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Po jutru se dan pozna,
po zajtrku pa mesto prepozna. Uživajte v vedno
živahnem utripu ljubljanske tržnice in okušajte
sezonske dobrote.

V trgovinah TAF vas čaka
modna kolekcija PUMA
x Lagerfeld, ki združuje
elemente visoke in ulične
mode. Več v nadaljevanju.

Razmišljate o pobegu
na bele strmine, s sabo
pa boste vzeli tudi svoje
najmlajše? Preverite,
katerih smučišč ne smete
spregledati.
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OGLASNA VSEBINA

ni odvisna od oblačil.

Urbano / kar koli to pomeni.
Novi Audi Q3 Sportback.
Podatki o porabi in emisijah za Audi Q3 Sportback:
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 7,4 – 4,7. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 168
- 124. Emisijska stopnja: EU6. Emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0568 – 0,0250 g/km. Emisija trdnih delcev:
0,00044 – 0,0003 g/km. Število trdnih delcev: 0,27 x 1011 – 0,00 x 1011 Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Poraba goriva in emisije CO2 so navedene v razponu,
ker so odvisne od izbranih pnevmatik/platišč. Slika je simbolna. Več na audi.si
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GRAJSKI DECEMBER

AVSTRIJSKA SMUČIŠČA

PUMA X LAGERFELD

Doživite praznični december
nad mestom.

Kam se odpraviti na smučanje v
Avstrijo z vašimi najmlajšimi?

Znamka Karl Lagerfeld je PUMO
popeljala stopnico višje.
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DOMAČI SPA

EKO VINARJI

JAZ SEM FRENK

Lepotni pripomočki, ki bodo poskrbeli
za pravo domačo SPA-izkušnjo.

Kdo so slovenski eko vinarji, ki s svojimi
vini navdušujejo tudi v tujini?

V kina prihaja slovenski film Jaz sem Frenk,
sedmi celovečerec Metoda Pevca

Uredniški nagovor
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Dandanes so smučišča razvejani konglomerati najrazličnejših objektov, storitev in
ponudb. Obdali smo jih z luksuznimi apartmaji, z dragimi, a pogosto povprečnimi
restavracijami, prekrili smo jih s spletnimi
kamerami in kočami, ki spominjajo na skrivališča zlobcev iz filmov Jamesa Bonda ...
In najhuje, dovolili smo, da so se cene smučarskih vozovnic povzpele strmo v nebo, na
preko oderuških 100 evrov na dan. A na drugi strani te sodobne infrastrukture še vedno
lahko doživimo svež zrak, modro nebo, drsenje po kristalni sneženi površini, skok v puhast sneg, ko za trenutek izgubimo tla pod
nogami, pogovore, ki se lahko zgodijo samo
na sedežnici, med zamrznjenimi drevesi,
nekje med oblaki … Zaradi tega je prepro
sto vredno skozi vso logistiko in gnečo.
Sonce bodo morda zakrili oblaki, veter bo
neizprosen … A nič od tega ni pomembno,

dokler nam je udobno in smo v dobri družbi.
Prav zato tokratno revijo odpiramo z najboljšimi avstrijskimi smučarskimi destinacijami za družine in z nekaj dodatki za vse
deskarje na snegu. Popeljemo vas po novi
modni kolekciji PUMA x Lagerfeld, ki obuja
modno ikono. Ker se zavedamo, da sta lahko jesen in zima do naše kože še kako neizprosna, smo za vas izbrali nekaj dodatkov
za domači SPA. Pogledali smo, kaj so nam
pripravili na Ljubljanskem tednu mode in v
duhu gurmanskega novembra pobrskali za
eko vinarji, ki pridelujejo drugačna, a izjemno kakovostna vina. To pa še ni vse: pri
pravili smo celo taktične ure za vse, ki si želite zbežati stran od tega ponorelega sveta
in se v celoti prepustiti naravi! Več odličnih
vsebin vas tako čaka v nadaljevanju in pa
seveda na citymagazine.si, kjer lahko vsak
dan najdete kaj zase!_

LUCIJA MARKO
Lucija Marko,
urednica
@lucymarko
lucija.marko@citymagazine.si
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21. KONFERENCA SEMPL
Četrtek, 28. 11.

Foto: Arhiv organizatorja
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P R I D R UŽ I S E N A M N A T E H S T R A N E H !
PR EDS TAV I SVO J D O G O D EK .
o g l a s i @ c i t y m a g a z i n e. s i / 0 41 78 8 8 89

Program, glavni atribut dvodnevnega mreženja ob morju, tudi letos napoveduje izjemen
vpogled v svetovne trende na področju medijev, marketinga, komunikacij in inovacij.
Konferenco bo z motivacijskim uvodom in navdihujočo življenjsko zgodbo otvoril večkratni
nagrajenec in ambasador Združenih narodov Ali Mahlodji, sledilo pa mu bo več kot trideset izjemnih govorcev. Kot zanimivost velja dodati, da bo letos celoten program glavnega
odra tolmačen tudi v slovenski znakovni jezik. S tem bo Slovenija dobila prvi dogodek v
regiji, ki bo vrata odprl tudi skupini gluhih in naglušnih, ki jih tovrstne teme zanimajo. Več
o programu najdete na sempl.si._

do 29. novembra / Portorož /
Grand hotel Bernardin

/ D O G O D E K
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TA VESELI DAN KULTURE
Torek, 3. 12.

