščenja in sledi.

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

SALON TAJSKE MASAŽE
Boonyawee Wongsa s.p.
Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

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

TIP KOŽE
Nega	kože

Znate	določiti	svoj	tip	kože?	Večina	strank	v	salonu	odgovori	z	»imam	
mešano	 kožo«	 ali	 »imam	 občutljivo	 kožo«.	 No,	 to	 ni	 res.	 Tip	 kože	 je	
vedno	 podedovan,	 vse	 ostalo,	 kar	 se	 vam	 dogaja,	 pa	 je	 vpliv	 okolja,	
vaših	 navad	 in	 rutine	 čiščenja.	 Seveda	 k	 stanju	 kože	 pripomorejo	
tudi	obdobja	stresa,	porušeno	hormonsko	ravnovesje	ter	delovanje	
prebavil.	Vse	to	so	posledice,	ki	se	vam	lahko	kažejo	na	obrazu.	
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Kako torej določite tip kože?
To najlažje naredimo v kozmetičnem salonu. 
Vam pa izdamo skrivnost. Osnovna tipa sta le 
mastna in suha koža, ki se razlikujeta glede na 
število in aktivnost lojnic, kar pa imate zapisano 
v genskem zapisu. 

Kakšne so posledice vpliva okolja, vaših 
navad in rutine čiščenja?
- težka, mastna koža: imate občutek, da imate 
čez dan preveč maščobe na obrazu, da vas 
duši? To ne pomeni, da imate mastno kožo. Ta 
občutek je lahko posledica tudi pri suhi koži. 
Pomeni le, da imate v neravnovesju hormone, 
da ste jedli kaj, kar vašemu telesu ne odgovarja 
ali da imate neprimerno dnevno rutino čiščenja. 
Večinoma to pomeni pregrobo čiščenje (milo, 
gel ali pregrobi pilingi). To je obramba kože na 
preagresivno odstranjevanje prve obrambne 
linije kože.
- zamašeni ogrci, acne comedonica: če 
predolgo časa neprimerno negujete kožo, ki 
ima preveč maščobe na površini obraza, ta 
začne mašiti pore, mikrobiološko ravnovesje se 
poruši in spremeni. Pri suhi ali mastni koži so 
vedno posledica zamašeni ogrci.
- dehidrirana povrhnjica, vlečenje kože 
skupaj: imate takšen občutek? To je posledica 

tako pri suhi kot pri mastni koži. Vremenske 
spremembe, neprimerna nega pripomoreta k 
pretanki prvi obrambni liniji kože. 
- akne: lahko jih dobite, če imate suh ali masten 
tip kože. Pojavijo se zaradi velikih sprememb 
v razvoju hormonov, velikega stresa ali/in 
občutljivosti telesa na določeno hrano. Tako 
se telo čisti strupov v telesu in vzpostavlja 
ravnovesje. Neprimerna nega le poslabša 
stanje aknavosti ter lahko pripelje še do kakšnih 
dodatnih posledic.
- občutljiva povrhnjica: koža, ki je vedno 
rdečkasta, jo pogosto pečejo nanosi kozmetike. 
Taka koža je lahko in mastna in suha. Koža 
ima zaradi notranjega delovanja ali zaradi 
neprimerne nege porušeno mikrobiološko 
floro in s tem se spremeni pH kože.

Čeprav poznamo parametre, še vedno vsako 
telo odreagira malenkost drugače. Pomembno 
je prepoznati osnovni tip kože ter razbrati vse 
posebnosti, ki so se na koži zgodile. Le tako 
lahko oblikujemo dnevni domači ritual, ki nam 
bo ustrezal in pomagal k boljšemu sebi. Navedli 
smo le kratek povzetek, izbor pravilne nege pa 
je veliko kompleksnejši korak.

Anja Rednak Jakšić
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Medical	Group	Fabjan

na zunaj
LEPI
IN ZNOTRAJ
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Čeprav	so	se	kriteriji	idealnosti	človeškega	telesa	skozi	čas	zelo	
spreminjali,	je	ukvarjanje	z	zunanjo	podobo	ostalo	zelo	pomemb-
no	vse	do	danes.	Hvaležni	smo	lahko,	da	imamo	na	dosegu	roke	
tiste,	 ki	 nam	 lahko	 pomagajo	 povrniti	 morebitno	 nedojemanje	
svoje	samopodobe.
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T
ina Fabjan, dr. dent. med., in 
njen mož Matic Fabjan, dr. 
med., specialist plastične, 
rekonstrukcijske in estetske 
kirurgije, sta uspešen par tako 
v privatnem kot v poslovnem 

življenju. V Celju in Ljubljani imata kliniko, ki 
se ukvarja z lepotno medicino. Njuna zgodba 
o uspehu je zgodba predanosti delu z ljudmi, 
ki jim omogočijo lepše in srečnejše življenje. 
Samo srečen in nasmejan človek je lep. Lepota 
se začne z obrazom. Lep nasmeh in lepi beli 
zobje. Tu vam na pomoč priskoči Tina Fabjan, 
dr. dent. med., specialistka tega področja. 
Estetsko zobozdravstvo je ena od pomembnih 
panog v lepotnem zdravstvu, kjer je v 
ospredju predvsem izdelava nevidnih zobnih 
aparatov in priprava estetskih lusk. Seveda pa 
v centru Medical Fabjan opravljajo tudi druge 
zobozdravstvene posege. Poleg tega Matic 
Fabjan, dr. med., opravlja lepotne kirurške 
posege, kot je korekcija dojk in drugih delov 
telesa, ki tako ženskam kot moškim povrnejo 
samozavest in narišejo nasmeh na obraz. 

Pacienti se veliko poslužujejo tudi storitev 
dermatologije, ki jo vodi priznani dermatolog 
dr. Dane Vujasinović, predvsem laserskega 
odstranjevanja kožnih sprememb. Gospod 
dr. Fabjan izpostavlja tudi nov laserski lifting 
obraza, ki ga izvajajo s čim manj invazivnimi 
metodami pomlajevanja. Druga, ki je pri nas še 
kar tabu tema, je lasersko pomlajevanje nožnice 
in zdravljenje stresne urinske inkontinence, kot 
tretjo pa izpostavlja lasersko odstranjevanje 
krčnih žil. Pri vseh posegih so prednosti prav 
minimalne invazivne metode, kar pomeni, 
da pacienti po posegu ne potrebujejo daljših 
okrevanj in se lahko kar najhitreje vrnejo na 
delovno mesto. Poleg tega so metode zelo 
učinkovite in popolnoma neboleče.
V estetskem centru Medical Group Fabjan je 
zelo pomembno komuniciranje s strankami, 
na prvem mestu je online komuniciranje, kar 
pomeni, da se lahko stranka na brezplačen 
posvet naroči kar preko spleta, s čimer prihrani 
veliko časa in nepotrebnih poti. 

www.medicalfabjan.si

Vizija	je	usmerjena	v	širjenje	specialnosti	in	
v	diagnostične	storitve!

- Dr. dent. med. Tina Fabjan in dr. med. Matic Fabjan 

‘‘ ‘‘



Ideja za nastanek znamke KAAT je pravzaprav vzklila na družinskih tleh in 
združila šiviljsko znanje starejše generacije z idejami mlajše, vse skupaj pa združeno 

z vsestransko ljubeznijo do ustvarjanja.

Nastanek KAAT ima za seboj zanimivo zgodbo, vse se je namreč pričelo z 
zlomom noge, ki je zahteval dolgo bolniško, nakup prvega šivalnega stroja in učenje 
šivanja s pomočjo spleta … nastanek prvih nahrbtnikov za osebno uporabo, nato 
pa dodatna naročila, povpraševanje prijateljic in kasneje tudi prepoznavnost in 

povpraševanje drugih.

Oblikujeva, krojiva, reževa, šivava … skratka … ustvarjava Kaja in Nik.

V poplavi podobnih izdelkov na trgu, je KAAT drugačen, saj se neprestano 
izpopolnjuje. Prepoznali ga boste po roza ključku na zadrgi in detajlu, ki je 

odvisen od kolekcije. Prav vsak izdelek, je pravzaprav del naju, saj pri izdelovanju 
neskončno uživava in prav vsaki peresnici, torbici ali nahrbtniku posvečava 

ogromno pozornosti. Vsi izdelki so od začetka do konca plod najinih rok, od 
krojenja, šivanja in dodelave. Vsi materiali so skrbno izbrani, kvalitetni in v 

koraku s trenutnimi trendi. Vedno znova odkrivava nove kombinacije in možnosti 
za izboljšavo, saj naju tudi povpraševanje vodi k inovativnosti. Vse izdelke želiva 
tudi čim bolj približati kupcem, predvsem pa nuditi kvaliteto po realnih cenah. 

Zato lahko rečemo, da so izdelki KAAT ob enem modni in ekstravagantni, kot 
tudi enostavni, predvsem pa uporabni.

