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IZBRANO IZ 
DARILNEGA KATALOGA UGODNOSTI
www.lekarnaljubljana.si I www.lekarna24ur.com

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Menjava jabolk zvestobe za GRATIS izdelke velja le v enotah Lekarne Ljubljana,

ne velja v spletni lekarni Lekarna24ur.com. Ponudba v katalogu ugodnosti velja  do 12. 1. 2015 oziroma do prodaje zalog.

cena s Kartico zvestobe

VLAŽILNIK ZRAKA 
ULTRABREEZE MEDISANA,
2 stopnji intenzitete, s segrevanjem uniči bakterije 
in mikrobe, ima uro in budilko, tiho delovanje, varčen z 
energijo, možnost vklopa modre, zelene, rdeče, rumene 
ali vijolične lučke, avtomatski izklop, ko zmanjka vode, 
3 leta garancije

redna cena: 79,90 €

59,93€ 25 %+
popust:

12

cena s Kartico zvestobe

OTROŠKI JEDILNI SET,
set vsebuje: skodelico, krožnik in skledico, 
na voljo tri različice: Medvedek Pu, Cars ali 
Minnie, cena za set

redna cena: 8,49 €

5,09€ 40 %+
popust:

15

HAPE PUZZLE ŠTEVILKE,
sestavljanka je narejena iz visoko-kakovostnega 
lesa in pobarvana z barvami na vodni osnovi. 
Igrača je naravna, varna in presega standarde 
o varnosti igrač (EN71). Za otroke od 2. leta 
dalje, otroci se s pomočjo številčne sestavljanke 
z lahkoto in veseljem naučijo štetja do deset

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 10,49 €

6,29€ 40 %+
popust:

15

cena s Kartico zvestobe

FINGERLOOM™,
napravica za vsak žep, ki bo popestrila tvoj dan. 
FingerLoom™ vsebuje: 1x FingerLoom™ by 
RainbowLoom®, 1x komplet 600+ latex free elastik 
posebnih barv, 1x komplet 24 “C” sponk, 1x sponka 
v barvi FingerLooma. Za otroke od 6. leta starosti.

redna cena: 5,49 €

3,57€ 35 %+
popust:

10

O
TE

cena s Kartico zvestobe

TROŠKI
RMOMETER GEON,

vodoodporen, gibljiva konica, spomin, primeren 
za oralno, rektalno merjenje in merjenje pod 
pazduho, 1 leto garancije, cena za kos

redna cena: 7,99 €

5,99€ +
popust:

2 25 %

cena s Kartico zvestobe

EUCERIN 
DARILNI SET,
na voljo več vrst: Eucerin
DermoDENSIFYER, Eucerin Volume-
Filler ali Eucerin Hyaluron-Filler, vsak set 
vsebuje: dnevno kremo, 50 ml + DARILO: 
deluxe mini nočno kremo, 20 ml, cena za set

redna cena: 28,48 €

19,94€ 30 %+
popust:

5

KALCIJ 500 + D3, 
LEKARNA LJUBLJANA,
20 vrečk

GRATIS =

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 7,05 €

3,53€ 50 %+
popust:

10

20

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

cena s Kartico zvestobe

100% ORGANSKO 
KARITEJEVO MASLO,
na voljo: navadno, z dodatkom 
kakavovega masla in kokosovega olja ali z 
dodatkom masla semen manga, 250 ml

redna cena: 18,29 €

12,80€ 30 %+
popust:

3
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Nenaročenih gradiv in materialov (besedila, fotografije) ne vračamo.
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#01 ŠKODA FABIA KRADE POGLEDE #02 360 SHELF  #03 SALVADOR DALÍ  #04 OPAZEN OPS!  #05 VANDER BUBBLES CHAMPAGNE BAR

#06 BARVA LETA 2014 – MARSALA 18-1438  #07 PRAZNIČNI DECEMBER  #08 PRIVLAČNA DIŠEČA PRESENEČENJA #09 DELIŠ'S  #10
MEDVEDEK PADDINGTON  #11 WINTER TEMPTATION  #12 HARD GRAFT  #13 DJ UMEK NA KURZSCHLUSSU  #14 RADE ŠERBEDŽIJA IN

ZAPADNI KOLODVOR  #15 ZLOŽLJIVA VREČKA LOQI JE "IN" #16 ČAS DRUŽENJA IN TRADICIJ  #17 SPROUT – INOVATIVNO EKO
DARILO #18 GOAT MUG  #19 GINGERBREAD: S KRALJEVE MIZE V LISIČJE KREMPLJE #20 NA SNEG Z RISANIMI JUNAKI HELLO
KITTY, AVTOMOBILI IN LETALI #21 PIKEPOKE  #22 BUBBLEBUM – ZA VARNO VOŽNJO  #23 8. BOFF – BOVEC OUTDOOR FILM FESTIVAL

#24 MINICITY  #25 PRAZNIČNI DOM  #26 LOACKER – "ROŽICE" ZA SLADKE TRENUTKE #27 POP UP S KONCEPTOM – NOVA MODNA

ZGODBA  #28 TEKOČE ZLATO  #29 VEČNO ZAPELJIVE ČIPKE  #30 ZIMSKE RADOSTI V KAMNIKU #31 DOBRODELNI OTROŠKI BAZAR Z

OBISKOM DEDKA MRAZA  #32 KAMNIŠKI GLASBENI KONEC LETA  #33 BARCELONA SKOZI OČI MOBILNEGA POSEBNEŽA #34 20.000

DNI NA ZEMLJI  #35 PRALINE CUKRČEK  #36 SAVNA KLUB BREZA – NAD PRAZNIČNE PREGREHE  #37 POPOLNA HARMONIJA VONJAV  #38
DIŠAVA ZA MOŠKE  #39 ZOBNA NITKA CURAPROX IN ČAS ZA NOVO PODOBO  #40 HOMERJEVA ILIADA  #41 MENT 2015  #42 POZOR, BOBRI

V MESTU  #43 BTC CITY – VESELI DECEMBER #44 IZVIRNE DEKORACIJE  #45 DARILNI SET ZANJO

SI ŽELITE ŠE VEČ VSEBINE?

SKOČITE NA

CITYMAGAZINE.SI!
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Ob lansiranju nove Škoda fabie v decembru so v centru Ljubljane, na Levstikovem trgu 7, odprli
Škodin Hudobri salon, kjer lahko obiskovalci veselega dogajanja v centru mesta na drugačen,
zanimiv in atraktiven način doživimo novo Škoda fabio. Škodin Hudobri salon, ki bo deloval vsak

dan do 31. decembra 2014, in sicer od ponedeljka do četrtka od 16. pa do 20. ure, v petek od 16. do 22.
ure, med vikendom pa od 10. do 20. ure, bo ponudil tudi Škodino razstavo, lahko se bomo fotografirali in s
pomočjo konfiguratorja sestavili svojo Škodo, zavrteli Hudobro kolo sreče, preverili svoj unikatni barvni odtis,
pomagali pobarvati slovenske ceste in sodelovali pri najbolj barviti nagradni igri – nagrada bo nova Škoda
fabia. V petek, 19. decembra, bo ob 20. uri salon obiskala pevka Alya, 26. decembra pa bodo ob 20. uri na-
stopili King Foo. Vstop je prost.
Škodin Hudobri salon, Levstikov trg 7, Ljubljana, www.skoda.si
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ŠKODA FABIA KRADE POGLEDE 
#01 

RAZSTAVA_

Do marca bo Ljubljana magnet za vse ljubite-
lje umetnosti. Na Gospodarskem razstavišču

je namreč razstavljenih več kot dvesto del Salvadorja
Dalíja, umetnika, čigar ime skupaj z njegovim opusom
postaja že skoraj sinonim za umetnost nadrealizma.
Na njegovo ustvarjanje je ključno vplival André Bre-
ton, okoli katerega so se v prvi polovici dvajsetega
stoletja zbirali umetniki nadrealisti v Parizu. Posebno
plodno pa je bilo Dalíjevo ustvarjanje v šestdesetih
letih, ko je nastala tudi slavna serija stotih lesorezov ob
stotih spevih Dantejeve Božanske komedije, ki so v
teh mesecih prav tako razstavljeni v Ljubljani. Cena
vstopnice: 5 ali 7 evrov.

SALVADOR DALÍ 
#03 

04  ZIMA V MESTU

Do 1. marca, vsak dan od 10. do 19. ure. Gospodarsko 
razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana, www.gr-sejem.si

V OBJEKTIVU_

Slovenski industrijski oblikovalec Luka Pirnat
je oče projekta 360 Shelf, ki je na Kickstar-

terju dvignil kar nekaj prahu. Z oblikovanjem večna-
menske rotacijske police je namreč redefiniral naš
pogled na "poličkanje". Police nam odslej ne bodo
predstavljale le kosa lesa, na katerega enostavno po-
stavimo vse, kar premoremo, ampak bodo poleg
funkcionalne pridobile tudi inovativno estetsko funk-
cijo. 360 Shelf spreminja naš pogled na opremljanje
domov in pisarn, organiziranje knjižnih zbirk in ostalih
stvari za na polico ter posega predvsem po praktičnih
rešitvah, ki olajšajo in olepšajo življenje. Na voljo v ra-
zličnih barvah in materialih, ki s svojo inovativno pri-
lagodljivostjo dopuščajo naši ustvarjalnosti pri
opremljanju prosto pot. Pod vsakim kotom.
www.360shelf.com

360 SHELF
#02 

MODNI DODATEK_

Rožasti, pikčasti, kockasti, "kristalčkasti", ka-
muflažni in mnogi drugi igrivi vzorci dopol-

njujejo kolekcijo nakita OPS!, ki je nedavno vstopil na
naše tržišče. Poleg nakita ponudbo zaokrožujejo z
urami, verižicami, trendovskimi ovitki za mobilne tele-
fone in sončnimi očali. Italijansko znamko, nastalo
leta 2013, odlikujejo izviren dizajn, nekonvencional-
nost, ustvarjalnost, veselje, eksperimentiranje in vi-
soka prepoznavnost. Na voljo v spletni trgovini
www.opsobjects.si, v Galeriji Emporium, Emporiumu
BTC, Ikoni in Maxiju.

www.opsobjects.si

OPAZEN OPS!
#04

CITYMAGAZINE.SI15/12/14 CITY MAGAZINE

VANDER BUBBLES CHAMPAGNE BAR_

Preživimo nepozabne zimske trenutke ob
srkanju vrhunskega šampanjca v urbano

in edinstveno opremljenem interierju Vander 
BuBBles Champagne Bara, najnovejši pridobitvi 
butične ga hotela Vander Urbani Resort, ki, skrit 
v najlepšem delu stare Ljubljane, čaka, da ugodi
vsem našim željam. Pozabimo na enoličnost sivega
vsakdana in se prepustimo najslajšim mehurčka-
stim skušnjavam. Velik izbor šampanjcev, tudi na
kozarec, široka ponudba slovenskih penečih vin,
šampanjskih koktajlov in gurmanskih tapasov vse-
kakor prepriča. 
Vander BuBBles Champagne Bar, Krojaška ulica 6, Ljubljana
Odpiralni čas: pon.–sob. od 16. do 24. ure

PRVI "ŠAMPANJ"
BAR V LJUBLJANI
#05
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NAJBOLJ�A ASISTENTKA, 

          KI JO LAHKO DOBITE.