/ D O G O D E K

GRAJSKI DECEMBER NA
LJUBLJANSKEM GRADU

3. decembra / po vsej Sloveniji

do 6. januarja / Ljubljanski grad

/ KO N C E R T

RITEM MLADOSTI
Petek, 13. 12.

13

Doživite praznični december nad mestom in
uzrite najlepši pogled na praznično okrašeno
Ljubljano. Zadnji mesec je odlična priložnost,
da ga napolnite s spomini, ki bodo zaznamovali celo leto. Grajski okusi, melodije,
dogodki in darila bodo pustili grajski pečat
na decembru in otvorili prihodnost, polno
srčnih in srečnih utrinkov. Vabljeni ste na
predstavo za otroke Vitez, zmaj in praznični
direndaj (7., 8., 14., 15., 21. in 22. decembra),
na ogled lesenih jaslic v naravni velikosti (od
29. novembra do 6. januarja), na dobrodelno
razstavo UNICEF-ove Punčke iz cunj (od 5.
do 30. decembra), na arhitekturno projekcijo
oziroma 3D-mapping z naslovom Obudi zmaja
(od 21. decembra do 6. januarja, od 17.00 do
20.00), na praznični ples, kjer se boste vrteli v
ritmih standardnih in latinskoameriških plesov
(21. decembra ob 20.00) ter na božično mašo,
ki bo na sveti večer, 24. decembra, potekala
v grajski kapeli sv. Jurija ob 22.00. Grajski
praznični sejem bo potekal od 29. novembra
2019 do 6. januarja 2020. Več o programu na
ljubljanskigrad.si._

Foto: Arhiv organizatorja
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Petek, 29. 11.
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Vrata bodo ponovno odprle številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji: muzeji, galerije, gledališča in drugi zavodi, zvrstile se bodo brezplačne razstave, vodenja, delavnice in predstave.
Pobuda Ta veseli dan kulture je z leti prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešernovega rojstnega dne, ki na najlepši način združuje željo ljudi po kulturi in njeno
dostopnost. Program lahko preverite na spletni strani ministrstva za kulturo, mk.gov.si._

Potem, ko smo bili priča spektakularnima dvojnima koncertoma Siddharte
x Big Foot Mame, skupin Dan D x Mi2 in »soundclashu« Dubioze kolektiva
ter S.A.R.S.-a, bomo letos prisluhnili največjemu glasbenemu »mashupu« v
živo na trojnem odru. Sedem vrhunskih izvajalcev (Big Foot Mama, Neisha,
Perpetuum Jazzile, Tabu, Pero Lovšin, Klemen Klemen in Valentino Kanzyani)
bo v živo prepletalo rock, pop, elektroniko, rap in vrhunske vokale. Priporočamo, da se letošnjega Ritma mladosti udeležite v res dobri kondiciji!_

13. decembra ob 20.00 /
Ljubljana / Dvorana Stožice

DECEMBER
OGL ASNA VSEBINA

#FEELAUSTRIA

Skupaj
na snegu,
čisto veselje!

austria.info

FETIŠ
Z A PRAVE DESK ARSKE PODVIGE

3._

1._

2._

4._

MOJA DOSTAVA –
MOJA IZBIRA
Storitev Moja dostava – moja izbira vam
omogoča, da lahko spremenite dostavo
vaše pošiljke, tudi ko je ta že na poti k vam.
V SMS ali elektronskem sporočilu
prejmete povezavo do spletne aplikacije Moja dostava – moja izbira,
v okviru katere lahko za paket
določite drug naslov ali način
dostave paketa. Izbirate lahko
med naslednjimi možnostmi:
dostava na drug naslov – katerikoli naslov v RS, prevzem
na pošti, dostava v PS Paketomat (24 PS Paketomatov po SLO), dostava
na bencinski servis (114 BS
Petrol), dostava na dogovorjeno mesto (terasa/balkon, garaža, lopa,
pred vhodom …), dostava na izbrani datum
(na voljo trije različni datumi)._

posta.si/moja-dostava-moja-izbira

2. _ VOLCOM
LO GORE-TEX //

3. _ UNIT 1 //

Ta lahka jakna vam bo s
svojo tehnologijo Guide
Proven dala samozavest,
da osvojite bele strmine.
Podloga TDS Infrared bo
odlično ohranjala toploto,
ki jo vaše telo potrebuje,
hkrati pa mu bo dovolila,
da diha. Če še dvomite,
ali ste s to jakno v dobrih
rokah, naj vam zaupamo,
da vas dodatno varuje še
GORE-TEX. Bonus je tudi
dovolj raztegljiva kapuca,
ki se jo lahko povezne čez
čelado._

Udobno krojene hlače
bodo poskrbele, da vam
sneg ne bo prišel do živega. Dobesedno. Posebni
zračni sistem V-Science Breathable Lining
omogoča, da v hlačah
ni prevroče in da vam je
vedno udobno, ne glede
na to, kako zahteven je
teren. Za vodoodpornost
skrbijo posebne zadrge
YKK in pa seveda GORE-TEX. Glede na to, da so
hlače narejene za najtežje
vremenske razmere, bodo
najverjetneje tudi zadnje,
ki jih boste kupili._