Izdelke KAAT lahko naročite preko spleta, v mesecu decembru pa bova zopet 
sodelovala s Supernovo na Rudniku, kjer boste na najini simpatični stojnici našli 

prav posebne pakete, ki so zaenkrat še del skrivnosti, bodo pa cenejši.

www.kaatbags.com             KAAT bags                 kaat_bags
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Da	moda	in	narava	lahko	živita	v	sožitju,	dokazuje	slovenska	znamka	
oblačil	 I	 AM	 PANDA,	 katere	 poslanstvo	 je	 preko	 okolju	 prijaznih	
izdelkov	 vrhunske	 kakovosti	 doseči	 boljši	 jutri.	 Panda	 gradi	 most	
med	planetom	in	potrošniki,	saj	jim	omogoča,	da	z	vsakim	nakupom	
pripomorejo	 k	 sajenju	 dreves,	 kjer	 je	 to	 najbolj	 potrebno,	 in	 se	 na	
ta	 način	 borijo	 proti	 nevarnemu	 krčenju	 gozdov	 in	 širitvi	 učinka	
toplogrednih	plinov,	ki	vplivajo	na	prav	vse	prebivalce	Zemlje.
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T
ekstilna industrija je 
eden največjih svetovnih 
onesnaževalcev, ki vsako 
leto proizvede 1,2 milijarde 
ton ogljikovega dioksida, 
kar je celo več kot sešteti 

mednarodni poleti in pomorski promet. Hkrati 
se gozdove, pljuča našega planeta, ki nižajo te 
škodljive emisije in so naravni habitat mnogim 
živalskim in rastlinskih vrstam, drastično uničuje 
– vsako minuto izgubimo površino gozdov, ki je 
ekvivalent 27 nogometnim igriščem.
Ob opazovanju te naravne katastrofe je vzcvetela 
slovenska blagovna znamka I AM PANDA, katere 
ključni cilj je nuditi izjemno kakovostne izdelke in 
hkrati dvigati ozaveščenost o koristih ohranjanja 
okolja. Tako ne gre za samo eno od neštetih znamk 
oblačil, ki delujejo po kapitalističnih principih, ki 
ne poznajo milosti do narave in delavcev, ampak 
za inovativen projekt, ki želi ljudem pokazati, da 
lahko z malimi koraki naredimo veliko za boljši 
svet okoli nas.
Sintetični materiali so zelo problematični, saj 
dokazano negativno vplivajo na človekov 
imunski sistem kot tudi na onesnaževanje 
oceanov preko spiranja mikroplastike v vodo, 
zato so se stvaritelji znamke odločili svoje kose 
proizvajati iz organskega bombaža s certifikatom 
GOTS, vzgojenega brez kakršnih koli pesticidov 

in kemikalij. V prihodnje pa se želijo pri ustvarjanju 
posluževati tudi drugih naravnih materialov – 
bambusa, lana in konoplje.
Poleg tega se od preostalih ponudnikov na trgu 
razlikujejo še po dveh hvale vrednih značilnostih: 
delavcem v Bangladešu kot enim redkih omogočajo 
dostojno plačo in dobre delovne pogoje, prav 
tako pa s pomočjo kanadske organizacije One 
Tree Planted sadijo drevesa v delih sveta, ki to 
nujno potrebujejo, in na ta način pripomorejo k 
reševanju težave ilegalnega izsekavanja gozdov 
in posledično tudi k reševanju življenj ogroženih 
živalskih vrst.
A ker si je težko predstavljati negativne 
posledice tekstilne industrije, kot so vedno hujše 
onesnaževanje in izkoriščanje delavcev držav 
tretjega sveta, sta se mlada, a zagnana podjetnika 
Rok Setnikar in Klemen Puh, ki stojita za projektom 
I AM PANDA, odločila, da želita narediti še en korak 
naprej. Preko platforme Kickstarter zbirata sredstva 
za pripravo dokumentarnega filma, ki bo prikazoval 
katastrofalne okoliščine proizvodnje oblačil v 
Bangladešu, kjer so delavci izpostavljeni nevarnim 
kemikalijam in za svoje delo niso primerno plačani, 
in s tem posvetil luč na to izjemno pomembno, a 
hitro spregledano problematiko.

www.pandasspot.com

EGS2572 - EGS2569
EGS2570 - AR11158

MODERN GARDEN
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Tina	Design

dobijo
ŽELJE
OBLIKO

Za	modne	navdušenke	in	navdušence,	ki	želijo	izstopati	
s	 svojo	 edinstveno	 podobo,	 ustvarja	 slovenska	
oblikovalka	unikatnega	nakita	Tina	Vehovar,	ki	je	s	svojo	
blagovno	znamko	Tina	Design	vse	bolj	uveljavljeno	 ime	
na	naši	modni	sceni.
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T
ina Vehovar je že kot deklica oboževala 
ustvarjanje. Nič čudnega potem, da je 
bil njen najljubši šolski predmet likovni 
pouk, kjer je lahko svoji domišljiji 
pustila prosto pot in tako iz modelirne 
mase kreirala raznorazne izdelke, a 

izobraževanja ni nadaljevala po tej poti. Življenje jo 
je zaneslo v svet managmenta, kjer je pridobila naziv 
magistrica znanosti in skupaj s tem odlično redno službo, 
v kateri pa se dolgoročno nikakor ni videla. A dobro 
desetletje nazaj je v njenem življenju nastopila velika 
prelomnica. Ob ustvarjanju novoletnih daril za svoje 
bližnje in njihovem navdušenju ob prejemu unikatnih 
paketov je ugotovila, da je to njena velika strast in tako sta 
se hobi in ljubezen do vsega lepega sčasoma prelevila v 
resen posel. Od tedaj si življenje kroji po svoje in na račun 
ciljne usmerjenosti, trdega dela in vere vase, žanje uspeh, 
katerega je pred petimi leti okronala z lastnim salonom 
v centru Ljubljane na Vegovi ulici, kjer so na ogled njene 
ekskluzivne kreacije. Ker je tudi sama vedno rada izstopala 
s posebnimi kosi oblačil, nakita in modnih dodatkov, so 
te drzne, drugačne in ekstravagantne. Svojim strankam 
vedno poskuša ponuditi nekaj edinstvenega, nekaj kar 
doslej še niso videle. Vsak kos je tako nekaj posebnega, 
skrbno oblikovan in izdelan.
Navdih za oblikovanje črpa iz življenja, trenutnih navdihov 
in modnih smernic, največkrat pa idejo v glavi realizira kar 
med jutranjim tekom, ko se odklopi od vsega in spusti 
v svoj svet. Poleg dizajnerskih ogrlic, prstanov, uhanov 
in zapestnic po svojem navdihu, Tina izdeluje tudi nakit 
po naročilu, kar ji predstavlja prav poseben izziv. Še tako 
unikatne želje naročnika spremeni v izdelek, najbolj pa jo 
veselijo stranke, ki ji zaupajo, da njihov koncept realizira 
na svoj način, saj meni, da je neprecenljiv občutek, ko jim 
na koncu pričara nasmeh na obraz.
Nadarjena oblikovalka najraje ustvarja iz pleksi stekla v 
čudovitih barvah in raznolikih debelinah, ki je primeren 
za izdelavo nakita, kot tudi edinstvenih torbic, ki jih je 
javnosti premierno pokazala v sklopu ljubljanskega 
tedna mode in s tem na dogodku pustila svoj pečat. 
Poleg fashionistk Tina s svojimi izdelki razveseljuje tudi 
modno ozaveščene moške, katerim so predvsem ljubi 
unikatni leseni metuljčki in odštekane valovite kravate.
Vsako leto v času obletnice salona pripravi kakšno 
zanimivo novost in ravnokar je v načrtih nova kolekcija 
nakita, ki bo močna, geometrijska, a še vedno zelo 
ženstvena.

www.tina-design.si
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Najbolj	 športne	 in	 luksuzne	 znamke	 so	 v	 svoj	 nabor	 vozil	 v	 veliki	
meri	uvrstile	SUV	vozila.	SUV	-	športno	 uporabno	 vozilo	v	prevodu	
iz	 angleščine	 ni	 terensko	 vozilo.	 Je	 limuzinska	 osnova,	 dvignjena	 za	
približno	10	centimetrov	in	s	kratkim	zadkom.	Imamo	jih	v	običajni	in	
kupe	 izvedbi,	 z	 dvojnim	 pogonom,	 vendar	 prevladuje	 štirikolesni.	 In	
zakaj	se	vsak	dan	več	ljudi	odloča	za	SUV?	Zato,	ker	se	kupci	pohvalijo	
z	odličnim	pregledom	na	cesto	in	z	velikim	občutkom	varnosti.	