Tako �KODA olaj�a vsakdanje 

Pametno znotraj

�koda.si

2

2

SIMPLY CLEVER
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Počasi, a nezadržno se približujejo praznični dnevi … Če je bilo pred nekaj dnevi še prijetno
toplo, nas je megla v zadnjih dneh spomnila na zimo, za katero upamo, da bo kmalu bela. Da
bi letošnje odpiranje daril minilo v še posebej veselem vzdušju, je za nas poskrbel Everet. So-

delujmo v nagradni igri, odgovorimo na nagradno vprašanje in osvojimo eno izmed privlačnih, bleščečih
in dišečih nagrad.
citymagazine.si/nagradna-igra-everet
www.everet-group.com

NAGRADNA IGRA_

OPERA IN BALET_

Tudi letos za naše praznično doživljanje de-
cembra skrbita ljubljanska in mariborska

operna hiša. Na ljubljanskem odru si bomo za pravo
vzdušje lahko ogledali balet Čajkovskega, slavno bo-
žično zgodbo Hrestač, ljubitelje opere pa bosta na
odru razveselila tudi Rossinijev Seviljski brivec in
Straussov Netopir. Hrestač bo na ogled tudi na mari-
borskem odru, baletni in operni ansambel mariborske
operne hiše pa bosta s predstavama Romeo in Julija
ter Carmen v zadnjih dneh iztekajočega se leta gosto-
vala v ljubljanskem Cankarjevem domu. Leto lahko
tako z bogatim repertoarjem obeh opernih hiš zaklju-
čimo v klasični noti. Cena vstopnice je odvisna od po-
samezne predstave.

Do konca decembra, SNG Opera in balet Ljubljana,
Župančičeva 1, Ljubljana, www.opera.si in SNG Maribor, 
Slovenska ulica 27, Maribor, www.sng-mb.si www.designlicious.si 

NAMIG_

Deliš’s je serija trendovsko oblikovanih daril-
nih kozarcev, v katerih najdemo vse potrebno

za samoustvarjanje sladkih priboljškov. Kristina Smo-
dila je mlada oblikovalka, ki je sposojen recept DIY-
pripravkov preoblikovala po lastnem okusu, vanj vlila
veliko stila in nekaj ščepcev domišljije. Nastali so ču-
doviti darilni kozarčki Deliš’s, v katerih je združila svoji
dve življenjski strasti – oblikovanje in peko. Serija da-
rilnih kozarcev Deliš’s je primerna za praznično obda-
rovanje, saj so piškoti iz kozarca prelepo darilo in nam
sporočajo asociacije, kot so dom, družina, toplina,
skupni čas, dišeča kuhinja, dobrote.

15/12/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI

BARVA LETA 2015_

Pri Pantonu, ki že 15 let narekuje svetovne
barvne trende in konec vsakega leta do-

loči, okoli katere barve se bo svet vrtel v prihajajo-
čem letu, so izbrali barvo leta 2015. Krona najlepše
tokrat pripada zemeljski vinsko rdeči marsali, ki ute-
leša udobno domačnost in elegantno prefinjenost.
Bogat odtenek rdeče bo prihodnje leto obarval mar-
sikatero domovanje in se pojavil med številnimi
modnimi in lepotnimi trendi. 

www.pantone.com

MARSALA 
18-1438
#06

PRAZNIČNI DECEMBER 
#07 

DELIŠ’S – SLADKA
DARILA IZ KOZARCA
#09 
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PRIVLAČNA DIŠEČA PRESENEČENJA
#08 

ANIMIRANI FILM_

Igrano-animirana družinska pustolovščina je sinhronizirana
v slovenščino in nas bo razveseljevala od 18. decembra dalje.
www.kinodvor.org

Medvedek Paddington je kot slepi potnik na
ladji priplul iz Peruja v Veliko Britanijo. Na po-

stajo Paddington v Londonu je prispel samo s kovč-
kom, na pol praznim steklenim kozarcem marmelade
in napisom: "Prosim vas, poskrbite za tega medveda".
Srečala sta ga gospod in gospa Brown, mu dala ime
Paddington ter ga sprejela v svoj dom, kjer od takrat
živi in doživlja razne pustolovščine. Neprijetne situa-
cije so njegov stalni spremljevalec, Paddington pa se
jih nikoli ne naveliča reševati.

MEDVEDEK PADDINGTON
#10 

06  ZIMA V MESTU
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ELEKTRONIKA_

Maribor se vrača na elektronski glasbeni
zemljevid z največjim tovrstnim dogodkom

letošnje zime: festival Winter Temptation bo prvič 
v Sloveniji gostil Unerja, najbolj vročega novinca
zadnjih dveh ibiških sezon, ki se bo v srcu štajer-
ske prestolnice pomeril s francoskim tehno pionir-
jem, duetom Technasio. Prizorišče bo pokrito, tako
da zameti in poledica odpadejo. Cena vstopnice:
9,90 evra.
27. decembra ob 20. uri, Trg Leona Štuklja, Maribor,
www.eventim.si

WINTER TEMPTATION 
#11 

TEHNO_

Slovenski didžej glasbenik in producent, DJ
Umek, ki je v 90. letih preteklega stoletja sto-

pil na sceno kot pionir tehna v Sloveniji ter pri svoji
publiki dobil vzdevek "Fotr", bo nastopil na letošnjem
Kurzschlussu. Didžeja je prva izdaja Mumps (2010)
popeljala v mednarodno središče dogajanja. Doslej je
vrtel že na štirih kontinentih, glasbeno osvajanje ga
čaka le še na črni celini. Na lestvici TOP 100 didžejev
in producentov pri najpomembnejši reviji za plesno
glasbo DJ Mag se je DJ Umek leta 2007 uvrstil na 29.
mesto. Potem, ko se je lani na večeru svoje založbe
1605 pojavil kot presenečenje večera, se Umek tokrat
vrača v Kurzschluss kot glavni izvajalec. Cena vstop-
nic: od 15 do 35 evrov. 

19. decembra ob 23. uri, Gospodarsko razstavišče 
– kletni prostori Slovenijalesa, Ljubljana, 
www.facebook.com/Kurzschluss

DJ UMEK NA
KURZSCHLUSSU
#13

DIZAJN_

Hard Graft slovi po preprostih, a estetsko dovr-
šenih torbah, ovitkih za telefone in drugih pripo-

močkih. Oblikovalca monie.ka in James Teal sta svojo
pot začela v Avstriji in po začetnem uspehu podjetje pre-
selila v London. Pri svojih izdelkih uporabljata zgolj dva
materiala: volna in polnozrnato usnje, ki ga izdelujejo v
Toskani, zagotavljata klasičen izgled in kvaliteto. 
www.hardgraft.com

HARD GRAFT 
#12

ETNO_

Po dveh razprodanih božičnih koncertih v
Cankarjevem domu se veliki umetnik Rade

Šerbedžija ponovno vrača v Ljubljano, kjer nas bo
tudi letos popeljal v nostalgični božični čas. V Can-
karjevem domu pripravlja nepozabni koncert, ob
spremljavi svojega benda Zapadni kolodvor. Ena
najpomembnejših osebnosti "jugoslovanske" kine-
matografije in kulturnega prostora nekdanje
skupne dežele nasploh, znan tudi po svoji poeziji
in izdaji kar štirih albumov, je glede gostov skrivno-
sten, izdaja le, da bo koncert ponovno drugačen
kot pretekla leta. Predstavil pa bo tudi svoj novi
album "Vrijeme je, draga, vrijeme je", ki je izšel
pred meseci. Cena vstopnic: od 19 do 33 evrov. 

RADE ŠERBEDŽIJA IN
ZAPADNI KOLODVOR
#14

26. decembra ob 20. uri, 
Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana, 
www.cd-cc.si

ZIMA V MESTU 07

KUPON
predstavitveno uro
in 10% POPUSTA

na celoletno �olnino*
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Ekipa Loqi je, kot zmes raznolikih kultur, jezikov,
okusov in mnenj, idealna kreativna druščina, ki
ceni drugačnost in v naša življenja prinaša edin-
stvene izdelke z visoko uporabno vrednostjo. Nji-
hova neizmerna ustvarjalnost se odraža v
poimenovanju – sestavljanka Loqi simbolično iz-
haja iz stika zahoda in vzhoda: Loci (latinsko kraji,
lokacije) in Qi (kitajsko zrak, življenjska energija) –
kot tudi pri oblikovanju funkcionalnih produktov, ki
v nas izzovejo le najboljše. Eden izmed tovrstnih je
dolgotrajna vodoodporna vrečka Loqi, ki se ponaša
s certifikatom Oeko-tex in se zloži na kar tri različne
načine (vrečko zvijemo in zapnemo s trakci, vrečko
na hitro zložimo v našit žepek ali pa jo zložimo in
shranimo v torbico z zadrgo). Z vrečko Loqi
skrbimo za naš planet in vsekakor prispevamo 
k boljšemu jutri.
Citypark,
Šmartinska 152 g, Ljubljana
Podhod Plave Lagune,
Dunajska 50, Ljubljana
Mercator center Ljubljana,
Cesta ljubljanske brigade 32, Ljubljana
Europark Maribor,
Pobreška cesta 18, Maribor
Mercator center Domžale,
Cesta talcev 4, Domžale
Spletna trgovina: 1001dar.si

Ekološka nosilna vrečka Loqi je otročič pisane druščine ustvarjalcev z vseh koncev sveta, ki
stavi na funkcionalno oblikovanje, okolju prijazno proizvodnjo in trajnostno uporabo.

NAKUPOVANJE_

ZLOŽLJIVA VREČKA LOQI JE "IN"
#15 

Besedilo: Valentina Jarc
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Poklon sveti Luciji
Na Danskem se božično vzdušje začne s prvim de-
cembrom, ko začnejo na adventnem koledarju od-
števati dneve do božiča. Adventni venček s štirimi
svečami, ki jih eno za drugo prižigajo vsako nedeljo
do božiča, stopnjuje praznično pričakovanje. Sim-
patična posebnost je s 24 zarezami okrašena ad-
ventna sveča, ki predstavljajo dneve do božiča. To
svečo v danskih domovih, kjer je navada, da gorijo
sveče skozi celo leto, prižgejo običajno ob zajtrku,
naloga otrok pa je, da jo upihnejo, predno dogori do
naslednje zareze, ki simbolizira naslednji dan. Za
Dance je pomemben praznik svete Lucije 13. de-

dela prosta dneva. Božiča ni brez božičnega dre-
vesa, ki je izjemno pomemben del praznovanja in
ostane v hiši še dvajset dni po božiču. Navada se je
na Švedsko prenesla v začetku 18. stoletja, in to iz
Nemčije. Božička ne poznajo, temveč jih obdaruje
Jultomten, nekoč v podobi škrata, dandanes pa
mešanica Božička in škrata. Na božično obloženi
mizi ne sme manjkati buffet, ki ga sestavljajo tako
tople kot hladne jedi: mariniran losos, krompirjeva
jed z inčuni, hrenovke, šunka v testu, mesne kro-
glice ... med sladicami pa prevladujejo mlečni riž,
peciva z začimbami in značilni božični sir, Julost.
Če želimo okusiti tipični švedski božič, ne smemo
izpustiti Glögga – kuhanega vina z dodanimi za-
čimbami, mandlji ter rozinami. V tem času restavra-
cije pa tudi hoteli na Švedskem ponujajo "Božično
mizo", kot poimenujejo samopostrežni bogato oblo-
žen buffet s svojimi tipičnimi jedmi. Navada je, da v
tem prazničnem obdobju Švedi poleg božične ve-
čerje v krogu najbližjih obiščejo restavracije in se
družijo ob "Božični mizi". Osrednji dogodek boži-
čnega praznovanja v Veliki Britaniji je razburljiv
predvsem za otroke. Ti na predbožični večer obe-
sijo nad kamin prazne nogavice, ki jih ponoči na-
polni Božiček. Pisanje Božičku ohranjajo kot staro
tradicijo, pisma z željami pa nato otroci vržejo v
kamin, da odletijo na Severni pol. Iz Velike Britanije
izvirata še dva znana običaja: izobešanje omela ter
pisanje božičnih voščilnic, ki se je razvilo iz anglo-
saksonske tradicije. Božič ne mine brez purana in
božičnega pudinga.