V zimski idili je poleg uživanja na prvem mestu tudi
varnosti. Podjetje UNIT
1 Gear je oboje združilo
v en izdelek: trpežno
smučarsko čelado, ki je
opremljena z večnamenskimi slušalkami. Deskanje
je namreč zabavnejše, če
si vmes predvajate epsko
glasbo. Slušalke pa ne
bodo služile samo temu.
Uporabite jih lahko tudi
kot radio za komuniciranje
s prijatelji. Razmeram
primerno so vodoodporne,
upravlja pa se jih lahko
tudi z rokavicami._

Če vam je igriva urbana
in park vožnja najljubša,
potem ta deska zagotovo
spada v vaš nabor. Njena
mehka fleksibilnost in
profil jo naredita zanimivo
tudi za začetnike, ki se želijo naučiti novih spretnosti
ali pa izboljšati svoj način
vožnje. Deska zelo enostavno zavija, popolnoma
simetrična oblika True
Twin pa nudi uravnoteženo vožnjo (»regular« ali
»switch«)._

600,00 €
volcom.com

300,00 €
volcom.com

240,00 €
unit1.shop

379,95 €
capita.com

1. _ VOLCOM TDS
INSULATED GORE-TEX //

4. _ CAPITA
HORRORSCOPE 149 //

L E G E N DA
SE N A DA L JUJE

Destinacija

NAJBOLJŠA DRUŽINSKA
SMUČARSKA SREDIŠČA
V AVSTRIJI
Majhna smučarska središča v Avstriji predstavljajo
posebno zadovoljstvo za družine: so pregledna,
cenovno zanimiva in opremljena z vsem, kar
potrebujejo majhni in veliki smučarji.
Za vas smo izbrali nekaj najprivlačnejših v
posameznih regijah.

OGL ASNA VSEBINA

PREDARLSKA
(VORARLBERG)

Vsa smučarska središča v Vorarlbergu
nudijo otrokom cenejše ali celo brezplačne smučarske vozovnice. Smučarsko
območje Schetteregg v Bregenzerwaldu
je priljubljeno zaradi prosto dostopnega otroškega območja, imenovanega
Schettis Kinderland s smučarskim vrtiljakom, čarobno preprogo, iglujem, plezalnim gričem itd. Poleg tega ima vsaka
smučarska proga maskoto, ki otroke informira o vsem, kar morajo vedeti za varno
smučanje na posamezni progi. Za otroke
je prav tako zanimiv Burmis Abenteuerland (Burmijev svet pustolovščin), ki otrokom ponuja veliko razburljivih doživetij.
Maskota Burmi spremlja majhne smučarje
na smučarskih progah, Burmi-Express jih
popelje čez dolino, Burmi gondola pa na
vrh smučišča. Kinder-Skisafari na Golmu
v Montafonu ponuja pustolovske ture v
spremstvu smučarskega učitelja. Tura
se prične s spustom po globokem snegu.
Nato otrokom pripovedujejo zgodbe in
rešujejo uganke, v odmoru pa pečejo na
žaru v gozdu. Za konec se skupina pelje
skozi dolino s smučmi ali s teptalcem
snega nazaj do začetne postaje._

Foto: SalzburgerLand Tourismus / Eva Maria Repolusk / Eva trifft.

Foto: Oesterreich Werbung / Peter Burgstaller

TIROLSKA

Ne glede na to, ali uživate v adrenalinskem spustu po strmini ali v počasni in
udobni vožnji na deski ali smučeh, na Tirolskem nudijo družinam odlične pogoje za
zimske počitnice. Otroci se bodo v počitniški regiji Hohe Salve počutili naravnost
odlično. Najmlajši ljubitelji snega bodo
lahko tukaj doživeli veliko lepega: vse od
zabavnih igrarij in pustolovščin na snegu
do kopanja v pokritem bazenu. Družinski
dopust v smučarskem območju SkiWelt
Wilder Kaiser-Brixental bo nepozaben,
saj je za najmlajše na razpolago oskrba
otrok, za nekoliko večje pa številne šole
smučanja s smučarskim vrtcem. Družine
bodo lahko veliko prihranile z akcijo
Otroci do 15 let smučajo brezplačno. 124
kilometrov modro označenih (lahkih) smučarskih prog nudi staršem pri smučarskih
pustolovščinah z otroki obilo varnosti.
V otroškem raju Serfaus-Fiss-Ladis na
otroke med drugim čakajo številne figure
iz lesa v naravni velikosti, kot so npr. kozorogi, krave, orli, ovce itd. Vzdolž smučarske proge Bärenpiste s foto točko lahko
otroci smučajo skozi velikansko medvedjo
glavo. V času kosila se otroci peljejo na
transportnih trakovih v posebno otroško
restavracijo na otroško snežno planino, ki
je popolnoma prilagojena otrokom. Starši
ali stari starši lahko medtem uživajo na
zimskem soncu in na udobnih košarah za

na plažo ali v visečih mrežah v prijetnem
območju sprostitve na otroški snežni
planini. Za družinam prijazna sta se izkazala tudi kraja Sillian in Außervillgraten:
mladostniki do 18. leta smučajo po otroški
ceni, za otroke do 5. leta pa je smučarska
karta brezplačna. Otroci od 4. leta naprej
lahko obiskujejo otroški klub, ki deluje
pod okriljem pingvina Boba in ponuja
baby vlečnico, smučarski vrtec in šolo
smučanja, ki zagotavljajo obilo zabave na
snegu._