P
ri nekaterih športnih 
znamkah ravno segment 
SUV šteje največje število 
novih prodanih vozil in 
seveda se je angleški 
Jaguar, ki ima v koncernu 

JLR najboljši izbor SUV platform, ki mu jih nudi 
bratski Range Rover, odločil, da resno poseže 
v segment najbolj prodajanih avtomobilov 
danes in jutri.
Jaguar je že sam po sebi več kot le avtomobil 
in športni terenec E-Pace je s 4,4 metri dolžine 
pisan na kožo tistim, ki želijo uživati, se ponašati 
s pravim znakom na motornem pokrovu, a 
vseeno niso pripravljeni za to plačati neskončno 
veliko. Ne, za svoj denar dobijo namreč nadvse 
všečen avtomobil, s pravim kompromisom na 
tako rekoč vseh področjih. Njegov prtljažnik 
je s 577 litri več kot idealen za vse potrebe in 
zahteve štiričlanske družine, zato pri njem 

ne boste ostali razočarani. Pa še oblika sama 
po sebi obljublja nekaj več. Tudi notranjost 
ponuja udobje in prestiž, več ergonomije in 
več tistega občutka, da sedite v avtomobilu, ki 
presneto dobro ve, kaj hoče. Očara tako znotraj 
kot zunaj. Ergonomija je odlična, upravljanje 
tudi, že videna zunanja podoba pa se povsem 
porazgubi v udobju potniške kabine in 
voznikovega delovnega prostora.
Svoje seveda doda 9-stopenjski samodejni 
menjalnik, ki je v tem cenovnem segmentu 
tako samoumeven. Jaguarjev menjalnik deluje 
umirjeno, bolj z občutkom in s suverenostjo. 
Tehnika je v tem pogledu vsekakor dobra stran, 
kar se nadaljuje tudi pri motorju. E-Pace svojo 
moč črpa iz dvolitrskega dizelskega agregata 
s 190 motornimi konjiči. Divja mačka ob 
odločnejšem pritisku stopalke za plin doseže 
visoke potovalne hitrosti (maksimalna je 210 
km/h), preseneti pa tudi z varčnostjo (ne 
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pozabimo, da ima štirikolesni pogon), saj kljub večji moči porabi 
približno 7 litrov, kar je po svoje kar presenetljivo.
Prav nobenih presenečenj pa ni pri opremi R-Dynamic. Je tako 
rekoč popolna, kar pomeni, da ima vse potrebne elektronske 
varnostne in udobnostne dodatke. Pričakovano Jaguar ni poceni, 
ampak E-Paceu prav nič ne manjka in je na cesti prijetno vozen ter 
prepoznaven zavoljo prestižne mačke na in pod pokrovom.

www.jaguar.com
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Riva	110’	Dolcevita

paradni
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KONJ
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Riva	 je	 11.	 izdajo	 slovitega	 dogodka	 Grand	 Prix	 Historique,	 ki	 je	 na	
monaške	ulice	privabil	izredno	zbirko	historičnih	dirkalnikov	in	številno	
skupino	 ljubiteljev	 starodobnih	 štirikolesnih	 mojstrovin,	 izbrala	 za	
svetovno	 premiero	 svojega	 novega	 paradnega	 konja,	 jahte	 110’	
Dolcevita,	s	katero	so	dosegli	nov	nivo	stila,	dizajna	in	zmogljivosti.
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D
olcevita se nanaša na 
epikurejski življenjski stil, ki bi 
ga lahko povezovali le z jahto 
neprekosljive lepote, ki ne 
bi zaznamovala navtičnega 
sveta samo za trenutek, 

ampak bi pustila svoj pečat tudi za prihodnja 

dodatki kroma ustvarja eleganten, a hkrati športen 
izgled. Zunanje oblikovanje sicer sledi smernicam, 
ki jih je vzpostavil sorodnik 100’ Corsaro, ki kljub 
nedavnemu lansiranju že beleži odličen uspeh, a 
jih nadgrajuje z velikanskimi okni, ki se raztezajo 
čez praktično celotno dolžino salona.

desetletja. Pri Rivi so se tako novega projekta lotili 
izjemno resno in nastala je veličastna kreacija, ki 
bi jo lahko primerjali s palačo na vodi. V vsakem 
pristanišču bo takoj pritegnila pogled, ne samo 
na račun svoje velikosti - v dolžino meri kar 34 
metrov - ampak tudi zaradi čudovitega ladijskega 
trupa, ki z radodarnimi steklenimi površinami in 

Sijajni flybridge je, kot smo pri Rivi vajeni, opremljen 
zgolj z estetsko dovršenimi kosi pohištva, ki 
ustvarjajo sodoben luksuzen ambient, v katerem 
se prepleta igra kamna, lesa, kroma in tkanin v 
naravnih odtenkih. 110’ Dolcevita bo na zabavo na 
vodi sprejela kar 20 gostov, od katerih jih bo lahko 

54     FASHION AVENUE



56     FASHION AVENUE

vsaj polovica prespala na krovu in tako izkusila prestiž, ki ga lahko pričara le Riva. Medtem pa bo za rezanje 
valov skrbel motor z 2.638 KM, ki bo jahto izstrelil do maksimalne hitrosti 26 vozlov.
V skladu s filozofijo sladkega življenja so Italijani za debi svojega najnovejšega plovila izbrali delux lokacijo, 
monaško kneževino oziroma podrobneje tamkajšnji ekskluzivni navtični klub, ki ga je leta 1953 ustanovil 
princ Rainier III. Tudi čas ni bil izbran kar na pamet; odločili so se za premiero tekom dogodka Grand Prix 
Historique, na katerem je jahta zasijala poleg redkih in prekrasno ohranjenih primerkov Ferrarijevih klasik ter 
tako ujela pozornost elite žepne državice, med katero so bili zagotovo kakšni potencialni kupci, ki jim ni težko 
odšteti velikanske vsote za nakup nove igračke.

Ava Tomlje

bigg-r.com



V vseh Kavalovih enotah smo pripravili posebne ponudbe za predpraznična in praznična 
družinska ter poslovna srečanja.

Izkoristite vsako priložnost in uživajte ob druženju, zabavajte se s prijatelji, plešite 
pozno v noč in ustvarite nepozabne spomine.

Za organizacijo dogodka, okrasitev prostora in odlično kulinarično razvajanje bomo 
poskrbeli mi.

Za naročila in ponudbe pokličite na 041/684-248 ali pišite na marketing@kaval-group.si.

v enotah Kaval Group!
REZERVIRAJTE PREDNOVOLETNO POSLOVNO SREČANJE ALI ZABAVO V ENOTAH KAVAL GROUP!

Prednovoletna poslovna srečanja
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Domaine	de	Guerila

perfekcije
ISKANJE

Okusiti	 vrhunsko	 vino	 v	 čudovitem	 ambientu	 ob	 dih	
jemajočem	 pogledu	 na	 trte,	 planoto	 Nanos	 in	 še	 dlje	
do	Italije	-	takšno	doživetje	pričarajo	v	butični	vinski	kleti	
Domaine	de	Guerila,	katere	mantra	je	iskanje	perfekcije.
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G
uerila je doma v vinorodnem 
okolišu Vipavska dolina, na 
Planini nad Ajdovščino, kjer 
lastnik Zmago Petrič nadaljuje 
z očetovo ljubeznijo do trte in s 
tradicijo številnih rodov, ki jih je 

preživljalo vino. Njegovi vinogradi se razprostirajo 
na južnih legah vrhov Planine, na pobočju skoraj 

400 metrov nad morjem, na obronkih Krasa, kjer 
so ves dan obsijani s soncem. Posestvo danes meri 
10 hektarjev, na katerih so posajene različne sorte; 
prevladujeta slovenska bisera pinela in zelen, ki 
ju najdemo le v Vipavski dolini, nekaj pa je tudi 
rebule, malvazije, barbere, merlota in kabernet 
franca. S trdim delom in z ljubeznijo do zemlje 
so vinograde uspeli ohranili takšne, kot so jim jih 

zapustili predniki. Verjamejo v skrb za naravo, ki 
nas obdaruje s svojimi slastnimi plodovi, zato so 
ohranili tesen stik s svojim okoljem in se odločili 
za biološko dinamično pridelavo. Ker nočejo 
preobremeniti trt in ker je v ospredju kakovost in 
ne količina, vsako leto na trg postavijo le določeno 
število steklenic, združenih v tri linije, v katerih se 
skriva prvovrstna žlahtna kapljica.
Hkrati želijo, da bi bilo njihovo vino vir zdravja 

kot tudi užitka, zato so ubrali pot spontane 
fermentacije z lastnimi kvasovkami in stekleničenja 
z minimalnim dodatkom žveplovega dioksida. 
Njihova penina Castra, nastala iz zelena in pinele, je 
celo tako nežna, sveža in elegantna, da gospodar 
pravi, da bi jo lahko pil zjutraj namesto kave.
Vina Guerila bodo znali ceniti predvsem tisti, 
ki razumejo prednosti ekološke pridelave in 
spoštujejo produkt, za katerim stoji veliko srčnosti 
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in globoko znanje. Drzno ime blagovne znamke 
in estetsko dovršene steklenice, ki jih lahko z 
največjim ponosom postavimo tudi na mizo 
najbolj fine svetovljanske restavracije, pa bodo 
navdušile ljubitelje vsega lepega.
Ker se pri Guerili nenehno izpopolnjujejo in 
nadgrajujejo, so letošnjega septembra po dveh 
letih trdega dela otvorili nov degustacijski 
kompleks na vrhu Planine, ki je kljub svojemu 
atraktivnemu modernističnemu dizajnu eno z 
naravo. Nov dodatek posestvu smo si ogledali tudi 

sami in zaključili, da gre za res impresiven podvig, 
Guerilci pa so se ponovno dokazali kot odlični 
gostitelji. Kljub temu da je celotno doživetje na 
najvišjem nivoju, od žametnega vina do domačih 
delikates, unikatnega razgleda in opojnega miru, ki 
ga spremljajo, lastnik gospod Petrič še vedno najde 
detajle, ki bi jih rad izboljšal. Iskanje perfekcije se 
nikoli ne konča …