Sv. Nikolaj 
Če je na severu Skandinavije vrhunec slavja pred-
večer božiča, je na Nizozemskem izpostavljen 6.
december, praznik svetega Nikolaja (Nikloosdaag).
Otroke obdaruje Sinterklaas (Miklavž), ki jih obišče
v spremstvu parklja. Legenda pripoveduje, da Sin-
terklaas prispe na Nizozemsko z ladjo iz Španije, v
ta namen pa v Amsterdamu organizirajo veliko pri-
reditev, ki jo predvajajo celo po televiziji. Nato po
državi na belem konju obiskuje otroke. Ker jih po
tradiciji obdaruje Miklavž, je v preteklosti božič
minil brez daril, danes pa se tudi ta tradicija spremi-
nja in se čedalje pogosteje obdarujejo tudi za božič.
Ker je gastronomija pomemben del praznikov, je ti-
pičen božični zajtrk božično-sadni kruh, Kerststol,
božična miza pa se šibi pod petimi hodi, ki so obi-
čajno sestavljeni iz kokošje juhe, kuhanih kostanjev
z maslom in soljo, pečene gosi ali purana, marci-
pana, božičnih piškotov ("kerstkrans") ter peciva v
obliki črk. Bolj kot Božička priznavajo Miklavža tudi
v Nemčiji, ki se sicer v prazničnem decembru
znajde v soju sveč adventnih venčkov in v opoj-
nem vonju peke piškotov ter drugih sladic. Name-
sto običajnih adventnih venčkov bomo na vratih in
v nemških domovih opazili rdeče vence, spletene iz
brusnic. Obdarujejo se na božični večer, ko jih
obišče Christkind, otrok z angelskimi krili in zlatimi
lasmi, ki simbolizira novorojenega Kristusa. Za bo-
žično večerjo, ki ji rečejo tudi "večerja polnega tre-
buha", imajo na meniju pečeno ali nadevano gos,
ki je izpodrinila svinjino, ki so jo nekoč pripravljali

cembra, zato se noč pred praznikom po ulicah vi-
jejo procesije, na čelu katerih hodi v belo ogrinjalo
ogrnjena deklica s svečo v roki. Praznika zavetnice
luči se vsako leto veselijo tudi njihovi severni sose-
dje, Švedi, ki praznik obeležujejo s tradicionalnim
pecivom iz žafrana, cimeta in rozin, imenovanega
Lussekatter. Sicer božični prazniki veljajo za naj-
večje in najdaljše praznovanje na Švedskem. Praz-
nično obdobje začno z izdelovanjem adventnega
venčka štiri tedne pred božičem. Kot je navada,
vsako nedeljo prižgejo eno svečo, njihova okna pa
krasijo adventne zvezde. Vrhunec praznikov je
predbožični večer, 24. decembra, ki mu sledita dva
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Praznovanje božiča izvira še iz predkrščanskih časov, ko so številna ljudstva častila zmago sonca
nad temo, čas, ko zima zaživi v svoji največji moči, ko se dan začne ponovno daljšati, kar simboli-
zira zmago dobrega nad zlim. Naj nas različni sodobni običaji praznovanja tradicionalnega praz-
nika ob koncu leta popeljejo po evropskih državah in njihovih bogato obloženih mizah.

TREND_

ČAS DRUŽENJA IN TRADICIJ
#16 
Besedilo: Vanja Hočevar
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kot žrtvovanje divjega prašiča germanskemu bogu
vojne. Obed zaključijo s svojo znano sladico – me-
denjaki z ingverjem, med katerimi slovijo tisti iz
Nürnberga.

Veselo obarvan božič
Bolj ko gremo proti jugu Evrope, bolj je božič čutiti
kot verski praznik, kot dan rojstva Jezusa. V Španiji
otroci pred božično večerjo običajno hodijo od hiše
do hiše ter prepevajo pesmi, v zameno pa dobijo
darilca. Špansko praznovanje bi lahko razdelili na
dva dela, prvi vrhunec je predbožični večer, ki obi-
čajno mine v družinskem krogu ob tradicionalni ve-
čerji, drugi vrhunec pa je 6. januar, praznik svetih
treh kraljev. Ti en večer prej, 5. januarja, prinesejo
darila za otroke. Na ta dan se po številnih mestih
odvijajo praznovanja in procesije, peče pa se pose-
bno pecivo, Rosca de Reyes. Podobno kot v Špa-
niji, je verska dimenzija božiča prevladujoča tudi v
Italiji. Vsekakor moramo izpostaviti jaslice, ki pred-
stavljajo središče božičnega slavja, pa ne le doma,
v tem času so postavljene tudi v cerkvah in na uli-
cah. Ker izvirajo prav iz Italije, prve so naredili leta
1224, ni presenetljivo, da imajo za Italijane poseben
pomen. Tradicionalno jih postavijo devet dni pred

Na trgu v Kopenhagnu postavijo vsako leto najvišje božično 
drevesce na svetu.  
Posebnost irskega božičnega praznovanja so sveče na oknih, ki
predstavljajo dobrodošlico Mariji in Jožefu, ko sta iskala zatočišče.
Svečo na oknu prižge najmlajša oseba v družini, upihne pa jo lahko
le deklica z imenom Marija. 
Na Irskem okrašujejo vhodna vrata z venčkom iz bodik.

božičem, praznovanje pa traja vse do svetih treh
kraljev, ko se tradicionalno obdarujejo. Darila nosi
La Befana (prijazna stara čarovnica), ki z njimi na-
polni nogavice otrok. Ko omenjamo italijansko
praznovanje božiča, ne smemo spregledati njihove
najslavnejša božične sladice – panettone.

Cerkveni pridih božiča je bilo nekoč čutiti tudi v
Franciji, vendar pa se je do dandanes umaknil dru-
žinskemu praznovanju ter obdarovanju. Tako kot v
severnih državah, je na severu Francije bolj razšir-
jeno slavljenje 6. decembra, St. Nicolasa, v nekate-
rih regijah bolj slavijo praznik luči ter praznik svetih
treh kraljev. Za božično večerjo, ki traja izjemno
dolgo,  postrežejo z izjemno kulinarično raznoli-
kostjo, pri kateri ne manjka puran s kostanjem, po-
goste so tudi ostrige, jastog, gosja ali račja jetra.
Božično deblo, rolada, je tradicionalna sladica,
medtem ko v Provansi ohranjajo star običaj trinaj-
stih sladic, ki simbolizirajo zadnjo večerjo z Jezu-
som in njegovimi 12 apostoli. Pojedina je
sestavljena iz tradicionalnega kruha pompe -
l'huile, ki je začinjen z olivnim oljem in aromatiziran
z olupki agrumov, orehovih slaščic, peciva s svežim
in suhim sadjem.

INFOMAT_
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ognjišče prazničnega doma 

Umetna smreka. Cena: 170 evrov. 

www.homedepot.com

pisani detajli 

Okraski Ikea. 

Cena: 3,99 evra za 4 kose. 

www.ikea.com

steklena 

Doza za sladico Butlers. 

Cena: 50,76 evra. 

www.butlers-online.co.uk

pod kaminom 

Praznična nogavica fermLIVING. 

Cena: 27 evrov. 

www.fermliving.com

čarobno 

Okrasek za drevesce, 

Bloomingville. 

Cena: 12 evrov. 

www.bloomingville.com

kraljevsko 

Čajnik Royal Copenhagen. 

Cena: 99 evrov. 

www.royalcopenhagen.com

kaj bo notri? 

Darilna vrečka Next. 

Cena: 24,37 evra. 

www.next.co.uk svetleča dekoracija 

Serija Goldies, Seletti. Cena: od 62,55 evra. 

www.urbanspaceinteriors.com

okrašeno drevo

Novoletni okraski H & M. 

Cena: 3,99 evra za okrasek. 

www.hm.com

svetlobni odsev 

Svečnik, Crate & Barrel. 

Cena: od 4,26 do 11,15 evra. 

www.crateandbarrel.com

čudovite 

Okrasne bunkice Next. 

Cena: 10,18 evra za komplet šestih. 

www.next.co.uk

s snegom pobeljen 

Božični venček. 

Cena: 25,38 evra. 

www.harrods.com

vonj po čarobni zimi 

Okrasna blazina Crate & Barrel. 

Cena: 60,24 evra. 

www.crateandbarrel.com

v prazničnih barvah 

Slavnostni servieti, Zara Home. 

Cena: 3,78 evra. 

www.zarahome.com

Božičkov ples 

Tekač za mizo Almedahls. 

Cena: 24,37 evra. 

huset-shop.com

diši po peki 

Praznična doza za kekse, Butlers. 

Cena: 6,35 evra. 

www.butlers-online.co.uk

z zvezdami posuti 

Papirčki za mafine. 

Cena: 9,80 evra. 

popolna-dekoracija.si

Okraševanje doma

Prižgane dekorativne sveče, adventni

venec na vratih ali mizi, praznični

okraski, ki se vijejo po drevescu, ter

čarobna osvetlitev prostora bodo cel

mesec risali čudovite praznične podobe.
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KAVNA SKODELICA_

Legenda o tem, kako so koze "odkrile" kavo, je navdihnila oblikovanje
kavne skodelice v obliki kozjega roga Goat Mug, ki te dni navdušuje na

Kickstarterju. Edinstvena skodelica združuje kakovostno oblikovanje, hudomušen
izgled in izjemno funkcionalnost ter je odlična ideja tako za darilo kot tudi vsako-
dnevni pripomoček, ki pride prav vsem, ki stavimo na opojno kavo. Njeno izdelavo
je navdihnila legenda o kozah, ki naj bi prve popasle plodove kavnega grma in s
tem "odkrile" našo najljubšo pijačo. Z nakupom skodelice Goat Mug, izdelane iz
100-odstotnih reciklabilnih materialov, v kateri bo napitek topel do dve uri, lahko
pozabimo na plastične lončke, Goat Mug pa se od ostalih, morebiti podobnih, pro-
duktov loči tudi po priročnem traku, s katerim skodelico povsem enostavno prena-
šamo na hrbtu.