SALZBURGERLAND

Za Ski amadé (Salzburger Sportwelt,
Grossarltal, Hochkönig, Gastein in
Schladming-Dachstein) je prijaznost do
družin izjemnega pomena. V smučarski
regiji Dachstein West s kraji Gosau,
Russbach in Annaberg vas na smučarskih
progah pričakujejo vadbene vlečnice, čudežne preproge, pravljični slalomi in cross
proge, ki so primerne za otroke. Otroci
bodo lahko sprostili odvečno energijo v
Rookie Parku v Russbachu, v Kid’s Cross
Ötscherparku v Gosauu in v Youngsters
Freestyleparku v Annabergu. Smučarsko
območje Fageralm v Forstauu v bližini
Radstadta v SalzburgerLandu obsega široke smučarske proge z mehkim nagibom,
ki so idealne za začetnike. Otroci se bodo
razveselili smučarskih prog, ki so oblikovane posebej za njih. Tukaj boste našli t. i.
indijansko pot, ruto vikingov, progo z valovi in Goljatovo oazo užitkov z velikansko
gugalnico ter ležalnikom. Obertauern
slovi po najboljši preskrbljenosti s snegom
v Alpah in ponuja odlične pogoje za smuko od konca novembra do začetka maja.
Najprivlačnejša točka zabave je Bibo Bär
− družinski smučarski park, ki se nahaja
neposredno v središču kraja. Opremljen
je po najnovejših spoznanjih, tako da
spodbuja motorične in duševne sposobnosti smučarskih začetnikov. V otroški
deželi Obertauern oskrbujejo otroke od 10
mesecev naprej.

ZGORNJA AVSTRIJA
Ko otroci odkrijejo sneg v Zgornji Avstriji,
postane pravljično. Smučarsko območje
Feuerkogel zaznamuje Zmajev park. To je
dom bojazljivega zmajčka, ki najmlajšim
zagotavlja raznoliko zabavo na naravnem
snegu. Na zmajski tekmovalni stezi (nem.
DrachenRennbahn) vadijo majhni smučarji svoje prve zavoje, medtem ko najbolj
pogumni otroci že vijugajo v snežnem
parku DrachenFlugpark preko valov in
skakalnic. V počitniški regiji Böhmerwald
boste na mehkih strminah Hochfichta
mirno drseli po snegu in pri tem imeli ves
čas pred očmi svoje najmlajše. Cene smu-

čarskih vozovnic so oblikovane do družin
še posebej prijazno. V otroškem parku Fichtl Kids-Park, ki je enostavno dostopen
tako iz smučarske restavracije kot tudi s
parkirišča, se razlega čudežna preproga
(51 metrov transportnega traku), ki ponuja kratke proge za vajo smučanja, prav
tako pa je v pomoč pri vzponu otrok, ki se
sankajo. Poleg tega obstaja tudi 185 metrov dolgo, dobro premišljeno transportno
dvigalo, v mrazu pa se otroci lahko igrajo
tudi v igluju in topli koči._

SPODNJA AVSTRIJA
V smučarski vasi Lackenhof/Ötscher
je najmlajšim na voljo otroški park
Sunny Kids Park s čudežno preprogo
in oskrbo otrok v okviru šol smučanja,
nekoliko starejše smučarje pa pričakujejo
tekmovalna proga s časovnim merilnikom, zanimiva cross trail proga in snežni
park za smučarje in deskarje prostega
sloga. Snežno kraljestvo Hochkar leži 150
kilometrov od Dunaja. Je najvišje ležeče
alpsko središče v Vzhodnih Alpah, kjer je
sneg zagotovljen od novembra do konca
aprila. Na izbiro je skupno devet žičnic in
vlečnic ter 18 kilometrov smučarskih prog
vseh težavnostnih stopenj. Romantična
družinska smučarska gora Annaberg
leži v čarobni pokrajini naravnega parka
Ötscher-Tormäuer. Družine in smučarji začetniki uživajo v Anninem svetu, kjer imajo
na voljo žičnico in čudežno preprogo ter
nezahtevne strmine v ravninskem območju smučarskega centra Reidl._

ŠTAJERSKA
Ko ste že tako ali tako zelo dobre volje,
vam pot prekriža že naslednji vrhunec:
na planini Riesneralm je zgrajena prva
avstrijska otroška smučarska gugalnica
in poleg tega tudi najdaljši transportni
trak za vzpenjanje v Avstriji, po katerem
otroci drsijo navzgor preprosto, varno in
udobno. Snežni malčki lahko na Purzelwiesu nabirajo svoja prva snežna doživetja,
saj je začetnikom za preprost vzpon na
voljo žičnica. Za zabavo pa bo skrbela
vožnja s Foxi-Expressom. V družinskem
smučarskem območju Ramsau se bodo
majhni gostje s smučanjem spoznavali v
Kalijevem zimskem svetu, kjer je vsaka
žičnica namenjena posamezni pravljični
temi. Novinci smučarskih prog bodo skupaj s Kalijem, otroško maskoto, raziskali
palčkovo vasico Pilzdorf, indijanski tipis
in eskimske igluje. V otroškem parku za
smučarski tek pa se bodo najmlajši učili
tehnik nordijskega drsenja._