www.guerila.si
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Aronija.	 Trpka	 in	 pogosto	 spregledana	 rastlina.	 V	 resnici	 pa	 je	 aronija	
eden	najboljših	antioksidantov,	kar	jih	obstaja.	Ima	antiseptično	delovanje,	
dviga	imunski	sistem	in	uravnava	krvni	sladkor.	Le	redko	katera	rastlina	
premore	toliko	človeku	koristnih	lastnosti.	Njeno	vrednost	so	prepoznali	
tudi	znanstveniki,	ki	so	jo	vzeli	pod	drobnogled	in	prišli	do	odkritja,	da	ta	
sadež	 v	 sebi	 skriva	 toliko	 hranljivih	 snovi,	 vitaminov	 in	 mineralov,	 da	 je	
nikakor	ne	bi	smeli	zanemarjati.	Njena	uporabnost	seže	tako	daleč	kot	
vaša	 domišljija.	 To	 dokazujejo	 tudi	 vrhunski	 slovenski	 chefi,	 ki	 jo	 vedno	
pogosteje	vpeljujejo	v	svoje	kuhinje.	Spoznajte	svet	aronije	...
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Aronija

tisočerih
SADEŽ
PRESENEČENJ
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Matični sok aronije
Kakšna je razlika med sokom in matičnim 
sokom? Sok je razredčen, pogosto so mu 
dodani tudi konzervansi in sladkor. Matični sok 
pa je zgolj tisto, kar pridobimo s postopkom 
hladnega stiskanja sadeža. Matični sok je prava 
zakladnica vseh snovi, ki jih je aronija ustvarila, da 
bi se zaščitila pred insekti, glivicami, bakterijami 
in virusi. Te snovi imenujemo rastlinski antibiotik 
(fitoncidi), s pitjem matičnega soka pa v svoje 
telo vnesete vse te darove narave. 
Pod imenom Aa aronija boste na slovenskem 
trgu našli enega najbolj kakovostnih matičnih 
sokov aronije, ki nima dodanih konzervansov, 
sladkorjev ali katerihkoli drugih primesi. 
Njegova energijska vrednost je izmerjena 
na 381 kJ/91 kcal. Gre za butični matični sok, 
njegova zgodba pa je nadvse zanimiva.
Zgodba Aa aronije se začenja na sončnih poljih 
v bližini Beograda. Tam obstaja kos zemlje, 
kateremu domačini pravijo, da je »od boga 
dana«. Zemlja, kjer je zasajena aronija, je izredno 
rodovitna. Veliko sončnih dni poskrbi, da sadež 
ni trpek, kot bi bil sicer. Obiranje vsako leto 
poteka ročno, sledi hladno prešanje sadežev, 
iz katerega nastane matični sok aronije. Aa 
aronije je vsako leto zgolj toliko, kot zraste 
sadežev na polju. Čeprav je povpraševanje po 

njej vedno večje, pa so se pridelovalci odločili, 
da pod nobenim pogojem ne bodo spuščali 
standardov svojega izdelka in svojih plodov 
mešali z drugimi. Tako Aa aronija velja za 
butični izdelek najvišje kakovosti, ki predstavlja 
tudi zelo lepo poslovno darilo.

Njeno vrednost so prepoznali tudi 
slovenski chefi
Pod znamko Aa aronija nastajajo trije izdelki: 
matični sok, termostabilni nadev in preliv. 
Slednja dva sta veliko zanimanja zbudila med 
chefi in slaščičarji, saj ponujata širok spekter 
uporabnosti. A ne gre zgolj za okusen posladek 
ali nadomestek drugemu sadežu. Z uporabo 
aronijinih izdelkov v kulinariki zaužijete tudi vse 
koristne snovi. Tako slaščice, narejene iz aronije, 
postajajo pravi trend. Pri svojem ustvarjanju 
izdelke Aa aronija uporabljajo Matjaž Cotič 
– Restavracija DiVino, Tomi Češek – Zebra 
Patisseries, Jezeršek gostinstvo, Matjaž Erzar – 
Gostilna Pr’Matičku, Uroš Gorjanc – Gostilna 
Krištof, JGZ Brdo, Kulinarika Karim Merdjadi in 
mnogi drugi.

Aronija, od domače lekarne do slaščičarne
Matični sok aronije z lahkoto postane glavna 
sestavina vaše domače lekarne. K njej se 

boste zatekali ob morebitnih težavah, kot 
so slabokrvnost, padec imunskega sistema, 
pogosta utrujenost, težave z visokim pritiskom, 
in še bi lahko naštevali. Pravijo, da je vsega 
dobrega dovolj v manjših količinah. Za matični 
sok aronije to zagotovo drži. Dnevna merica naj 
ne presega 0.3 dcl matičnega soka. Že z enim 
požirkom boste v telo vnesli več kot dovolj 
učinkovin za cel dan.

Uporaba matičnega soka aronije
Najbolje je, če merico 0.3 dcl spijete zjutraj, na 
tešče. Lahko si pripravite tudi okusno aronijino 
limonado; v sveže ožeto limonado dodajte 
merico matičnega soka aronije, sladokusci pa 
še žličko medu. 

Uporaba nadeva in preliva iz aronije
Nadev namažite na palačinke, dodajte čajnemu 
pecivu ali z njim obogatite torto. Ker je 
termostabilen, ga lahko uporabite kot polnilo 
pri pecivu iz listnatega testa, zavitku ali poživite 
doma izdelan sladoled. Preliv se odlično poda h 
grškemu jogurtu, k skuti in jogurtovi strnjenki. 
Vaši prigrizki bodo hitro postali zdravi, hranljivi 
in okusni. Preliv lahko uporabite celo pri jedeh 
iz divjačine.

Butični izdelki potrebujejo srčne ljudi
Butični izdelki, če naj to ostanejo, morajo biti 
v rokah manjših ekip in srčnih ljudi. Le tako 
lahko namreč ohranjajo svojo butičnost, visoko 
kakovost in etično noto. Izdelki Aa aronija 
na svoji poti do vas, odjemalcev, ne srečajo 
nobene korporacije. V Sloveniji za izdelki stoji 
tričlanska »razširjena družina«, ki deluje pod 
znamko Sophily. Imajo eno vizijo – uporabniku 
ponuditi zgolj najboljšo kakovost in butične 
izdelke. V moč aronije verjamejo iz lastnih 
izkušenj in s testiranji.

Prodajna mesta
Zaenkrat lahko izdelke Aa aronija najdete v 
maloprodaji: Ljubljana – GourmetShop & Lab, 
Zrno do zrna, Kranj – Delikatesa Figa, Naklo 
– Trgovina Vita, Domžale – Trgovina Gušt, 
Kamnik – Zlata ptička, Ivančna Gorica – Bio raj, 
Radovljica – Eko trgovina Suzana, Škofja Loka 
– LokaMedico, Murska Sobota – Trgovina za 
zdravo življenje sončnica; kmalu pa bodo na 
voljo tudi v spletni trgovini Sophily.

www.sophily.si
hello@sophily.si
Foto: Sonja Ravbar

Tomi Češek, Zebra Patisseries, torta z aronijoMatjaž Cotič, Restavracija DiVino, pita z aronijo

Tadeja, grški jogurt z aronija prelivom Živa, dnevna merica matičnega soka aronije
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Čokoladni	 izdelki	 Cavalier	 –	 neprekosljiva	 kombinacija	 prvovrstne	
čokolade,	prestižnega	porekla	in	slastnega	okusa,	in	to	brez	dodanega	
sladkorja.	Cavalier	vam	ponuja	možnost,	da	odslej	uživate	v	čokoladnem	
okusu	na	zdravju	prijazen	način	in	brez	kančka	slabe	vesti.
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Belgijska	čokoladnica	Cavalier

brez sladkorja

PIONIR
ČOKOLADAMI
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C
avalier je belgijsko družinsko 
podjetje, ki se od leta 1996 
posveča izključno razvoju 
in proizvodnji čokoladnih 
izdelkov brez dodanega 
sladkorja; sladek okus jim 

daje naravno sladilo stevija. Od skromnih 
začetkov pred dvajsetimi leti je Cavalier zasnoval 
edinstven, na vrhunskem znanju temelječ 
način priprave čokoladnih izdelkov brez 
dodanega sladkorja, zato so njihove čokolade 
tako okusne, da tudi izkušeni poznavalci in 
ljubitelji te sladke dobrote odsotnosti sladkorja 
skorajda ne morejo ugotoviti.
Podjetje Cavalier stremi k zahtevnemu cilju, da 
trgu ne ponudi le izdelkov najvišje kakovosti, 
ampak skuša kupcem omogočiti, da uživajo 
povsem brez skrbi za svoje zdravje. Zato 
v njihovih čokoladah ne boste zasledili ne 
umetnih surovin, arom in barvil ne gensko 
spremenjenih organizmov. To je tudi razlog, da 
je podjetje dandanes vzorčni model kakovosti 
in okusa, ki se ob tem nič manj ne posveča tudi 
dodatnemu vidiku – doseganju in vzdrževanju 
čim višje kakovosti življenja, ki jo opredeljuje 
predvsem zdravje. Po čokoladnih izdelkih 
Cavalier zato posegajo ljubitelji čokolade, ki 
stavijo na kakovosten čokoladni izdelek in ki 
hkrati želijo iz prehrane izločiti sladkor – bodisi 
zaradi zdravja in boljšega počutja bodisi zaradi 
zdravstvenih razlogov (sindrom X, sladkorna 
bolezen, kandidiaza itd.).
Čeprav so na slovenskem trgu prisotni nič več 
kot pet let, so proizvodi Cavalier postali vodilni 
čokoladni izdelki brez dodanega sladkorja – 
tako v obsegu prodaje kot v prepoznavnosti. To 
je nedvomen dokaz, da so resnično kakovostni, 
predvsem pa odražajo zadovoljstvo kupcev, ki 
se jim za gurmansko uživanje čokoladi več ni 
treba odreči. Odličen okus poleg zadovoljnih 
kupcev potrjuje tudi vrsta prejetih priznanj in 
nagrad na uglednih tekmovanjih.
Cavalier vrhunsko kakovost zagotavlja 
s kakovostno izbiro surovin, ki morajo v 
celoti izpolnjevati stroge pogoje kontrole 
kakovosti. Njihova kontrola ustreza naslednjim 
standardom in okoljevarstvenim zahtevam: 
BRC Food, Lloyd’s Register Quality Assurance, 
UTZ, KD in FSC. Podjetje, katerega celotna 