GOAT MUG
#18

www.goat-story.com

POSADI SVOJ SVINČNIK_ 

Kako bi bilo, če bi lahko ostanek svinčnika zrasel v nekaj okusnega, prele-
pega in zabavnega, namesto da polni smeti? S to idejo je nastal Sprout –

prvi svinčnik na svetu, ki raste. Ko svinčnik porabimo, ga enostavno posadimo in
iz njega bodo zrasle začimbe, zelenjava ali cvetje. Na voljo je enajst različnih ekolo-
ško pridelanih semen, in sicer: timijan, koriander, meta, bazilika, koper, rožmarin,
žajbelj, zelena paprika, češnjevec, ognjič in spominčica. Svinčnike Sprout pa po-
darjamo tudi mi v nagradni igri, ki smo jo pripravili na naši spletni strani citymaga-
zine.si/nagradna-igra-posadisvojsvincnik.

INOVATIVNO EKO DARILO 
#17

www.posadisvojsvincnik.si
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Gingerbread možic ne prinaša daril kot Božiček ali Miklavž, a vseeno v božičnem času brez njega ne gre. Prav ingverjevo
pecivo v obliki možica je odlična ideja za Miklavževo ali božično darilo. Možnosti za oblikovanje je nešteto. Hiške v stilu
Janka in Metke ali srčeca, s katerimi razveselimo najbližje.  

KULINARIKA_

GINGERBREAD: S KRALJEVE MIZE V LISIČJE KREMPLJE
#19

14  ZIMA V MESTU

Sestavine: 400 g moke, ¾ žličke pecilnega
praška, ½ čajne žličke soli, 2 žlički ingverja, 
2 žlički cimeta, ½ čajne žličke pimenta, 
¼ čajne žličke muškatnega oreščka, 
125 g rjavega sladkorja, 180 g mehkega
masla, 1 jajce, 125 g medu 
Sestavine za glazuro: 1 jajčni beljak, ½ žličke
limoninega soka, 310 g sladkorja v prahu
Priprava: Dan pred peko v posodi zmešamo moko,
sodo bikarbono, sol in začimbe. Posebej zmešamo
maslo, sladkor, dodamo jajce in med. V masleno
mešanico dodamo suho zmes in pregnetemo. Testo
razdelimo na tri kroglice in čez noč pustimo v hla-
dilniku. Pečico segrejemo na 170 °C. Testo razva-
ljamo (približno 5 mm), položimo na pekač in ga
oblikujemo v poljubno obliko. Pečemo 10 do 15
minut, nato pečico ugasnemo in pustimo, da se
možički ohladijo. Med hlajenjem naredimo glazuro -
stepemo beljake, jim dodamo limonin sok, sladkor
v prahu in nekaj kapljic jedilne barve. Ko so pi-
škotki hladni, jih okrasimo. 

Ingverjev možic ni izum novodobne božične kulture.
Njegovo odkritje pripisujejo angleški kraljici Elizabeti
I., ki naj bi svojim gostom postregla z okusnimi mo-
žici, narejenimi po njihovi podobi. Za nameček je mo-
žice posula z zlatimi lističi. Elizabeta I. ni bila edina, ki
je ingverjev kruh jemala resno. V 15. stoletju je bilo za
vse nemške peke, ki so izdelovali okusne piškote v
obliki ljudi, obvezno članstvo v posebnem cehu. Peka
ingverjevih medenjakov se je hitro razširila po celot-
nem evropskem kontinentu. Med prestolnice mede-
njakov so v srednjem veku spadali Nürnberg,
Budimpešta in poljski Torun. Modelčki za peko so po-
gosto prikazovali vladarje in druge aktualne dogodke.
Najbolje ohranjena zbirka srednjeveških modelčkov
za peko se nahaja v etnografskem muzeju mesta
Torun, ki je znano po medenjakih, imenovanih pier-
niki. Med za torunske medenjake so priskrbeli okoliški
čebelarji, ingver pa je iz oddaljenih dežel preko morja
prispel v bližnje pristanišče v Gdansku. Danes za
peko ne potrebujemo niti zlatih lističev niti članstva v
cehu. Zlato so nadomestili pisani bonbončki in čoko-
ladne mrvice, članstvo v cehu pa zavetje domače ku-
hinje. Svoj sloves medenjaček dolguje ljudski zgodbi,

ki je v tiskani obliki prvič izšla leta 1875. V zgodbi se
starka nekega dne odloči, da bo svojemu možu spe-
kla medenjak v obliki možička. Medenjaček med
peko oživi in s pladnja pobegne pred lačnim starč-
kom. Zatem pobegne še kravi in hitremu konju. V te-
žavah se znajde, ko priteče do reke, saj bi se v njej
stopil. Pomoč mu ponudi lisica, ki prijazno predlaga,
da ga bo na svojem hrbtu ponesla čez vodo. Seveda
je to le past in med prečkanjem reke ga lisica poje.
Leta 2013 so v ameriškem mestu Bryan zgradili naj-
večjo gingerbread hišico na svetu. Sestavljena je bila
iz več kot 4.000 medenih opek, ki so imele skupaj kar
36 milijonov kalorij. Za njeno izgradnjo so potrebovali
približno 3.000 kilogramov moke, 7.200 jajc, 1.300 ki-
logramov sladkorja in 800 kilogramov masla. V višino
je merila več kot 6 metrov, zaradi česar so investitorji
potrebovali tudi gradbeno dovoljenje. Peka ingverje-
vih možicev je tako preprosta, da se je lahko loti vsak.
Vse, kar potrebujemo poleg običajnih sestavin za me-
denjake, je mleti ingver. Navdih za peko lahko dobimo
pri obisku katerega izmed božičnih sejmov doma ali v
tujini. V božičnem času ne pozabimo medenjačku
speči še okusne hiške.

RECEPT_

Besedilo: Jakob Šešok

CM14_KULINARIKA_sasve_the_date  11. 12. 14  13:36  Page 06



PRISTEN ITALIJANSKI OKUS,  
V TRENUTKU.

Prodajna mesta v Ljubljani: Kristalna palača BTC, Ameriška 8, T 051 620 520 | Fajfarjeva 33, T (01) 422 88 88 | Kongresni trg 6, T 041 320 291, 
trgovine Spar in Interspar po vsej Sloveniji ter na www.espresso.si

CM05_190_1514-13c_Illy  3. 10. 14  12:37  Page 1



16  CITY CHEF

Penina 
Martini Asti
Sladka, nežna in elegantna
penina Martini Asti prihaja iz
regije Piemont in se ponaša z
najvišjo italijansko označbo za
vino – DOCG. To pomeni, da je
lahko to tako znano in hvaljeno
peneče se vino Martini Asti
izdelano samo v Piemontu, na
severovzhodu Italije, in to samo
iz piemontskih trt. Izvrstno se
dopolnjuje z vsemi sladicami –
od čudovitega peciva in tort do
sladkih jedi, postreženih s
svežim sladoledom. Primerno
ohlajena je penina Martini Asti
odlična za nežen, sladek in
saden zaključek obroka in ob
vsakem praznovanju s prijatelji.
www.eshop.dvc-plus.si

Praznična doživetja
Besedilo: City Magazine, fotografije: Ana Če, www.anacephoto.com.br

Na zadnji letošnji CITY CHEF kuharski akademiji smo pod vodstvom
kuharskih mojstrov kuhali in pekli praznične dobrote. Za predjed smo
pripravili goveji carpaccio na rukoli s parmezanom in granatnim
jabolkom, za glavno jed žafranovo rižoto s popečenimi škampi in telečji
biftek s tartufovim pirejem. Za sladico pa smo ustvarili Kavalove torte v
lončkih, novoletne piškote ter čokoladne smrekce na palčki. Glavne jedi je
pripravljal chef Gostilnice in pizzerije Kaval, Dragan Marjanović, za
sladice pa je poskrbel slaščičarski mojster iz Lolite, Grega Rode. Jedi
smo zaokrožili s peninami Martini – Martini Rose, Martini Asti, Martini
Prosecco. Uradna voda dogodka je bila Jamnica.

100 vrstic 
Goveji 
carpaccio na
rukoli 
z rikoto
Sestavine: goveje
meso, sol, poper,
bazilika, rukola,
oljčno olje, rikota
Priprava: Glave in
repe goveje pljučne
narežemo na tanke
zrezke, pokrijemo s
folijo in potolčemo na
zelo tanko. Posolimo,
popopramo in namažemo z zmik-
sano baziliko ter postavimo na folijo
in zavijemo v rolado, na obeh koncih
rolado zavežemo in tako pripra-
vljeno postavimo v skrinjo, da za-
mrzne. Vse skupaj vzamemo iz
skrinje in narežemo na tanke rezine
ter jih postavimo na posteljico iz ru-
kole. Polijemo z oljčnim oljem in na-
ribamo dimljeno rikoto.

Božični lončki
Sestavine: 350 g temne čokolade,
400 g infuzijske smetane, 300 g
mleka, zvezdasti janež, poma-
ranča, 3 jajca, sladkor v prahu
Priprava: Zavremo smetano z lu-
pino ene pomaranče in zvezda-
stim janežem. Pustimo v
hladilniku dva dneva, da smetana
počiva ... Po omenjenem času za-
vremo mleko, prilijemo čokolado
in počakamo, da se masa ohladi
na med 30 in 33 stopinj Celzija.
Dodamo smetano, da dobimo
mousse. Naredimo še biskvit iz
treh jajc, žlice sladkorja v prahu
in 150 g temne čokolade. Pečemo
15 minut na 180 stopinjah Celzija.
Dekoriramo in postrežemo.