Skupno se v Avstriji vsako leto zgodi približno 60.000 zimskih športnih nesreč, ki so posledica visoke hitrosti in
prekomerne samozavesti. Približno 85 odstotkov vseh poškodb lobanje in možganov lahko prepreči smučarska
čelada. Mladoletniki do 15. leta starosti morajo kot del zimskih športnih aktivnosti nositi čelado za zimske športe. Zaščita glave je tako nujna med alpskim smučanjem in deskanjem na snegu, prav tako pa tudi med vožnjo z
drugo opremo za zimske športe, kot so smučarske deske ali tobogani. Čelada mora biti preizkušena s TÜV, tako
da ustreza varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 1077.

infomat

austria.info
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PUMA X
LAGERFELD

Lagerfeld v svojem zadnjem
sodelovanju z znamko PUMA
združuje športna oblačila in
»haute couture« ter posodablja klasične sloge s sodobno
luksuznim robustnim slogom.
Silhuete PUMA so edinstveno
izpeljane z neobičajno nameščenimi zadrgami, barvnimi
linijami in inovativnimi načini
uporabe logotipov in blagovne
znamke PUMA. Karl Lagerfeld je s tem znamko ulične
mode PUMA popeljal stopnico
višje. Visoka moda s športnim
prekrivanjem je tako bogata z
elegantnimi, močnimi kontrasti ter dizajnom, speljanim na
sodoben in razkošen način.
Kolekcija PUMA x KARL
se skriva na taf.si.

OGL ASNA VSEBINA

Model: Rosalie Reya / Foto: Ruby Reya
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NOVA SILHUETA KARL CALI OSVAJA MESTE ULICE //

KAPA PUMA × KARL ZA UDOBJE IN TOPLOTO //

Ko se modna znamka sreča z ulično ikono, nastane PUMA Suede x KARL LAGERFELD. Karl
je bil eden najbolj cenjenih modnih oblikovalcev na svetu in mojster ponovnega ustvarjanja. Do leta 1997 si je prislužil tako močan moden vpliv, da ga je Vogue okronal za »neprimerljivega interpreta trenutnega razpoloženja«.

Kapa PUMA x KARL je samo še dokaz več, kako odlično
se spajata visoka moda in športni pridih. Kapa v slogu
»beanie« je topla in udobna, narejena je iz posebnih
kakovostnih materialov. Odlikuje jo poseben dizajn, na
sprednji strani pa logotipi in grafika KARL. Na kratko:
popolna za hladne in zimske dni.

Danes so tukaj superge PUMA CALI KARL, mogočna in glomazna silhueta, ki gradi na
modelu Puma California iz leta 1983. Pumini oblikovalci so jo skupaj s Karlom ponovno
vrnili na trg v obliki nove Cali. Ta ohranja svoj oster videz z debelim gumijastim podplatom
in gumijasto konstrukcijo, zgornji del pa krasi prvovrstno usnje, zaradi česar so superge
videti sveže in modno.

POIŠČITE SVOJ URBANI SVEŽI VIDEZ V ENI IZMED TRGOVIN
THE ATHLETE'S FOOT:
Čopova – Ljubljana / BTC, Hala A – Ljubljana / Supernova – Ljubljana
Rudnik / Mercator center Šiška – Ljubljana / Planet Koper – Koper

FETIŠ
DOMAČI
SPA

AMIRCE //
Čeprav je težko verjeti, naj bi ta vibrirajoča
podolgovata naprava, ki vsebuje 24-karatno
zlato, poskrbela za pomladitev kože. Uporabljate jo lahko po celem obrazu, a največjo
spremembo naj bi opazili pri glajenju ličnic in
čeljusti – domnevno bi morala po masaži zabuhlost izginiti, koža pa bi se morala zategniti._

Koža obraza in telesa
je v jesenskem času
izpostavljena vremenskim
dejavnikom, zaradi katerih
se marsikatera ženska
(kot tudi moški) sooča z
neravnovesji. Na srečo na
trgu obstajajo izdelki za
kožo vseh vrst, katerih
naloga je zagotoviti
SPA-izkušnjo kar doma.
Nekateri bodo poskrbeli
za vaš obraz, drugi za
lasišče, spet tretji za
celotno telo. Skupno jim je
to, da so izjemni in odlično
služijo svojemu namenu!

27,00 €
amazon.co.uk

ZXF //
To jesen je v trendu »body combing«, kar bi
lahko prevedli kot krtačenje telesa. Gre za
azijsko tradicijo, obliko alternativne terapije,
ki naj bi poskrbela za izboljšanje krvnega
pretoka, sprostitev mišic in razstrupljanje
limfnega sistema, koža pa naj bi se zato lažje
zacelila in obnovila. Glavnik lahko uporabljate tudi na glavi, pa ne za dejansko krtačenje,
temveč za masažo in sprostitev._
118,00 €
amazon.co.uk

FOREO //
R E
BO
IZ N I C
D
E
UR

Vibrirajoča naprava naj bi poskrbela za
globinsko čiščenje kože, njeno krepitev in za
glajenje gub. Njena naloga pa ni le ta, da
obraz očisti, ampak ga tudi prijetno masira.
In kdo se lahko upre masaži obraza? Nihče!
Naprava naj bi bila primerna za vse tipe kože,
izbirate pa lahko med več modeli (Foreo Luna
Play Plus, Luna Go, Luna Mini 2 ... )._
od 49,00 €
3pharm.si