proizvodnja kot energijski vir uporablja veter, 
za okolje naredi bistveno več, kot je določeno 
z zakonom. Je namreč podpisnik ekološko 
usmerjene Okoljske listine 2015, ki jih zavezuje, 
da bodo na letni ravni izvršili vsaj tri okoljske 
ukrepe, ki sicer niso obvezno določeni z 
zakonom. Cavalier je prav tako član PEFC, 
svetovnega sistema za certificiranje gozda in 
mednarodno priznane blagovne znamke, ki 
spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
in zagotavlja, da se gozdovi upravljajo v skladu 
z okoljskimi, družbenimi in gospodarskimi 
merili.
Čokolade Cavalier s stevijo se od podobnih 
izdelkov razlikujejo po tem, da kot nadomestek 
sladkorja ne vsebujejo poliola maltitola, ki v 
večini čokolad brez dodanega sladkorja sicer 
presega 40% delež čokolade. Pri Cavalierju so 
ubrali bolj kakovostno in predvsem zdravju bolj 
prijazno pot – sladkost sladkorja so zagotovili s 
stevijo. Poskrbeli so tudi za strukturo sladkorja 
– z dodatkom prehranskih vlaknin, ki ugodno 
vplivajo na prebavo. 
Prav tako boste na trgu zelo težko našli 
čokolade brez dodanega sladkorja, ki so – 
tako kot Cavalier – izdelane iz prave belgijske 
čokolade z osnovo iz pravega kakavovega 
masla in ne iz delno hidrogeniranih maščob 
oziroma transmaščob.
Najbolj prodajan in s tem tudi priljubljen izdelek 
Cavalier je čokoladni lešnikov namaz, ki je po 
okusu in strukturi povsem enak prepoznavnim 
čokoladnim namazom, močno pa jih prekaša 
v kakovosti in vplivu na človeški organizem. 
Vsebuje samo šest odstotkov sladkorja, kar je 
skoraj 10-krat manj kot standardni čokoladni 
namazi, ter kar 33 odstotkov prehranskih 
vlaknin. Hrana z visoko vsebnostjo vlaknin 
je vsestransko koristna za zdravje, saj nasiti, 
omogoča nemoteno gibanje črevesa in 
pomaga pri nadzorovanju stalne ravni sladkorja 
v krvi.
V širokem naboru čokolad Cavalier prednjačijo 
veganske temne čokolade s 85 odstotki 
prvovrstnega kakava, ki zadovoljijo še tako 
specifične zahteve zagovornikov temne 
čokolade, hkrati pa so primerne celo za način 
prehranjevanja LCHF, sladkorne bolnike 
in bolnike s kandido, saj vsebujejo le pet 

odstotkov (naravnega) sladkorja in več kot 35 
odstotkov prehranskih vlaknin.
Posebnost so tudi čokolade sadnega okusa 
(pomaranča, limona in limeta, banana, 
mango, malina, borovnica itd.), ki vsebujejo 
prave koščke liofiliziranega sadja, ki zaradi 
sofisticiranega postopka ohranja skorajda vse 
lastnosti (hranilne snovi, okus in videz) svežega 
živila.
Kakor požirek dobrega vina pove več kot 
tisoč besed, velja enako za čokolado – košček 
čokolade vam pričara okus, ki ga tisoč besed 
ne zmore, zato vas vabimo v spletno trgovino 
sladko.si, kjer je na voljo najširši izbor čokoladnih 
izdelkov Cavalier. V prosti prodaji jih lahko 

kupite v trgovinah Sanolabor, Kalček, Vita Care, 
Biotopic, Medihiša, Norma, Zlata ptička ter 
drugih trgovinah z zdravo in naravno prehrano.
Vsi ljubitelji peke, ki uporabljajo izdelke Cavalier, 
lahko pri svojem ustvarjanju posežejo tudi po 
zdravem brezenergijskem sladilu SugarSweet, 
ki je povsem naravno in brez sladkorja ter 
lahko po strukturi in okusu v celoti nadomesti 
sladkor. Ker se ponaša z glikemičnim indeksom 
0 ter s popolno odsotnostjo škroba in sladkorja, 
je sladilo primerno tudi za sladkorne bolnike, 
osebe na protikandidni in ketonski dieti ali za 
tiste, ki se prehranjujejo po načinu LCHF.

www.sladko.si
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Prečudovita	 Štajerska	 s	 svojim	 blagodejnim	 alpsko-medit-
eranskim	 podnebjem	 že	 od	 imperialnega	 obdobja	 proizvaja	
bela	 vina	 mednarodnega	 slovesa.	 V	 središču	 tega	 bogatega	
vinogradniškega	 območja	 je	 Gorca,	 vinorodna	 vasica,	 obdana	
z	izjemno	očarljivo	naravo,	ki	jo	gradi	gosta	mreža	gričev	s	ter-
asastimi	 vinogradi	 na	 strmem	 terenu.	 Tu	 se	 nahajajo	 nasadi	
družine	Gross,	ki	na	najvišji	izhodiščni	točki	ponujajo	dih	jemajoče	
razglede,	ki	segajo	vse	do	meje	s	Hrvaško	in	z	Avstrijo.
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TRNULJČICA
PREBUJA
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V
inorodno pokrajino 
Štajersko bi lahko opisali kot 
Trnuljčico, ki se po več kot 
sto letih prebuja in začenja 
izkoriščati svoje naravne 
potenciale. Žlahtno kapljico 

iz te regije so namreč nekoč uživali kraljevi 
predstavniki Habsburške monarhije, kar je več 
kot zagotovo znak njihove prvovrstnosti. Leta 
2005 je družina Gross, ki je že več generacij 
prisotna na avstrijski strani meje, kupila svoj 
prvi vinograd v Gorci, sčasoma pa so svoj 
pečat v Sloveniji še povečali z novo zasajenimi 
terasami, ob tem pa so se zavezali, da bodo 
regiji pomagali povrniti starodavno slavo.
Kalcinozna tla laporja in ugodna klima, na katero 
vplivajo Alpe in Jadransko morje, ponujajo 
idealne razmere za rast odličnega furminta, ki je 
po laškem rizlingu najpogostejša sorta grozdja 

v Sloveniji. Znan je tudi pod imenom šipon, 
ki je na Madžarskem zaslovel s predikatnim 
sladkim vinom iz regije Tokaji. In ravno zato 
so Grossovi leta 2008 obiskali pionirja suhega 
furminta Istvána Szepsyja, od katerega so odšli 
z izborom njegovih najboljših sadik, ki so jih 
vzgojili in posadili na strmih in ozkih terasah v 
Gorci, katere obirajo ročno z veliko pozornosti 
in predanosti. V svojih slovenskih vinogradih 
se tako osredotočajo ravno na to poznozorečo 
sorto, ki je prava diva z negotovim donosom, 
vendar izvrstno odraža svoj okoliš.
V portfelju vin Gross so združeni štirje 
predstavniki, ki slišijo na imena Haloze, Gorca, 
Colles in Iglič. Poleg te linije, ki temelji na 
poreklu trt, pa v manjših ekskluzivnih izdajah 
stekleničijo še tri sorte, ki so macerirane in 
zorjene v velikih lesenih sodih: laški rizling, 
renski rizling in traminec.

V skladu s svojo obljubo Grossovi že od leta 
2011, ko so ustvarili in tržišču predstavili svojo 
prvo trgatev, Colles Sauvignon Blanc 2011, 
s katero so na račun razkošnega karakterja in 
vsestranske skladnosti k jedem visoke kuhinje 

navdušili tako priznane sommelierje kot 
mednarodne medije, razvijajo vinogradništvo 
na Štajerskem in njegovo ime širijo po svetu.

www.gross.at
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Podarite nekaj, kar človeku nariše 
nasmeh na obraz

in pričara veselje v srce. 
Podarite zgodbo. 

In v njej okus po ljubezni. 
Podarite Dobrote Dolenjske.