Palični mešalnik  
Bosch MaxoMixx
MaxoMixx ni samo palični
mešalnik, temveč pravi
kuhinjski aparat, ki obvladuje
vse procese v naši kuhinji.
Zmogljiv in robusten, s široko
paleto pribora za še
izboljšano vsestransko
uporabo. S svojim 750 W
močnim motorjem,
dvanajstimi stopnjami
hitrosti, turbo gumbom in
posebnim nožem s štirimi
rezili QuattroBlade je
MaxoMixx tako močan, da je
kos vsem izzivom.
Profesionalni pripravi hrane
torej nič ne stoji na poti.
Zahvaljujoč kakovostnemu
ohišju in mešalni nogi iz

nerjavečega jekla, lahko
MaxoMixx brez težav
uporabljamo direktno v
vročih loncih, in to brez

nevarnosti, da bi aparat
poškodovali. Hkrati je
mešalna noga primerna za
pomivanje v stroju, kar nam
olajša čiščenje po uporabi.
Površina SoftTouch, ki ne
drsi, in ergonomska oblika
skrbita za udobje in varnost.
Veliki, hitro dostopni gumbi
omogočajo učinkovito
uporabo. Široka paleta
pribora paličnega mešalnika
MaxoMixx MSM87165
obsega mešalno nogo iz
nerjavečega jekla, nastavek
za pasiranje ProPuree,
metlico za stepanje,
univerzalni sekljalnik,
mešalni lonček z merilno
skalo in pokrovom.
www.bosch-home.si

Pri pripravi prazničnih jedi
nam lahko pomaga novi palični
mešalnik Bosch MaxoMixx.
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Za naše najmlajše ni nič lepšega, kot če so z njimi na smučišču tudi njihovi najljubši risani ju-
naki. V prodajalnah Intersport so poskrbeli, da bodo zimske vragolije otrok letos še posebej čar-
obne, saj so letošnjo sezono ponudbo obogatili z otroško smučarsko kolekcijo, okrašeno z motivi

Hello Kitty za punčke ter Avtomobilov (Cars) in Letal (Planes) za fantke. V novi kolekciji najdemo vse od
smuči, smučarskih jaken in hlač ter drugih zimskih oblačil pa kape, rokavice, rute. Poiščimo novo kolekcijo
na prodajnih mestih Intersport po Sloveniji in na njihovi spletni strani.
www.intersport.si

NA SNEG Z RISANIMI JUNAKI HELLO KITTY,
AVTOMOBILI IN LETALI
#20 

BUBBLEBUM _

BubbleBum je otroški avtosedež, ki je vedno
pri roki, saj ne potrebuje nobenega prostora.

Je napihljiv in zložljiv, lahko ga pospravimo v torbico,
šolski nahrbtnik ali pa nas vedno čaka v prvem pre-
dalu avtomobila. Poleg priročnosti je izjemno varen,
otroka pripne čez boke in tudi prek ramenskega dela.
BubbleBum, ki je prejel številne mednarodne na-
grade, prihaja v štirih barvnih različicah. 

ZA VARNO VOŽNJO
#22 

18 ZIMA V MESTU

www.bubblebum.si

OTROCI_

V otroški spletni trgovini PikePoke najdemo
kakovostne in prikupne izdelke za naše najm-

lajše, ki so lahko izvirna in uporabna darila. Med dru-
gim je njihova uspešnica Bacek Ewan, ki je bil izbran
kot najboljši izdelek za novorojenčke v letošnjem letu.
Bacek Ewan je odličen za stiskanje, z zvoki maternice,
dežja, sesalca ali harfe in v kombinaciji z nežno roza
lučko pa umirja malčke, da hitreje zaspijo. Poleg tega
na "policah" PikePoke ne gre spregledati rutice z gri-
zalom, ninice, obrobe za posteljico in še in še zanimi-
vih ter predvsem uporabnih pripomočkov. V
PikePoke vabijo, da izkoristimo praznično ponudbo in
brezplačno dostavo. 

PIKEPOKE 
#21 

www.pikepoke.si

OUTDOOR FILM FESTIVAL_

Na bovškem filmskem festivalu se bo konec
decembra predstavilo kar 28 filmov o naravi

in športih v njej. Vse je skrbno izbrala režija, ki bo raz-
glasila tudi zmagovalce različnih filmov: krajših, dalj-
ših, z močnim sporočilom ali pa veliko akcije, tistih
žepnih in drugih, skoraj "holivudskih" produkcij. Ob
raznolikih filmih pa bo v Bovcu potekal prav tako ra-
zgiban spremljevalni program. Cena vstopnic: od 3
do 5 evrov.
Od 27. do 29. decembra, vsak dan ob 17. uri, Stergulčeva hiša,
Trg Golobarskih žrtev 23, Bovec, www.boff.si

8. BOFF 
#23

CITYMAGAZINE.SI

ZIMSKA PRAVLJICA_

15/12/14 CITY MAGAZINE

TEMATSKI PARK_

Ljubljana je bogatejša za interaktivni tematski
park Minicity. Mesto v malem nudi prostoča-

sne aktivnosti, ki jih bodo poleg otrok veseli tudi nji-
hovi starši. V kreativnem otroškem mestu bomo našli
pekarno, policijsko postajo, bolnico, tovarno avtomo-
bilov pa televizijski studio in drugih 19 igralnih enot.
Ekipa strokovnjakov s področja pedagogike in psiho-
logije je v sodelovanju s slovenskim gospodarstvom
razvila didaktične igre, katerih glavna prednost je, da
otrokom med 3. in 12. letom na zabaven način prena-
šajo uporabna življenjska znanja. Z Minicity Ljubljana
se bo slovenska prestolnica postavila ob bok Dunaju,
Budimpešti in Beogradu, kjer tovrstni interaktivni te-
matski parki že žanjejo uspehe.
BTC City – Dvorana A, Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
minicity.si

MINICITY
#24 
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Ena njihovih zadnjih novosti je generacija pralnih
in sušilnih strojev SensoCare, s katerimi v domo-
ve prinašajo izjemno učinkovitost in inteligentnost
sodobnih gospodinjskih aparatov. Odlikujejo jih
zmogljivost, prilagojena ergonomija in inovativna
senzorska tehnologija SensorlQ. Učinkovite in logi-
čne nastavitve dopolnjuje odlična energijska učin-
kovitost modelov razreda A+++, ki zagotavljajo
kar polovično nižjo porabo električne energije v pri-
merjavi z energijskim razredom A. Poleg napred-
nih funkcij, kot so SterilTub, StainExpert, DuraHeat
in AllergyCARE ..., bomo od sedaj po zaslugi funk-
cije AquaStop brez skrbi prali perilo tudi, ko bomo
zdoma, saj nas bo varovala pred morebitnimi
poplavami.

Toplo perilo
Če so bili sušilni stroji pred 15 leti v gospodinj-
stvih bolj redkost kot ne, so sedaj skoraj tako

pogosti kot pralni stroji. Tudi ti so energetsko
visoko učinkoviti, hkrati pa zagotavljajo odlične
rešitve tudi za najbolj občutljive tkanine, saj ohra-
njajo obliko, strukturo, prožnost in čvrstost vla-
ken. Edinstvena tehnologija IonTech dodatno
skrbi za ravnanje vlaken, zmanjšuje nagubanost
perila in odstranjuje statično energijo, ki nasta-
ne med sušenjem, odstrani neprijetne vonjave
ter statično energijo, ki nastane med sušenjem.
S funkcijo SteamTech, ki s pomočjo pare zgladi
gube, se bomo skorajda poslovili od likanja.

Povezovanje ...
Tradicija, razvoj, skrb in zanesljivost  so pove-
zali dve prepoznavni slovenski podjetji. V Gore-
nju so se povezali s še eno ugledno slovensko
blagovno znamko, ki se ponaša z več kot 80-
letno tradicijo. Vse do konca meseca traja pre-
senečenje, ki sta ga podjetji skupaj pripravili

za kupce izbranih modelov pralnega ali sušil-
nega stroja Gorenje. Ob tem nam podarijo ode-
jo in vzglavnik Medico Lux Odeje Škofja Loka.
Ta dva izdelka predstavljata idealno izbiro za
vse, ki uživajo v občutku topline in prijetne sve-
žine. Skrbno izbrani materiali namreč zavirajo
razvoj pršic, plesni in bakterij v spalnem oko-
lju. Posebna vlakna Feel-Well v polnilu zagota-
vljajo čudovito zračnost in lahkotnost, pralnost
na 60 °C pa omogoča enostavno ohranjanje
čistosti. Sodelovanje obeh slovenskih podjetij je
pravzaprav nadaljevanje zgodbe o povezova-
nju blagovnih znamk, ki v naše domove vračajo
kakovostne slovenske izdelke. Naj spomnimo,
Gorenje namreč že od leta 2009 razvija inova-
tivne prodajne akcije, v katerih se povezuje
izključno s slovenskimi podjetji, ki tržijo viso-
kokakovostne izdelke._
www.gorenje.si

Nega perila 
in mehkoba
prijetnega spanca
Pripravila: Vanja Hočevar

Gorenje, ki že od leta 1950 v domove vnaša kakovostne 
in dovršene izdelke za dom, še dandanes ostaja v vrhu
proizvajalcev gospodinjskih aparatov.

ENERGIJSKO VARČNI APARATI  
IN DARILO OB NAKUPU
Akcija traja od 10. 10. 2014 do 31. 12. 2014!

www.gorenje.si

Generacija pralnih in sušilnih strojev Gorenje SensoCare črpa navdih iz potreb 
uporabnikov, vodijo pa jo mnoga leta izkušenj. Vrhunsko tehnologijo povezuje 
z estetiko in rezultat je popoln gospodinjski aparat. Zahvaljujoč naprednim 
tehnološkim rešitvam ter senzorskemu upravljanju smo našli odgovor na ravnanje 
z različnimi vrstami perila, osredotočeni na varčevanje z energijo ter zaščito 
naravnih virov pa smo ponosni na visoko energijsko učinkovitost SensoCare 
aparatov.

Gorenje že 8 let najbolj zaupanja vredna blagovna znamka!

OGLASNA VSEBINA
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Letošnji prazniki bodo s prefinjenim
okusom Loackerjevih pralin Rose of
the Dolomites še slajši. Praline pona-

zarjajo redko alpsko rožo, ki je značilna za Dolo-
mite. Nepozaben okus precizno oblikovanih
pralin, v katerih je ujeta najboljša lešnikova
krema z dodatki koščkov sveže praženih lešni-
kov, bo navdušil vse, ki obožujemo izbrano čo-
kolado. Najprestižnejše pakiranje vsebuje
mešanico pralin mlečne, temne in bele čoko-
lade. Loacker s sladko tradicijo, ki sega vse v
leto 1925, vsekakor zagotavlja okus, ki ga ne
bomo zlahka pozabili. Posladkajmo se s presti-
žno kolekcijo pralin Rose of the Dolomites. Na
voljo v izbranih hipermarketih Mercator. 

DIŠAVA_

Nova dišava Calvina Kleina Euphoria gold je
opojna dišava zanjo in zanj. Izraz sijoče čut-

nosti, ujet v zlato in črno kombinacijo, ki se popol-
noma ujemata. Kot moški in ženska. Ženska dišava se
odpre s sončno marelico, ki jo v sredini osvetljujejo
note toplega medu in zaključuje bel pačuli. Moška pa
takoj na začetku poživi s svežino začinjenega ing-
verja, ki se v sredini pomeša z aromatično toplim ci-
metom in spodnjimi, suhimi notami jantarja.

TEKOČE ZLATO
#28 

20  ZIMA V MESTU

www.everet-group.com

BIVANJE_

V decembru se trudimo, da v domovanju še
poudarimo občutek domačnosti, topline in

prijetnega vzdušja. V zlato-rdečih kombinacijah, ki
krasijo jedilne mize pa tudi kavne mizice, okenske po-
lice, polico nad kaminom in seveda božično drevesce,
začarajo prostore v praznične brloge. Vsa izbrana
praznična dekoracija pa je brez pomena, če je ne do-
polnjujejo najbolj iskreni praznični ornamenti: smeh,
naklonjeni pogledi ter objemi.