SARENIUS //

STE ŽE PREIZKUSILI PS
PAKETOMAT?
Za diskretno, hitro in priročno dostavo ob
vašem naslednjem spletnem nakupu v katerikoli spletni trgovini uporabite PS Paketomat! Paket lahko prevzamete na 24 lokacijah, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Če spletni
trgovec ne ponuja možnosti dostave v PS
Paketomat, si to zagotovite sami. Izberite Pošto Slovenije za dostavo svojega paketa, za
naslov izpišite lokacijo vam najbližjega paketomata in dodajte svojo mobilno številko.
Da, tako preprosto je! Naj se šopingmanija
prične._

posta.si/paketomat

Zveste uporabnice lepotne metode krtačenja
obraza svetujejo, da se suhe masaže obraza
lotite pred umivanjem. Ščetine naj bi namreč
poskrbele za cirkulacijo in limfno drenažo, kar
pa naj bi pomagalo pri oblikovanju obraza in
zmanjševanju zabuhlosti. Obstajajo številne
tehnike masiranja, najbolj preprosto pa je, če
obraz masirate približno 5 minut s krožnimi gibi
zjutraj in zvečer._
12,50 €
amazon.de

NAKU P NA:
CIT YMAGA ZI N E.S I/LEP OTA 2019
OGL ASNA VSEBINA
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Od 21. do 25. oktobra je potekal najdaljši Ljubljanski
teden mode doslej, piste LJFW pa so se tokrat vile
v zavetju ljubljanskega Muzeja za arhitekturo in
oblikovanje (MAO). Navdušil nas je raznolik modni
program, tri dni revij 32 domačih in tujih modnih
oblikovalcev, dvodnevna modna konferenca z
naslovom Sistem mode, ekskluzivna predstavitev
nove kolekcije Benedetti Life Mateje Benedetti, veliki
showroom predstavljenih kolekcij modnih oblikovalcev
ter svečana podelitev modnih nagrad LJFW WOW.
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FOTO: JURE MAKOVEC

Nagrado za najboljšo kolekcijo študentov Fakultete
za dizajn je prejela Valentina Kolander. Nagrada
Digi WOW, ki jo je izbralo občinstvo z glasovanjem
na družbenih omrežjih, je romala v roke oblikovalca
Damirja Rakovića, ki ustvarja znamko Ponorelli.
Strokovna žirija je nagrado WOW International
namenila oblikovalskemu tandemu Mateyaneira.
Nagrada WOW za najboljšo kolekcijo letošnje edicije
LJFW pa je presenetila mlado oblikovalko Anjo Medle,
ki se je s samostojno kolekcijo prvič predstavila na
LJFW in očitno pustila vtis.
L J F W.O R G

X1 ANNIVERSARY
NOVE ZMOGLJIVOSTI.
STARA OČARLJIVOST.

Legendarni kavni aparat X1 nas že 22
let dan za dnem razvaja z izvrstnimi skodelicami pravega italijanskega
espressa. Aparat, ki ga je leta 1997
zasnoval italijanski arhitekt Luca
Trazzi, je našel prostor v kuhinjah
neštetih ljubiteljev dobre kave, njegova neminljiva estetika pa nam je
za vedno prirasla k srcu.
Nova tehnologija Espresso&Coffee
omogoča, da lahko na istem aparatu uporabimo kapsule za kratek
espresso ali dolgo ameriško kavo.

www.espresso.si
Trgovine ESPRESSO v Ljubljani: Kristalna palača BTC, Ameriška 8, T 051 620 520 | Fajfarjeva 33, T 01 422 88 88

Interier

BILO JE
Coincasa svojo božično kolekcijo tokrat posveča čudovitemu
svetu pravljic: Sneguljčici, Janku in Metki, Pepelki, Rdeči kapici
ter Lepotici in zveri. Protagonisti vaše božične pravljice so letos
buče in prijazne miške, ključ in vrtnica, ki odpirata vrata do srca,
začarano jabolko in nečimrno ogledalo, gozd in volkovi, bonboni
iz marcipana … Glamurozna okrasitev vas bo popeljala v svet vil in
začaranih princev, v vas pa bo vzbudila otroške sanje ter pristne
vrednote.
CO I N CASA .S I

PEPELKA
Pravljica »par excellence«: romantika pastelnih barv se
sreča z zlatimi, s srebrnimi, prefinjeno prelivajočimi se
odtenki in bleščicami. Risbe in figurice prebujajo sanje
in sladke spomine. Na dreveščku so luči in okraski videti
kot dragulji, ki v tisočih barvnih odtenkih odsevajo čisto
čarovnijo._