Trgovina Dobrote Dolenjske Ljubljana
Mestni trg 17

Trgovina Dobrote Dolenjske Trebnje
Gubčeva cesta 1a

 Spletna trgovina:
www.dobrote-dolenjske.si

 Elektronski naslov:
info@dobrote-dolenjske.si 

 Facebook:
Dobrote Dolenjske /Dolenjska Delights

 Instagram:
dolenjskadelights

MARMELADE   |   ZELIŠČNI ČAJI   |   MED   |   PIŠKOTI   |   ŽGANJE IN LIKERJI   |   SIRI MESNINE   |   MOKE IN KAŠE   |   VINO   |   KIS IN OLJE   |   SUHO SADJE   |   LESENI IN GLINENI IZDELKI 

DARILA Z ZGODBO
poslovna in protokolarna darila

Jagodni izbor visokokakovostnih 
kulinaričnih dobrot in rokodelskih 

izdelkov z Dolenjske.
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Baccala	della	Mamma

okusov
BOGASTVO

Spoznajte	bogastvo	okusov,	vonjev	in	barv	bakalarja	družine	Stefanov,	
ki	že	od	leta	1986	po	maminem	receptu	pripravlja	vrhunske	dobrote	
iz	norveške	ribe	trske,	s	katerimi	želijo	vsakemu	pravemu	gurmanu	
ponuditi	tradicionalno,	a	hkrati	izvirno	doživetje	za	brbončice.
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Z
a bakalar na naših tleh se lahko 
zahvalimo beneškemu plemiču in 
trgovcu Pietru Queriniju, ki je 25. 
aprila 1431 s svojo karako izplul iz 
Krete in se s posadko šestdesetih 
mož odpravil na potovanje proti 

Flamski. Toda pristanišč mest Brugge in Antwerpen, 
kjer je želel trgovati z blagom, kapitan ni dosegel, saj 
ga je po prečkanju Rokavskega preliva presenetilo 
strašno neurje, ki je potrgalo jadra in zlomilo jambore. 
Querini je bil primoran skupaj s preživelimi mornarji 
svojo pustolovščino nadaljevati v rešilnih čolnih, 
katere je nevihta zanesla visoko na sever Norveške, 
na Lofotske otoke, kjer so jih domačini sprejeli v svoje 
domove in pogostili s tistim, česar so imeli največ – 
z ribo trsko. Uspešni trgovec se je v domovino vrnil 
z veliko količino bakalarja in na ta način odprl novo 
trgovsko pot, kajti podjetni Benečani so nemudoma 
prepoznali potencial zaslužka s posušeno ribo iz 
severnih morij. Podvig patricija Querinija lahko 
štejemo za začetek vstopa bakalarja v mediteransko 
kuhinjo, a prava zgodba se je začela odvijati v 16. 
stoletju, ko se je bakalar zaradi hude revščine začel 
na veliko uvažati v evropske države. Bogati so takrat 

jedli sveže ribe, reveži pa suho. Stvari so se sčasoma 
drastično spremenile, saj je bakalar kot poslastica, 
pripravljena na stotine načinov, postal nepogrešljiv 
del beneške kulinarike.
Danes gurmanske delikatese iz norveške trske pod 
znamko Baccala della Mamma pripravlja družina 
Stefanov, katere poslovna zgodba se je pričela leta 
1986 z otvoritvijo konobe Milena v istrski občini 
Višnjan. Kot specialiteto gostilne so začeli pripravljati 
bakalar, ki se je gostom tako dopadel, da so ga začeli 
naročati za domov. Stalno povečanje povpraševanja 
jih je spodbudilo, da so začeli s proizvodnjo in 
z distribucijo na veliko. Sprva so pripravljali le 
bakalar na belo, nato pa so v želji tržišču ponuditi 
nekaj novega razširili družino proizvodov z novimi 
vrhunskimi okusi: pikantino (s čilijem), oliveto (z 
olivami in oljčnim oljem) in tartufino (s črnimi tartufi). 
Leta 2010 so svojim strankam predstavili omako z 
bakalarjem, letos pa so naredili še en korak naprej 
in lansirali novo linijo izdelkov, imenovanih Crema. 
Tudi tu so na voljo štirje različni okusi, vendar so 
bolj kremasti in mazljivi kot tradicionalni bakalarjev 
namaz.

www.baccala-della-mamma.com
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Pred	 več	 kot	 petnajstimi	 leti	 je	 na	 Jurčkovi	 cesti	 v	 Ljubljani	
zaživela	prilično	poimenovana	gostilna	Jurček,	ki	se	je	iz	majhnega	
družinskega	projekta	z	leti	razvila	v	današnji	hram	odlične	kulinarike,	
kjer	 s	 svojimi	 domačimi	 poslasticami	 gostom	 vzbujajo	 skomine	 in	
ustvarjajo	okusne	spomine.

Gostilna	Jurček

okusnih
USTVARJANJE

SPOMINOV
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L
astniki gostilne Jurček so se 
po mnogih letih uspehov 
odločili, da je čas za nove 
izzive in novo zgodbo, zato 
so lansko leto na žalost svojih 
rednih strank na vrata izobesili 

napis zaprto in se lotili temeljite prenove. Poleg 
razširitve letnega vrta so povsem predrugačili 
interier, kjer kombinacija kamna in lesa ustvarja 
spokojen rustikalen ambient. Glavni estetski 
kos, ki ga zagledamo takoj ob vstopu v gostilno, 
je velika, v odtenek bakrene odeta peč, piko na 
i pa dodajo skulpture jurčkov, ki krasijo jedilne 
mize.
A s prenovo prostora je prišel tudi nov chef, ki 
je začrtal čisto svež jedilnik. Ponudba je zelo 
pestra – najdemo vse od testenin, jedi z žara in 
zorjene govedine do ribjih jedi in pic iz krušne 
peči, toda številne izbire povezuje dejstvo, da je 
prav vsaka jed domača in skrbno pripravljena 
pod taktirko chefa.
Tudi sami smo se odpravili na kulinarično 
potovanje po novem meniju Jurčka, kjer je 
bila prva stvar, ki smo jo morali preizkusiti, 
pica. Zakaj? Ker nas je takoj ob vstopu v 
gostilno prevzel hipnotičen vonj, ki se je kadil 
iz velike krušne peči. Po kosu slastne hišne 
pice, na kateri so se seveda znašle gobe s 
temnim klobukom, so pred nas postavili nekaj 
tradicionalnega; golaž in ajdovi krapi s polivko 
iz ocvirkov so priklicali spomine na mladost, 

tej že skoraj pozabljeni kozjanski klasiki pa so 
sledili odlični njoki z jurčki, katerim so družbo 
delali suhi paradižniki, preliti z žametno 
smetanovo omako. Nastopil je čas za veliki 
finale – velikanski, skoraj kilo težki rib eye steak, 
ki je izgledal tako bogat in sočen, da je pritegnil 
kar nekaj zainteresiranih pogledov s sosednjih 
miz. In to ne zaman, vrhunski kos zorjene 
govedine je namreč razvajal z velikodušno 
aromo in mehkobo. Kljub temu da je na tej 
točki lakota že uplahnila, bi bil greh preskočiti 
domače sladice, ki niso samo skušnjava za 
želodec, temveč tudi prava paša za oči. Chef je 
poleg zimzelene panakote z gozdnimi sadeži 
za nas izbral izjemno zanimive ajdove žgance 
s pistacijo. Če bi rekli karkoli razen tega, da 
smo odšli navdušeni, bi bila laž. Degustiranje 
je še veliko lepše ob vikendih, saj takrat goste 
pogosto razvaja glasba v živo, občasno pa 
prirejajo tudi dalmatinske večere s klapami in z 
dobrotami Jadranskega morja.
Za vse tiste, ki pa zaradi hitrega življenjskega 
tempa čez dan nimajo veliko časa, a si vseeno 
želijo privoščiti zdrav, okusen in hranljiv obrok, 
pri Jurčku vsakodnevno skrbijo s kar devetimi 
različnimi malicami in s petimi vrstami kosil, 
ki skupaj s prijetno domačnostjo gostilne 
pričarajo krasno kombinacijo, zaradi katere se 
gostje vedno radi vračajo.

www.gostilnica-jurcek.si
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Ekološka	kmetija	BEM

zgodba
SLOVENSKA

USPEHA
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V	idiličnem	zaledju	slovenske	Istre,	kjer	mile	zime	in	vroča	poletja	nudijo	
idealne	pogoje	za	gojitev	oljk,	 je	družina	Sabadin	leta	1980	zasadila	
svoja	 prva	 drevesa.	 Vse	 skupaj	 se	 je	 začelo	 povsem	 ljubiteljsko,	 iz	
ljubezni	do	zemlje	in	v	želji	na	domačo	mizo	postaviti	zdravo	in	slastno	
oljčno	olje,	s	katerim	bi	popestrili	okus	jedi,	ki	jih	pripravlja	gospodarica	
hiše.	A	ker	so	za	svoj	nasad	skrbeli	s	tako	veliko	mero	predanosti	in	
truda,	 so	 kmalu	 opazili	 potencial	 tega	 kakovostnega	 proizvoda	 in	
rodila	se	je	ideja,	da	bi	se	z	oljkarstvom	začeli	ukvarjati	profesionalno	
ter	 na	 ta	 način	 vsaki	 slovenski	 družini	 ponudili	 možnost,	 da	 okusi	
resnično	domač	slovenski	izdelek.