PRAZNIČNI DOM 
#25 

www.hm.com

CITYMAGAZINE.SI

Trgovina Cotton Bay, BTC City, dvorana A, Šmartinska 152,
Ljubljana in Mercator center Bršljin, Ljubljanska cesta 47,
Novo mesto

"ROŽICE" ZA 
SLADKE TRENUTKE
#26

LOACKER_

OG
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A 
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A

Pop up S konceptom, Avčinova ulica 10, Ljubljana

POP UP_

Pop up S konceptom je nova modna zgodba,
ki združuje več modnih znamk na enem

mestu. Najprej Elfs, ki je v Sloveniji prisoten že tretje
leto, potem pa novost, znamka Lulu Couture, name-
njena vsem ženskam, ki spremljajo svetovne modne
trende, poleg tega pa želijo svojo ženstvenost izkazo-
vati predvsem skozi udobne modne kose oblačil. V
konceptu je tudi Cute pa hrvaška znamka Badalo, ki
izdeluje elegantne, ročno dodelane čevlje, ki so pogo-
sto okrašeni z elementi Swarovski. Široko ponudbo
zaokrožujeta Mila Mala ter svetovno priznana blago-
vna znamka športnih čepic New Era.

NOVA MODNA ZGODBA 
#27 

©
 M

an
ca

 B
irk

www.loacker.com

15/12/14 CITY MAGAZINE

INTIMNO_

December je mesec, ko ženske še bolj opa-
zimo ponudbo perila in zapeljivih, nežnih,

mehkih pižam. Vsi vemo, da na spanec močno vpliva
tudi izbira nočnih oblačil. Ta naj bi bila čimbolj mehka,
udobna, nemoteča, topla, a ne preveč. Priznane bla-
govne znamke pižam in domačih ogrinjal blagovnih
znamk Vienetta Secret, Namaldi, Bondy, Key bodo
pritegnile radovedne ženske posameznice, ki bodo
morda prišle tudi po idejo za novoletno darilo.

VEČNO 
ZAPELJIVE ČIPKE 
#29
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Tradicionalni
         slovenski okusi

V edinstven okus smo združili aromatične rezine Tolminskega želodca in sladkopikantnega sira Tolminc.
Za piko na i pa dodali še kruh Brinc, ki so ga peki iz Pekarne Grosuplje zamesili

iz prave slovenske pšenične bele in koruzne moke, mu dodali svežo tolminsko skuto in brinove jagode.
Prepustite se pristnim okusom slovenske tradicije.

Novo!
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Družinska gostilna s prenočišči Pri planinskem orlu
Stahovica 20 I 1242 Stahovica

+386 1 83 25 410
pri.orlu@siol.net I gostilna.pri.orlu.pavliha.net

Delovni čas: pon–pet: 10.–22. ure, torek zaprto, 
sobota: 10.–24. ure, nedelja: 10.–20. ure

PRI PLANINSKEM ORLU
Gamsova juha

Družinska gostilna s prenočišči.

V Stahovici, nedaleč od Kamnika, ob poti v Kamniško Bistrico, stoji družinska gostilna Pri planinskem orlu, kjer popotnikom, planincem in ljubiteljem
dobre hrane, že več kot sedemdeset let, ponujamo obilico domačih in lovskih specialitet, ki jih v kolektivu družinske gostilne pri Planinskem orlu, kot
nekdaj naše babice, pripravljamo še na »starem ognju«. Ponudba: prenočišča, divjačinske specialitete, domače in tradicionalne jedi, sobotna in nedeljska

kosila, savna in masažna kad, poroke in zabave z živo glasbo za družbe do 120 oseb, okrepčevalnica pri znameniti romarski cerkvi na Svetem Primožu.

Pri planinskem orlu

MESTNI UTRIP_

Kamnik je eno najlepših srednjeveških mest
v Sloveniji, decembra pa je še posebej pra-

vljičen, saj odet v tisoče lučk zaživi s programom pri-
reditev, ki potekajo pod skupnim imenom "Kamnik.
Decembra. Čas veselja." Sklop dogodkov za vse ge-
neracije se je pričel s prižigom lučk in obiskom Mi-
klavža, do petka, 19. decembra, pa bo treba nabrusiti
drsalke, saj se bo ob 18. uri odprla ledena ploskev
mestnega drsališča na parkirišču pri frančiškanskem
samostanu. Zabavna rekreacija z najmlajšimi, zimska
romantika v dvoje ali napeta hokejska igra – odločitev
je naša, drsali pa bomo lahko vse do konca zimskih
šolskih počitnic. Drsalke in opremo za hokej nam po-
sodijo tam, tudi drsalna šola bo na voljo, dogajanje pa
bodo še dodatno popestrili drsalni nastopi in anima-
cije. Drsališče bo odprto vsak dan od 10. do 21. ure. 
Otvoritev: 19. decembra ob 18. uri
Parkirišče pri frančiškanskem samostanu,
www.kamnik-tourism.si

KONCERTI_

Kamnik bo v novo leto dobesedno odplesal,
saj se bo zadnje dni decembra na pravljično

okrašenem Glavnem trgu zvrstilo kar šest koncertnih
večerov. Pričeli se bodo v petek, 26. decembra, ko
bodo nastopili Marko Vozelj in Mojs3, v soboto pa
bodo odmevali polke in valčki Gadov in Skupine
Špica (27. decembra). Nedeljski večer bosta razgreli
skupini Muff in Cover Lover (28. decembra), ponedelj-
kov večer vedno energična Natalija Verboten in na-
smejani Werner (29. decembra), v torek pa se bomo
sukali ob vižah ansambla Saša Avsenika (30. decem-
bra). Vsi koncerti se bodo začeli ob 20. uri, na silve-
strovo pa se bo dogajanje pričelo ob 21. uri, ko nas bo
do odštevanja sekund in v novo leto popeljal ansam-
bel Viharnik.
Od 26. do 30. decembra ob 20. uri,
31. decembra ob 21. uri,Glavni trg, Kamnik,
www.kamnik-tourism.si

KAMNIŠKI GLASBENI
KONEC LETA
#32

OGLASNA VSEBINA

OTROCI_

DOBRODELNI OTROŠKI
BAZAR Z OBISKOM
DEDKA MRAZA 

Je kaj lepšega od "brkljanja" za drobnimi da-
rilci po bogato založenih stojnicah prazni-

čnih sejmov? Je, če so te izdelke v medsebojnem
sodelovanju izdelali otroci in njihovi starši, izkupiček
pa gre v sklad vrtca za otroke iz socialno ogroženih
družin. Zato nas na otroški bazar v ponedeljek, 22.
decembra, od 16.30 dalje toplo vabijo kamniški
otroci, njihovi starši in vzgojiteljice iz VVZ Antona
Medveda. Tudi tokrat bodo zagotovo navdušili s pro-
gramom, ki ga bodo pripravili, otroci pa se bodo raz-
veselili tudi obiska Dedka Mraza, čigar sprevod se
bo vil po Glavnem trgu. 
22. decembra od 16.30 dalje,
Glavni trg, Kamnik,
www.kamnik-tourism.si

#31

#30

ZIMSKE RADOSTI 
V KAMNIKU
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"Pametno" mesto s smartom 
Koncept modernih urbanih avantur fly & drive v zad-
njih letih strmo narašča, saj poleg odkrivanja mesta
ponudi tudi neposredno doživljanje le-tega skozi
perspektivo prebivalca mesta. Načeloma nadležni
zastoji postanejo priložnost, da se ozremo naokoli in
opazimo detajle, ki bi nam drugače ostali neopaženi.
Ena takšnih, prav posebnih izkušenj je vožnja okoli
najslavnejše med slavnimi – Sagrade Familie, ko
skozi okno avtomobila lahko opazujemo množice.
Kroženje okoli te svetovne znamenitosti kaj kmalu
postane kroženje v nedogled. Ne preseneti le njena
pisanost, temveč tudi magnetni značaj tega arhitek-
turnega čudesa, ki v vsakem letnem času privlači
trume turistov. Le pet minut vožnje stran najdemo
park Güell, spomenik "odbiti" arhitekturi, ki se je prav
tu nesluteno zlila z umetnostjo in naravo. Seveda se
lahko z avtomobilom prebijemo do slavne tržnice v
središču mesta – Mercat Santa Caterina, kjer bomo
v najbolj avtentični atmosferi spoznali nekatere av-
tohtone kulinarične specialitete Katalonije. Le nekaj
metrov stran se začne staro mestno jedro "El Born",
ki ga na obronku zaključuje naslavnejša promenada
Sredozemlja La Rambla. Ko se nam zahoče sonca in
sredozemske ležernosti, bomo po le nekaj minutah

za svojega, saj so mu mimoidoči namenjali zavid-
ljivo veliko radovednih pogledov. 

Magični dnevni izleti v okolico 
Če Barcelona navduši s svojo mobilnostjo, vseka-
kor več kot navduši tudi kot odlična izhodiščna
točka za odkrivanje magične Katalonije. Le-ta urba-
nim popotnikom pravzaprav v radiju enourne vož-
nje ponudi množico izletniških točk, ki ena za
drugo očarajo s svojo drugačnostjo in naravnimi le-
potami. Nekaj med njimi je takšnih, ki jih zagotovo
moramo umestiti na "nujni" seznam tistih, ki jih je
vredno obiskati. Na pot smo se odpravili s Smartom
forfour, ki se je na romantičnih, zavitih cestah ob-
mestja počutil odlično in nam ponudil odlično oro-
dje za odkrivanje novega. Vožnja s panoramsko
streho je razkrivala poglede v vse smeri in tako
omogočala doživljanje narave na drugačen način.  

Montserrat – naravne lepote in dediščina 
Le dobro uro vožnje iz središča mesta, dobrih 63
kilometrov severno od Barcelone, leži benediktinski
samostan Montserrat, ki ga obdajajo magični gorski
masivi, ki se zdijo kot iz pravljice. Vsekakor ena ti-
stih točk za vse, ki se navdušujemo nad zgodovino
in kulturnimi spomeniki. Do samostana se bomo
lahko zapeljali z gondolo, ki obratuje že vse od leta
1930. Ta destinacija je odlična tudi za krajše po-
hode po okoliških hribih, ki omogočajo spektaku-
larne razgledne točke za opazovanje pokrajine. Za
vse, ki ljubimo kulturo, je nujen obisk bazilike, kjer
lahko vsak dan od 13. ure dalje poslušamo enega
bolj znanih cerkvenih zborov – Monteserraški
deški zbor. Le-ta je posnel že več kot sto albumov,
njegova slava pa je svetovnega formata. 

Sitges – mediteranska romantika 
V osnovi staro ribiško mesto Sitges, od Barcelone
oddaljeno le dobrih 35 kilometrov, obkroža kar
enajst peščenih plaž in nekaj manjših krajev, ki po-
nujajo celo paleto možnosti za navtične aktivnosti.
Vožnja od Barcelone proti Sitgesu poteka po eni
najbolj romantičnih cest, ob kateri se odpirajo raz-
novrstni razgledi na izjemno obmorsko pokrajino.
Sitges je posebej znan po svojem nočnem življenju

vožnje uživali na opevanih plažah katalonske pre-
stolnice v bližini Parc del Port Olimpic. Drugo naj-
večje špansko mesto že desetletja upravičuje sloves
odprtega in trendovskega mesta. In prav ob obali je
začutiti njegov posebni značaj v enem izmed mno-
žice barov in restavracij. Pri tem pa bomo zagotovo
uživali ob opazovanju domačinov, ki se zbirajo za
špansko tipično velikimi mizami ob še večjem plad-
nju tradicionalne paelle. Konec leta, ko v našem
podnebnem pasu že vladajo zimski plašči, bomo v
Barceloni, z nekaj sreče, poležavali na toplem popol-
danskem soncu tudi v kratkih rokavih. Nepozabno! 