COINCASA
Šest šestih ročno okrašenih
obeskov v dveh velikostih

COINCASA
Set šestih ročno okrašenih
obeskov v obliki čeveljca
16,90 €/kos

COINCASA
Set šestih obeskov v
obliki kočije

6,90 €/kos

6,90 €/kos

COINCASA
Okvir za slike z
žametno obrobo
12,90 €

COINCASA
Blazina s cvetličnim
vezenjem iz lureksa
34,90 €

COINCASA
Ročno narejena okrasna
zvezda s sponko
34,90 €

COINCASA
Škatla za nakit z zlato
obrobo
34,90 €

COINCASA
Ročno narejena glasbena
skrinjica z miško
29,90 €

COINCASA
Set dveh ročno narejenih
steklenih svečnikov
34,90 €

OGL ASNA VSEBINA

NEKOČ …
Coincasa Nama
4. nadstropje, Tomšičeva ulica 2, Ljubljana

SNEGULJČICA
Jabolko in ogledalo sta simbola kratkotrajne lepote, nečimrnosti in nedolžnosti, mamljivega bogastva in brezmadežne
čistosti. Ognjeno rdeča, bela, srebrna barva ter pridih črne
pripovedujejo eno najbolj prefinjenih pravljic. Čudovite
grafike in dragoceni materiali, na primer svetleče srebro in
ogledala, nas popeljejo v intrigantno zgodbo._

COINCASA
Porcelanasti krožnik
v obliki jabolka
3,90 €

COINCASA
Ročno narejen in
okrašen obesek
Sneguljčica

COINCASA
Set šestih ročno okrašenih
steklenih obeskov v rdeči
barvi

39,90 €

6,90 €/kos

COINCASA
Set šestih ročno okrašenih
steklenih obeskov v zlati barvi
5,90 €/kos

COINCASA
Dekorativni venček
iz storžev

COINCASA
Set šestih ročno
okrašenih steklenih
okraskov
7,90 €/kos

19,90 €

COINCASA
Set šestih ročno
okrašenih obeskov v
črni barvi
od 3,90 €/kos

COINCASA
Skodelica z motivi
srčkov
3,90 €

COINCASA
Set šestih kelihov
49,90 €

Kulinarika

EKSPLOZIJA OKUSOV
V STEKLENICI
BES EDI LO: MAŠA B EL AK
FOTO: ARH IV P O N U DN I KOV

Povpraševanje po ekološko pridelani hrani iz dneva v dan narašča, nič drugače pa ni
pri vinu. Ekološko vinogradništvo in vinarstvo je pri nas v porastu in je del zelenega
turizma. Tako pridelano vino ima intenzivnejšo barvo in bogat okus, prav tako pa
je pridelovanje prijaznejše do okolja. Danes lahko tako pridelana vina nosijo tudi
certifikat, nimajo ga pa še vsi.

GUERILA

Kljub boljši kakovosti, ki jo ima ekološko vino, so stroški za njegovo pridelavo
v primerjavi s konvencionalno precej višji, pridelek pa manjši. Kljub temu se v
Sloveniji najde kar nekaj vinarjev, ki so se odločili za proizvajanje tovrstnega vina,
ki navdušuje tudi v tujini.

Guerila iz Ajdovščine je plod idej, sanj, hotenj
in trme Zmagoslava Petriča. V svoji moderni
vinski kleti in v vinogradu sledi biodinamičnim
načelom, saj verjame, da je ključ življenja v
harmoniji in ravnovesju. Pravi, da v svoji ideji o
vinogradništvu verjame v popolno spoštovanje
narave in da se avtentično vino rodi v vino
gradu, v kleti pa le dozori v svoji popolnosti.
Vinogradi ležijo na južnih legah Vipavskih brd,
kar omogoča dobro prevetrenost, optimalno
osončenost in visoka temperaturna nihanja.
Ponuja večinoma vina lokalne sorte, ki pa jih
deli na linije classic, selection in extreme._

EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO RODICA
V osrčju slovenske Istre se nahaja Rodica, ena največjih ekoloških vinogradniških kmetij s certifikatom ekološke pridelave v Sloveniji. Marinko Rodica se z
vinogradništvom ukvarja že od leta 1998, ko mu je pokojni oče prepustil tisoč
trt. S svojo družino ima danes v svojih vinogradih več rdečih sort, najbolj pa
so priljubljene avtohtone sorte – refošk, malvazija in rumeni muškat. V okviru
ekološkega certifikata iščejo sožitje z naravo z uporabo starih znanj. Priljubljenost njihovih vin se zaradi visoke kakovosti veča, izvažajo pa ga tudi v ZDA in
po drugih evropskih državah._

guerila.si
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rodica.si

EKO VINO ŠOŠTER
Ekološka kmetija Šošter že 25 let leži v osrčju Jeruzalemsko–Ormoških goric. Trudijo se, da čim manj posegajo v naravni razvoj vina, zato so vina,
podobno kot naša življenja, iz leta v leto nekoliko drugačna. Grozdje pridelujejo na najboljših legah Krajinskega parka Jeruzalem, njihovo vodilo
pa je z minimalnimi posegi v naravne procese ohraniti pristno bogastvo
vina, ki ga ponuja narava. Vina delijo na sveža, zrela in naravna, njihova
kolekcija pa trenutno obsega vrsti sauvignon in chardonnay različnih
starosti ter mešanico teh dveh._

soster.si

ŽIVO VINO ŠTEKAR
V osrčju Goriških brd družina Štekar ustvarja večstoletno tradicijo vinarstva. Zemlja, polna z minerali, in primorsko sonce predstavljata idealne
pogoje za njihovo trto. Ker jo negujejo z naravnimi škropivi, so certificirani kot BIO vinarji. Pravijo, da je grozdje živo, zato ga na tak način tudi
obravnavajo. Vsaka steklenica živega vina je prav zaradi minimalnih
posegov nekaj drugačnega in posebnega. Njihova ponudba obsega
rebulo, sivi pinot, malvazijo, vino Filip, Emilio cuvee, cabernet sauvignon,
penino Emma in Eros rose._

DARILA ZA
VINOLJUBCE
Vsi tisti, ki v vinu po pameti uživajo, bodo
še kako veseli majhnih pozornosti, ki jim
bodo pričarale pravo gurmansko izkušnjo.

vinastekar.si

DECOGLOW

LAWRENCE FRAMES

KITCHEN CRAFT

LAMA333

Sveča iz sojinega
voska z vonjem po
chardonnayju

Okvir za zbiratelje
zamaškov in prijetnih
spominov

Presenetite svoje
najdražje s posodo za
hlajenje vina iz marmorja.