L
eta 1992 se je začel projekt, ki 
je spremenil življenje družini 
Sabadin. Z velikim navdušenjem 
in upanjem v prihodnost so 
zasadili 360 dreves, a kaj ko je 
imela usoda drugačne načrte. 

Že dve leti kasneje je namreč hudo pritisnil mraz 
in pozeba jih je prisilila v to, da so morali vsa 
oljčna drevesa ponovno saditi. Toda še v nobeni 
dobri zgodbi junak ni klonil pred preizkušnjo. 
Od takrat do danes so nad koprskim zaledjem, 

imenovanim Strmec, zasadili okrog 750 različnih 
vrst tega zimzelenega drevesa. Ko so slastni 
plodovi dozoreli, so jih že isti dan po končanem 
obiranju predelali v bližnji oljarni in jih ustekleničili 
v lične steklenice pod novo družinsko blagovno 
znamko BEM, ki izhaja iz začetnic imen (Boris, Elvis, 
Matej) treh generacij moških v njihovi družini, od 
najstarejšega do najmlajšega. Leta 2003 so naredili 
še korak naprej in pridobili certifikata integrirane 
pridelave in geografskega porekla, kar pomeni, da 
je njihovo oljčno olje vsako leto deležno analize, 

ki zagotavlja, da je pridelano v Slovenski Istri in ga 
lahko upravičeno imenujemo olje višje kategorije 
kakovosti – ekstra deviško oljčno olje Slovenske 
Istre. Prepoznavnost in uspehi tega tekočega 
zlata so se iz leta v leto večali, zato so se odločili 
še za pridobitev certifikata ekološke predelave, 
ki je botroval k prejemu številnih zlatih odličij 
na najpomembnejših slovenskih kot tudi tujih 
sejmih in ocenjevanjih. Ker pa so svojim strankam 

želeli ponuditi še nekaj več, so ponudbo navadnih 
in aromatiziranih oljčnih olj (z okusom limone, 
čilija, česna, pomarančne, tartufa in rožmarina) 
zaokrožili z domačimi namazi, marmeladami, s 
soljo z okusi in z naravno kozmetiko, katere glavna 
sestavina je ravno blagodejno oljčno olje BEM.

www.bem-sabadin.si
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Prehranski	dodatki	psov

v pasjiTRENDI
PREHRANI



K
ombinacija kokosovega 
olja, spiruline in kokosove 
moke krepi medsebojno 
delovanje antioksidantov. 
Spirulina je izjemno bogata 
s klorofilom in vzpodbuja 

čiščenje organizma, kokosova moka pa poskrbi 
za blagodejni učinek na prebavo, vzpodbuja 
delovanje metabolizma, medtem ko ima hladno 
stiskano kokosovo olje protiglivične lastnosti, 
repelentne učinke in viden vpliv na sijočo dlako in 
zdravo kožo, pa tudi na pigmentacijo psa. Česen 
v prahu razbija mit, da je česen v pravi obliki in 
doziranju za pse škodljiv; je namreč odličen 
naravni antibiotik, zelo priljubljen med pasjeljubci 
pa je tudi zaradi repelentnega učinka na zunanje 
in notranje zajedavce. Sinergija sestavin je torej 
ključna, da sta Pasji kokos in Pasji česen tudi 
multifunkcijsko uporabna dodatka k prehrani.
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Psi	že	dolgo	niso	več	le	naši	sopotniki	z	vidika	družbe	človeku,	v	številnih	
vlogah	 so	 tudi	 nezamenljivi	 pomočniki	 in	 radi	 poskrbimo,	 da	 živijo	 z	
nami	 dolgo	 in	 zdravo	 življenje.	 Ustrezna	 in	 hranljiva	 prehrana	 je	 pri	
tem	 ključnega	 pomena	 –	 ali	 je	 najustreznejša	 surova,	 komercialna	
ali	domača	kuhana,	 je	najbolj	razvidno	 iz	splošnega	počutja	 in	zdravja	
našega	psa.	Vse	bolj	so	priljubljeni	tudi	naravni	dodatki	k	pasji	prehrani.	
Predstavljamo	inovativna	slovenska	izdelka,	Pasji	kokos	in	Pasji	česen,	
ki	postavljata	nove	trende	v	pasji	prehrani.

Pasji kokos se lahko uporablja kot prehransko 
dopolnilo, pa tudi kot negovalno mazilo. Je naravni 
antioksidant, ki vpliva na zdravo stanje kože, 
učinkovito uravnava izločanje žlez lojnic in čisti 
kožo, hitro celi rane, pomirja srbečico in odpravlja 
prhljaj, blagodejno vpliva tudi na prebavo. Visok 
delež lavrinske kisline daje izjemen protibakterijski 
in protiglivični učinek. Z njim lahko učinkovito 
očistite zobovje ali ga nanesete na tačke, saj vlaži 
in ščiti kožo. Pasji česen pa je idealen izdelek za 
optimalno in naravno delovanje proti notranjim 
in zunanjim zajedavcem.
Ekipa Naravno zdrav pes ne počiva, izdelka so že 
dobro optimizirali, za ljubitelje psov pa pripravljajo 
nove, ki bodo dopolnili linijo in lajšali življenja 
naših najboljših prijateljev.

www.naravnozdravpes.si

Poleg trgovine za male živali v Kosezah lahko naše slastne naravno 
sušene priboljške, popolno surovo hrano in novo kolekcijo opreme za 

vaše kužke naročite tudi v prenovljeni spletni trgovini Ka-Anilor.

LE NAJBOLJŠE ZA VAŠEGA PSA

Trgovina za male živali Ka-Anilor – Koseze
Vodnikova cesta 187, 1000 Ljubljana

www.ka-anilor.si, info@ka-anilor.si

oglas 1s.indd   48 22. 10. 2018   10:35:36
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Klinika	Božikov

do popolne
PREPROSTO

POSTAVE

Močne	roke,	močnejša	meča,	obloženi	boki,	debelejša	bedra,	izbočen	
trebuh,	zalit	hrbet	ali	 izražen	podbradek.	Zveni	znano?	Je	to	nočna	
mora,	 s	 katero	 se	 soočate	 že	 dlje	 časa,	 saj	 trdožive	 maščobne	
obloge	 na	 opisanih	 mestih	 kljub	 številnim	 dietam	 in	 redni	 telovadbi	
preprosto	 nočejo	 izginiti?	 In	 vendar	 obstaja	 rešitev,	 s	 katero	 bo	
trdovratna	maščoba	le	še	grd	spomin	iz	preteklosti,	vi	pa	se	boste	
ponašali	 z	 novo	 obliko	 telesa.	 Vse	 to	 zahvaljujoč	 najnovejši	 metodi	
odstranjevanja	 maščobe	 iz	 telesa	 -	 liposukciji	 z	 uporabo	 VASER	
tehnologije,	ki	jo	kot	vodilni	na	tem	področju	v	Sloveniji	izvajajo	na	Kliniki	
Božikov	v	Ljubljani.
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Kaj je VASER lipo oziroma ultrazvočna 
liposukcija?
Gre za kirurški poseg odstranitve nezaželenega 
maščobnega tkiva z določenega dela telesa, 
pri čemer kirurg tudi oblikuje želeno obliko 
vašega telesa. VASER tehnologija deluje na 
podlagi ultrazvoka, s katerim kirurg maščobne 
celice najprej utekočini, nato pa izsesa iz telesa. 
Utekočinjena maščoba je tako mehka, da jo 
je mogoče oblikovati, medtem ko je izsesano 
maščobo mogoče uporabiti na delih telesa, ki 
jih želimo poudariti, npr. za povečanje prsi ali 
zadnjice. Poseg ni zamenjava za zmanjšanje 
telesne teže, temveč metoda za odstranjevanje 
nezaželenih oblog maščobnega tkiva in 
preoblikovanje telesa. VASER Lipo je zadnje 
čase tudi sinonim za skulpturiranje oziroma 
za oblikovanje telesa, saj le s to tehniko lahko 
dodatno poudarjamo mišice ali silhueto.

Ne samo odstranjevanje maščobe, ampak 
tudi oblikovanje telesa
Liposukcija z uporabo VASER tehnologije 
estetskemu kirurgu omogoča, da ne le odstrani 
odvečno maščevje, ampak tudi oblikuje in 
poudari posamezne dele telesa. Na tak način 
spreminja njegovo obliko in telo pravzaprav 
oblikuje kot kipar: denimo oblikuje trebušne 
mišice ali poudari določene obline, na primer 
zadnjico. »VASER lipo predstavlja zadnjo, tretjo 

generacijo ultrazvočne liposukcije. Razlika med 
njo in ostalimi liposukcijami je, da z VASER 
tehnologijo, ki deluje na podlagi ultrazvoka, 
najprej maščobo utekočinimo, nato pa jo s 
sesanjem odstranimo iz telesa. Utekočinjeno 
maščobo je bistveno lažje odstranjevati, saj 
pri tem ne povzročamo travme okoliških tkiv. 
Posebej oblikovane sonde pa nam omogočajo, 
da lepše zgladimo kožo. Poseg je manj 
invaziven za pacienta, hkrati pa tudi manj 
naporen za kirurga,« pravi dr. Krešimir Božikov, 
specialist plastične, estetske in rekonstruktivne 
medicine ter direktor Klinike Božikov, ki deluje v 
centru naše prestolnice.