Smart in urbana mobilnost  
Smart je doma v mestu in ne čudi nas, da so Nemci
za predstavitev novega modela izbrali prav Barce-
lono. Tu so namreč davnega leta 1998 predstavili
tudi prvo generacijo tega avtomobila, ki je koncep-
tualno in karakterno poosebljala, kar predstavlja to
mesto. Barcelona se namreč uvršča med deset
mest, kjer je urbana mobilnost najbolje razvita. In
Smart se in se je na ulicah Barcelone počutil iz-
jemno domače. Vse po zaslugi koncepta, ki je takš-
nim mestom pisan na kožo. V mestu je privlačil
poglede Špancev, ki so novega Smarta takoj vzeli
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V kolikor smo v preteklosti že spoznali Barcelono na klasičen način, nas bo presenetil druga-
čen zorni kot, ki ga ponudi odkrivanje mesta z lastnim prevozom. Le-ta nam odpre popolnoma
drugačno perspektivo mesta in njegovih prebivalcev. Barcelono smo tokrat spoznavali za vola-

nom novega Smarta fortwo in forfour, ki sta rojena za moderne urbane mestne avanture, ter odkrivali popol-
noma nov obraz Barcelone in njene magične neposredne okolice. 

DESTINACIJA_

Barcelona se uvršča med deset mest, kjer je urbana
mobilnost najbolje razvita. 

BARCELONA SKOZI OČI MOBILNEGA POSEBNEŽA
#33 
Besedilo: Jan Macarol

Smart pred skulpturo znanega arhitekta Franka O. Gehryja.
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in številnih festivalih, ki se odvijajo skozi celotno
leto. Tu je doma tudi ena najboljših mediteranskih
kuhinj, pri kateri izstopa lokalno tipična jed Xato,
vsekakor vredna naše kulinarične pozornosti. Po-
sebej zanimiva urbana postojanka je Fosbury Cafe
v neposredni bližini Sitgesa v manjšem kraju Ca-
stelldefels. Tu nam bodo ponudili odlično kuhinjo,
ki jo kombinirajo z modernimi okusi in tehnikami
priprave na samosvoj način.  

Montseny – pravljični naravni rezervat 
Montseny, ki je pod zaščito UNESCA, se nahaja le
dobrih 40 kilometrov severovzhodno od Barcelone
in ponuja urbani pobeg v magične katalonske goz-
dove, ki jih obkrožajo gorski masivi z vrhovi, višjimi
od 1.700 metrov. Lega tega naravnega rezervata s
svojo specifiko omogoča, da tu najdemo floro in

www.barcelona.com
www.way2barcelona.com 
www.fosburycafe.es
www.montserratvisita.com
www.montseny.cat
www.smart.si 

favno, ki je tipična le za to območje in predstavlja
neverjetno mešanico mediteranskega in celinskega
podnebja. Park ponuja tudi možnost prenočitve z
množico manjših hotelov in urejenih kampov. V sre-
dišču je zopet kulinarika v množici gorskih posto-
jank, kjer nam bodo ponudili tipične lokalne jedi.  

V družbi mestne legende … 
… nam ne bo nikoli dolgčas. Novi Smart se je izka-
zal ne le za odlično mestno vozilo, temveč tudi kot
avtomobil, ki navdušuje s svojo večplastno funkcio-
nalnostjo. Medtem ko je manjši, trivratni, Smart
fortwo kot narejen po meri urbanega nomada,
Smart forfour z dodatnim parom vrat dodaja pri
funkcionalnosti, pri tem pa ne izgublja svojega
šarma. Izkazal se je tako v mestu, kjer je doma, kot
na dinamičnih katalonskih cestah. Priznati je potre-

INFOMAT_

bno, da je drugačen, kar je verjetno njegov glavni
adut, s katerim bo prepričal mlajše in urbane
kupce. Predvsem pa tiste, ki želijo izstopati in so
željni zapeljivih pogledov, ko se spuščajo novim
avanturam naproti.  

Smart pred skulpturo znanega arhitekta Franka O. Gehryja.

Sagrado Famílio je zasnoval španski arhitekt Antoni Gaudí. Smart fortwo in forfour, v ozadju nebotičnik Torre Agbar, ki je delo francoskega arhitekta Jeana Nouvela.

Pogled na Gaudíjev pravljični park Güell. Pisane ulice romantičnega obmorskega mesta Sitges.

CITYMAGAZINE.SI
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DOKUMENTAREC_

Dvajsettisoči dan v življenju Nicka Cava, od
jutranjega zvoka budilke do sprehoda po

plaži po večernem koncertu. Celovečerni dokumen-
tarni prvenec britanskih režiserjev Iaina Forsytha in
Jane Pollard v namišljenem dnevu oriše življenjsko
zgodbo avstralskega glasbenika Nicka Cava in ra-
zlaga njegov pogled na svet in njegovo filozofijo, ki jo
prenaša na glasbeno ustvarjanje. Kombinacija igranih
in dokumentarnih posnetkov na vsakem koraku briše
mejo med umišljenim in resničnim ter med zasebnim
in javnim. 
Glasbeni dokumentarni film bo na ogled od 6. januarja dalje.
www.kinodvor.org

20.000 DNI NA ZEMLJI
#34

NASMEH_

Zobna nitka Curaprox DF 834, ki je na pro-
dajnih policah prisotna že nekaj let, je zdaj na

voljo v novi, za izdelke Curaprox značilni, modri barvi.
Ta povoščena zobna nitka z okusom mete lahko z var-
nim načinom uporabe zelo učinkovito očisti površino
zob v medzobnih prostorih, kjer ne moremo uporabiti
niti najmanjše zobne ščetke – med sprednjimi zobmi
in med nekaterimi kočniki. Čiščenje medzobnih pro-
storov je veliko več kot le odstranjevanje kosov hrane,
ki so se ujeli med zobmi, in je pogoj za ohranjanje
zdravja dlesni in zob. 
www.flegis.si

ČAS ZA NOVO PODOBO 
#39

Približuje se praznični čas in z njim večerna
druženja ob obilnejši hrani, kozarčku kuha-

nega vina in obilici dobre volje. Kljub negativnim po-
sledicam za zdravje, se ga potihem že vsi veselimo. Kot
strokovnjakinja za zdravo prehrano in hujšanje v Savna
klubu Breza, Sendi Lešnjak (mag. inž. preh.), zato po-
nuja nekaj preprostih rešitev, kako kljub pregreham
ohraniti vitalnost in okrepiti svoj imunski sistem. Naku-
pimo najrazličnejše sadje in zelenjavo, ki naj nadome-
stita kruh, slaščice, sladkor, hitro in mastno hrano, dan
začnimo z osvežilno pijačo iz limone, ingverja in ku-
mare, namesto kave si privoščimo zeleni čaj, zaključek
dneva pa naj bo lahek s polno skledo zelenjave. Zne-
bimo se toksinov s celostnim wellness programom
Kluba Breza, ki vključuje tako razvajanje v savnah, to-
plem bazenu in na masažah, kakor tudi individualne
programe hujšanja z zdravo prehrano in vadbo. Naj bo
tako praznični čas s Klubom Breza še bolj čaroben! 
www.savnabreza.com

NAD PRAZNIČNE
PREGREHE
#36

ČOKOLADA_

Pri Cukrčku nas razvajajo z žlahtno temno,
odlično mlečno in slastno belo čokolado ter

okusi, za katere sploh nismo vedeli, da se jih da dobiti
v kombinaciji s to sladko pregreho. Njihove praline že
desetletja na slovenski trg prinašajo drznost. Ni jih ve-
liko, ki si upajo združiti okus soli, jabolčnega zavitka in
rdečega popra ali pa ribezovega likerja s čokolado. Ne
glede na to, ali kupujemo sladko pregreho zase ali pa
želimo najdražjim podariti nekaj res posebnega, s Cu-
krčkovimi pralinami ne bomo zgrešili. V Čokoladnicah
Cukrček decembra med drugim ponujajo ročno izde-
lane praline v prav posebnih novoletnih embalažah s
prazničnimi motivi.
www.cukrcek.si

PRALINE CUKRČEK
#35

SAVNA KLUB BREZA_ LEPOTA_

Darilce pod smreko, ki diši po moškem. V
njem se skriva prva dišava za moške s peča-

tom blagovne znamke Collistar. Utrjen in aromatičen
vonj, ki jemlje svoje note iz Sredozemskega morja ter
vegetacije. Sveža, moderna dišava, namenjena dina-
mičnemu, neformalnemu moškemu, ki obožuje klasi-
čen, nevpadljiv stil. Dišeč poklon dopolnjujeta
šampon in gel za tuširanje, čigar formula, bogata z mi-
neralnimi solmi in vitamini, daje koži vlago, energijo in
vitalnost. Poleg kozmetičnih izdelkov je v darilnem
kozmetičnem kompletu tudi torbica Piquadro.

DIŠAVA ZA MOŠKE  
#38

CITYMAGAZINE.SI

www.everet-group.com
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PARFUM_

Blagovna znamka FREYWILLE, ki si je pre-
poznavnost in priljubljenost na modnem po-

diju prislužila z emajliranim nakitom, se seli tudi na
področje lepote in kozmetične industrije. V svojo po-
nudbo parfumov, ki so jih tri leta razvijali v Franciji, so
umestili štiri dišave, od nežnih cvetočih dišav pa do
bogato orientalskih. Parfumi so predstavljeni v elegan-
tnih stekleničkah; pisani okrasni trakovi na okroglih
škatlah odražajo umetniški izraz dunajske znamke. 
Butik FREYWILLE, Mestni trg 8, Ljubljana,
www.freywille.com

POPOLNA 
HARMONIJA VONJAV 
#37

26  ZIMA V MESTU
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OGLAsNA VsEBINA
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///////////////////////////////////// Doživimo toplino božiča 

Pripravil: city Magazine

1 // koledar Muce 2015. Na voljo tudi motivi Konji, Kužki, Grajske stavbe in Cvetje, dimenzij 300 x 300 x 600 mm. Cena: 4,60 evra. 2 // knjiga Prihaja božič! Knjiga Prihaja božič! je lahko lepo darilo za naše najmlajše. Cena: 7,90

evra. 3 // risani junaki Igrača Minnie ali Mickey Mouse z zvokom, velikost 32 cm. Cena: 17 evrov. 4 // disneyjevi Prijatelji Različni Disneyjevi liki v obliki mehke igrače, velikost 25 cm. Cena: 12,95 evra. 5 // dišeče Dišeča

sveča v steklu. Redna cena: 2,49 evra, akcijska cena: 2,19 evra (akcija traja od 1. do 31. decembra 2014 oziroma do odprodaje zalog). 6 // Pravljična okna Okenske nalepke, velikost 20 x 30 cm, različni motivi. Redna

cena: 1,23 evra, akcijska cena: 0,85 evra (akcija traja od 15. decembra 2014 do 31. januarja 2015 oziroma do odprodaje zalog). 7 // Praznična dogodivščina DVD Jelenček Niko. Cena: 4,99 evra. 8 // sodobna kuharica Knjiga z

recepti Anina kuhinja. Cena: 24,90 evra.