Boljši rezultati, hitrejše okrevanje
Metoda VASER lipo je v zadnjih letih postala 
zlati standard oblikovanja telesa v ZDA, 
Veliki Britaniji in v delu Zahodne Evrope. Nič 
čudnega, saj se ponaša z izjemnimi rezultati: 
zdaj lahko brez telovadnice dosežemo 
popolno oblikovano telo brez neprijetnosti in 
z zelo hitrim okrevanjem. Zato metode VASER 
lipo ni mogoče primerjati z drugimi metodami 
liposukcije, saj predstavlja novo kategorijo 
minimalno invazivnega oblikovanja telesa. 
»Operacija je veliko manj travmatična kot pri 
klasični liposukciji, rezultati pa precej boljši. Z 
VASER tehnologijo je mogoče odstraniti večje 
količine maščobe brez večjih krvavitev. VASER 

- lepotni posegi
- kirurško pomlajevanje
- nekirurško pomlajevanje
- oblikovanje telesa: LPG endermologija, 
  Exilis Ultra, VASER lipo
- dermatološki pregledi
- odstranjevanje kožnih znamenj

ESTETSKA KIRURGIJA IN MEDICINA
MC Vila Urbana, Barvarska steza 4, Ljubljana

www.bozikov.com           info@bozikov.com          041 33 10 67
oglas 1s.indd   16 19. 06. 2018   16:41:10
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lipo tudi povzroči boljše krčenje kože po operaciji, 
kar je sicer pogosta težava pri klasični liposukciji. 
Poleg tega VASER lipo uporablja ultrazvočne 
valove, ki delujejo samo na maščobne celice, 
medtem ko okoliško tkivo in krvne žile ostanejo 
nepoškodovani. Okrevanje po operaciji je zato 
bistveno hitrejše in pacient se lahko k večini 
svojih dejavnosti vrne že po nekaj dneh. In da ne 
pozabimo, pomembna prednost metode VASER 
lipo je seveda tudi v tem, da lahko odstranjeno 
maščobo uporabimo na delih telesa, ki jih želimo 
poudariti, denimo za povečanje prsi ali zadnjice,« 
poseg opisuje doc. dr. Božikov.
Liposukcija z VASER tehnologijo je primerna za 
oblikovanje trebuha, bokov, stegen, podbradka, 
hrbta in nadlahti. Kot velja za druge lepotne 
posege, pa tudi VASER lipo ni primerna za 
vsakega človeka. Ali je primerna za vas, bo jasno 
po posvetu in pregledu pri dr. Božikovu na Kliniki 
Božikov.

www.bozikov.com

Prednosti metode VASER lipo:
- Primerna za oblikovanje nakopičenega 
maščevja na trebuhu, bokih, stegnih, podbradku, 
hrbtu in nadlahteh.
- Učinkovito odstranjuje del maščevja, ki ga z 
drugimi metodami ni mogoče odstraniti.
- Omogoča zelo natančno oblikovanje telesa.
- Omogoča učinkovito krčenje kože po posegu.
- Omogoča lažje in hitrejše okrevanje.
- Posebej oblikovane sonde omogočajo gladko 
konturo vašega telesa.
- Izsesano maščobo je mogoče vbrizgati na dele 
telesa, ki jih želite poudariti, npr. prsi, zadnjico.
- Deluje le na maščobne celice in je manj 
invazivna za okoliška tkiva.

WWW.SLOWATCH.SI
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Claire	Foy

xxxxx

preobrazbe
MOJSTRICA

Občinstva	po	svetu	si	britansko	igralko	Claire	Foy	niso	zapomnila	le	
po	vrhunski	upodobitvi	mlade	kraljice	Elizabete	II.	v	uspešni	biografski	
seriji	 Krona,	 a	 tudi	 kot	 tudorsko	 vladarko	 Anne	 Boleyn,	 angelsko	
Dickensovo	 junakinjo,	 okrutno	 Lady	 Macbeth	 in	 po	 mnogih	 drugih	
vlogah,	pri	katerih	je	vsako	interpretirala	z	novo	plastjo	senzibilnosti	
in	s	tem	dokazala	svoj	hvale	vreden	igralski	razpon.	
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K
ljub temu da je Claire 
Elizabeth Foy, najmlajša 
izmed treh otrok staršev 
irskih korenin, že kot 
deklica z navdušenjem 
poplesavala, pripravljala 

predstave in igrala klavir za vsakogar, ki je 

namenil kanček pozornosti, se je k igralstvu 
obrnila šele, ko je bila njena prijava za študij 
novinarstva zavrnjena. Toda prvi zametki za 
to karierno odločitev so se začeli kazati že 
prej; v svoji mladosti je namreč Claire trpela 
zaradi prirojene oblike artritisa, zaradi katerega 
ni mogla izživljati svoje želje po športnem 

udejstvovanju in je namesto tega veliko časa 
preživela pred televizijo, kjer se je rodil njen 
interes do filmskega sveta. 
Vpisala je študij drame na univerzi v Liverpoolu 
in se kmalu zaljubila v igralstvo, saj je spoznala, 
da lahko na ta način izraža svoj pravi jaz in 
se ne rabi ozirati na pritiske konformizma. 

Šolanje je nadaljevala na Oxfordu, kjer je svoj 
talent pokazala v številnih gledaliških igrah, 
po diplomiranju leta 2007 pa je svoj dramski 
debi doživela v nadnaravni nadaljevanki 
Being Human, s katero si je prislužila glavno 
vlogo v adaptaciji Dickensovega uspešnega 
romana Mala Dorritova. V filmske vode v prvič 
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zaplula v fantazijskem celovečercu Čas lova na 
čarovnice, čemur so sledile vidnejše vloge v 
britanskih televizijskih nanizankah, od katerih 
izstopa BBC-jeva mini serija Wolf Hall, kjer je z 
upodobitvijo nesreče tudorske kraljice Anne 
Boleyn pritegnila pozornost in hvalo filmskih 
kritikov.
A navkljub skoraj desetletju na igralski sceni bi 
lahko rekli, da je pravi prvenec Claire Foy prišel 
z vlogo kraljice Združenega kraljestva Elizabete 
II. v Netflixovi prominentni biografski drami 
Krona, katere recept za uspeh pa ne leži zgolj 
v še doslej ne videnem proračunu v vrtoglavi 
višini 100 milijonov funtov, ki je poskrbel za 
kar se da avtentično poustvaritev zgodbe. 
Da je serija postala internacionalna senzacija, 
se lahko kreatorji zahvalijo igralkini mojstrski 
interpretaciji mlade monarhinje, za katero je 
bila nagrajena z mnogimi nagradami, vključno 
z znamenitim zlatim globusom. Občinstvo bo 
v naslednji sezoni, ko bo igro starejše Elizabete 

II. prevzela Olivia Colman, Claire zagotovo 
pogrešalo, saj je bila resnično srce in duša serije.
Toda 34-letna Britanka ne počiva na starih 
lovorikah in že gleda naprej. Ravnokar se na 
velikih platnih po svetu vrtita njena najnovejša 
filma, ki predstavljata ogromen odmik od 
kraljevske Krone. V biografiji Prvi človek, delu 
režiserja Damiena Chazella, ki je leta 2016 v 
kinematografih dominiral z mjuzikalom Dežela 
La La, očara kot žena ameriškega astronavta 
Neila Armstronga, medtem ko v trilerju Dekle 
v pajkovi mreži, filmski priredbi nadaljevanja 
napete trilogije Millennium, zahteva pozornost 
v vlogi ekscentrične, a genialne hekerice 
Lisbeth Salander. In ravno ta kameleonska 
sposobnost preleviti se v tako raznolike vloge 
zagotavlja, da nadarjeno Claire Foy čaka še 
kako svetla prihodnost.

Ava Tomlje
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Pogačarjev	trg

ZITOVIH 70 LET

Adela Pukl, Miha Špiček, Mojca Cepuš, Rok Cankar, Janez Bojc

Boštjan Romih in Nuša Lesar

Okus po dobrem v Žitu ustvarjajo že sedem desetletij. Ob častitljivem jubileju so na Pogačarjevem 
trgu sredi Ljubljane priredili jubilejni Kruhfest in poskrbeli, da je bila prestolnica ovita v vonj po odličnih 
kruhih – Jelenu, Hribovcu, Ajdovem z orehi, Stoletnem … Obletnice so se udeležili tudi novi lastniki 
Žita, hrvaško vele prehransko podjetje Podravka.

Janez Bojc in Zoran Janković

Miroslav Vitković - generalni direktor Podravke
 in Janez Bojc - generalni direktor Žita

Novi standard polnega formata
Novi  s povsem prenovljenim slikovnim senzorjem z osvetlitvijo iz ozadja in  

sistemom za obdelavo slik za še višjo kakovost slik. Hitri hibridni AF s 693-točkovnim  
faznim zaznavanjem in neprekinjeno fotografiranje do 10 sličic na sekundo.

“Sony”, “a” in njuni logotipi so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke korporacije Sony. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

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

Najboljši brezzrcalni kompaktni 
sistemski fotoaparat polnega 

formata za strokovnjake
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

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