Koledarji, dišeča sveča v steklu in okenske nalepke so naprodaj na vseh poštah, ostali izdelki na izbranih poštah. seznam pošt si oglejmo na www.posta.si.

V ZRAKU JE žE ČUtItI VZNEMIRLJIVO PRIČAKOVANJE DECEMBRsKIh PRAZNIKOV. Z IsKRENIMI žELJAMI sE
sPOMNIMO VsEh, KI sO NAM BLIZU, IN JIM ZAžELIMO VsE DOBRO. tUDI NA POštAh NAs LAhKO ČAKAJO
DOMIsELNA DARILA. VABLJENI tUDI K OBIsKU NJIhOVIh stOJNIC V VEČJIh tRGOVsKIh CENtRIh: CIty PARK
LJUBLJANA, EUROPARK MARIBOR tER PLANEtI tUš KOPER, KRANJ IN NOVO MEstO.
POSTA.SI

DARILO OB NAKUPU: ROČNO

IZDELANA DARILNA VREČKA.

KOLEDARJI 2015 - na voljo

različni motivi: Muce, Kužki,

Konji, Grajske stavbe in Cvetje. 

4

15/12/14 CITY MAGAZINE CITYMAGAZINE.SI
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14.000 EUR 
 POVRNJENIH 

 RAČUNOV

DOBRODELNI 
ŽAKELJ
ŽELJA

www.qlandia.si

Obdarujemo in 
izpolnjujemo želje!
Decembra se vam splača zaviti v centre 
Qlandia, saj bomo povrnili za 14.000 EUR 
računov. Nato si v pestri ponudbi izberite 
še darilo v vrednosti do 40 evrov ter 
izpolnite kupon. Kupon oddajte v 
novoletni žakelj želja in morda boste 
med petimi srečneži, ki jim bomo željo 
uresničili. Če pa bomo nabrali 1000 
kuponov, bo Qlandia darovala 
300 evrov za šolsko malico otrok, 
ki si je sami ne morejo privoščiti.

Nova gorica
Kranj
Kamnik
Maribor
Ptuj
Novo mesto
Krško

www.qlandia.si

L�os podarite nekaj 
NEPOZABNEGA!
Tae Morei darilni boni

Postani model za en dan

Stilska preobrazba

031 73 22 33
info@tae-morei.si
www.tae-morei.si 

10% popust za bralce
časopisa City Magazine!
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mestne skrivnosti

Da boste lahko razveselili svoje drage,
... je trgovina Tea Time v centru Ljubljane za vas pripravila velik izbor porcelana,
čajnikov in skodelic z božično-novoletnimi motivi.

Na voljo so vam, poleg 150 drugih, kar štiri različne vrste božičnega čaja: zeleni, črni, sadni
in rooibos božični čaj. •

TEA TIME - Trgovina s čaji in čajnim priborom
Beethovnova ulica 12, 1000 Ljubljana

01 2566331
info@teatime.si • www.teatime.si

FB: TeaTimeCaji

Sladko zimsko razvajanje
V mesecu decembru nas Čokoladni atelje Dobnik znova razvaja, tokrat s posebno
bonboniero Winter collection, s katero si bomo lahko krajšali mrzle zimske
večere. Bonbonjero odlikujejo ročno narejeni pralineji s praženimi mandlji,
sezamom, cimetom in cointreaujem. Seveda z odlično čokolado, brez
konzervansov in umetnih okusov. Cena od 7,5 evra naprej. •

Ljubljana: Trg Republike 1 (pasaža Maximarketa) • 01 42 53 141
Maribor: Pobreška cesta 18 (Europark Maribor) • 02 74 90 561
Celje: Mariborska 100 (City Center Celje) • 03 54 13 520
Žalec: Šlandrov trg 1 • 03 710 3106

info@cokoladniatelje.si • www.cokoladniatelje.si

TravelStarter: 
Podpiramo slovenski turizem!
Podprite slovenske lesene hiške na drevesu in preživite noč med krošnjami.
Obiščite portal travelstarter.com. 

Sanjaj, podpiraj, doživi SLOVENSKO! •

info@travelstarter.com
www.travelstarter.com

Darilni boni Atlantis.
Preberite misli vaših najbližjih!

Naj tudi prijatelji, tete, strici, babice, dedki, bratje in sestre ali poslovni partnerji,
ki vam nekaj pomenijo, občutijo nepozabne užitke, ujamejo val zabave ter sleherni
svoji celici privoščijo zdravje in vitalnost.

Izberite užitke po meri obdarovanca ter se po darilni bon
oglasite v Vodno mesto Atlantis ali na Info točko v
Dvorani A.

Atlantis. Osvežitev vsakdana! •

Telefon: 01 585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si
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Tudi letos lahko v prednovoletnem času v BTC Cityju Ljubljana pričakujemo praznično vzdušje s
številnimi dogodki in promocijskimi aktivnostmi, ki bodo v mesto priložnosti privabile obiskovalce
vseh generacij. Ker ni veselja brez soja luči in dobrih mož, bodo obiskovalce razveseljevali razno-

vrstni dogodki, aktivnosti in delavnice. Manjkali ne bodo niti  obisk Božička, ki se bo pokazal 23. decembra ob
17. uri na Trgu mladih, ter drugih pravljičnih bitij, praznična peka piškotov, ki se bo odvijala vsako nedeljo med
10. in 13. uro v Dvorani A, in različne praznične animacije. Za vse ljubitelje mrzlih doživetij je poleg Vodnega
mesta Atlantis že odprta Ledena dežela, kjer se najbolj drzni lahko spustimo po ledenem toboganu ali uži-
vamo v ledenih skulpturah, ob ugodnih vremenskih razmerah pa nas pričakujejo tudi na Trgu mladih, kjer
bodo odprli pravi zasneženi otroški poligon za prve korake na smučišču, imenovanem Park veselja.

NAKUPOVANJE IN ZABAVA_ 

BTC City Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana, www.btc-city.com

izvirnedekoracije.si www.sportina.si

ZA NAVIHAN DOM_ MODA_

Tudi obvezna zimska mestna oprema je
lahko lepo darilo. Tridelni darilni set Marx

vsebuje kapo, šal in rokavičke v treh barvah: gra-
fitno sivi, svetlo sivi in umazano roza. Simpatično in
uporabno darilo iz mehkega materiala bo narisalo
nasmeh na obraz vsake nežne in romantične žen-
ske. Naj bo zima topla.

DARILNI SET ZANJO
#45 

VESELI DECEMBER
#43

Da se bomo vselej še rajši vračali v svoj dom,
ga lahko okrasimo na izviren način, ki bo po-

skrbel tudi za udobnost. Spletna trgovinica Izvirne de-
koracije je polna ljubkih in uporabnih popestritev. Z
izdelki, kot so magnetno držalo za ključe v obliki
opice, modelčki za jajca v obliki zvezdic in srčkov,
sponke za obešanje fotografij v obliki fotoaparatov ali
vaze z motivom kita, bomo naš bivalni ali delovni pro-
stor popestrili na edinstven način, v kuhinjo pa s "po-
šastkastimi" skodelicami ali fotopodstavki zanje vnesli
urbani pridih. Izvirne dekoracije pa so bogatejše tudi
za blog, na katerem najdemo zamisli in ideje za ročno
narejena darila ali razvajanja.

IZVIRNE DEKORACIJE 
#44 
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OTROCI_

Konec januarja je zopet čas za že 7. ljubljan-
ski festival kulturno-umetnostne vzgoje, čas

za Bobre. Le-ti zasedejo Ljubljano med novim letom in
pustom ter napolnijo gledališča, koncertne dvorane,
kinodvorane, knjižnice, muzeje in galerije. Letošnji
Bobri se spominjajo 150-letnice rojstva arhitekta
Maksa Fabianija, ki je pustil močan pečat na urbani-
stični zasnovi sodobne Ljubljane. 
Od 24. januarja do 8. februarja 2015, različne lokacije 
po Ljubljani, www.mladinsko.com

POZOR, BOBRI V MESTU
#42

PREMIERA _

24. januarja bo v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma krstno uprizorjena dra-

matizacija Homerjeve Iliade, dela, ki je tako
temeljno za začetke naše civilizacije, da ima pose-
bno mesto v vsakem od nas. Pod režisersko tak-
tirko Jerneja Lorencija bodo nastopila velika imena
slovenskih odrov, med katerimi so Sebastijan Ca-
vazza, Jure Henigman, Nina Ivanišin, Marko Man-
dić, Janez Škof, Jernej Šugman in drugi. Cena
vstopnic: od 11 do 23 evrov.
24. januarja 2015 ob 20. uri, Cankarjev dom, Prešernova cesta
10, Ljubljana, www.cd-cc.si

HOMERJEVA ILIADA 
#40 

FESTIVAL & KONFERENCA_

V začetku februarja pričakujmo "moMENT",
ob katerem se bo Ljubljana ustavila, prisluh-

nila in razširila oči ob raznovrstnih kombinacijah glas-
bene in vizualne ustvarjalnosti. MENT je stična točka,
kjer se srečajo glasba, umetnost, ustvarjalnost in me-
dijska tehnologija. Na skupno kar osmih odrih Kina
Šiška, Metelkove in kluba K4 se bo predstavilo prek
40 nastopajočih, izbranih tudi med 200, na javni
poziv prijavljenimi glasbeniki. Na konferenčnem delu
festivala organizatorji pričakujejo dvesto glasbenih
profesionalcev – agentov, vodij založb, promotorjev,
organizatorjev, menedžerjev in medijskih predstavni-
kov. Cena vstopnic: od 23,20 do 39 evrov.
Od 4. do 7. februarja, različne lokacije, Ljubljana,
www.ment.si

MENT 2015 
#41
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30  POLETJE V MESTU
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www.volkswagen.si

Ne spreglejte ponudbe vozil Volkswagen, ki so v prazničnem času spet na voljo po zelo 

ugodnih cenah. Izberite svojega in prihranite tudi do 6.500 EUR* ter ga hkrati tudi kasko 

zavarujte za 1 EUR na mesec v prvem letu**.

Emisije CO2: 198−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,5–3,1 l/100 km. 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.  

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne. *Akcija velja za vozila letnik 2014 na zalogi in za vsa nova naročila do 

31.12.2014. Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek je z DDV in velja za Tiguan Trend&Fun ob hkratnem financiranju in 

zavarovanju preko skupine Porsche Finance Group pod pogoji akcije VW BON. ** Permanentno Porsche Kasko zavarovanje v prvem letu 

zavarovanja pri Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, če je zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti in je hkrati sklenjeno financiranje pod 

pogoji akcije VW BON. Premija je navedena s 6,5 % DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1.  Več na  

www.porscheleasing.si.

*
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