Personaliziran zamašek
za vino z začetnic
obdarovančevega imena

12,25 €
amazon.de

21,51 €
amazon.de

31,99 €
amazon.de

11,00 €
amazon.co.uk
N A K U P N A: C IT Y M AGA Z I N E.S I/ V I N O L J U BC I

NAJKAKOVOSTNEJŠA SUROVINA:
JEKLO

Kulinarika

Med procesom zasnove noža je
Bine Volčič z ekipo OstregaRoba
izbral jeklo VG-10 (V za vanadij, G
za »gold«, kar označuje vrhunsko
kakovost), ki ga proizvaja japonski
Takefu Special Steel Company,
relativno majhno podjetje, ki mu
je pred 60 leti uspelo najti ravno
pravo ravnotežje med različnimi
elementi, ki tvorijo danes najbolj
priljubljeno japonsko
jeklo. 160 mm dolgo rezilo noža je
obdano s 33-slojnim mehkejšim
jeklom z damaščanskim vzorcem,
zaradi katerega je vsak kos
povsem edinstven. Bine uporablja
nože vsakodnevno, zato mu je
pomembna dolgotrajna ostrina,
katero VG-10 zlahka ohranja.
ZNANJE IN IZKUŠNJE /
SUNCRAFT / OSTERROB
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Še tako dobra surovina, pa če
govorimo o hrani ali o jeklu, ne
bo postala vrhunski izdelek v
neizkušenih rokah. Za doseganje
pravega potenciala materialov
potrebujemo teoretično znanje
o procesih med obdelavo in
praktične izkušnje, pridobljene
med samim delom. Luka Grmovšek
(in ekipa iz podjetja OsterRob) je
z željo po znanju večkrat obiskal
Japonsko in z japonskimi kovači
razvil pristno vez. Opremljen z
novim znanjem japonske nože
sedaj predstavlja pri nas.
Japonske tradicija kovanja
katan in kasneje nožev sega
več stoletij v zgodovino in se
prenaša iz roda v rod. Kljub
upoštevanju tehnološkega
napredka so nekatere stvari
ostale nespremenjene in
rezultat proizvodnje v Sloveniji
zasnovanega noža in izdelanega
v kovačiji Suncraft v japonskem
mestu Seki, je vrhunski rokodelski
izdelek, ki ima osrednje mesto tako
v Binetovi domači kuhinji kot tudi v
kuhinji bistroja Monstera.
KANČEK SEBE

»Pri ustvarjanju dobre hrane ni
bližnjic – učenje kuharskih tehnik
zahteva čas, smernice v kulinariki
pa dnevno spremljanje dogajanja
po svetu. Kuharju ne uide iskanje
svežih sestavin po tržnicah in pri
pridelovalcih in nešteto ur vaje ob
sekljanju korenčka, rezanju mesa
in filiranju ribe. Izkušenj, znanja
in trdega dela ne morete kupiti,
lahko pa kupite moje skrivno
orožje – odličen nož,« še dodaja
Bine Volčič. _
osterrob.si

OGL ASNA VSEBINA

BINE VOLČIČ:
»TO JE RAZLOG, ZAKAJ
MOJE KUHINJSKE NOŽE
KUJEJO NA JAPONSKEM.«
»Ko gre za našo kuharsko izkušnjo, je kuhinjski nož najpomembnejši kuharski pripomoček. Prava oblika, ostro rezilo za čiste reze, dobro uravnotežen ročaj – vse
našteto spremeni nož v podaljšek roke, osredotočenost se prenese na sestavine
in rezultat je zaokrožena jed. Oster nož bo gladko prerezal sestavine. Top nož bo
poškodoval stene celic mesa, zelenjave, ribe, s spreminjanjem teksture surovin pa
se spreminja tudi okus. Cilj moje kuhinje je, da ohrani in poudari pravi okus svežih
in sezonskih sestavin, pri tem pa je oster nož bistvenega pomena. Na kuhinjske
nože gledam podobno kot na hrano. Osnova je najkakovostnejša surovina ( jeklo),
poznavanje njenih lastnosti, sledi znanje in izkušnje (bogata tradicija kovanja
nožev na Japonskem). Sam sem imel izjemno priložnost, da sem pri oblikovanju
noža Bunka Black Damascus dodal kanček sebe,« pravi Bine Volčič._
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Foto: Marko D. Ocepek

Kulinarika

NOVEMBER GOURMET
LJUBLJANA
November je najbolj gurmanski mesec v
prestolnici, ko se zdaj že tradicionalno odvija
festival November Gourmet Ljubljana s pestrim
kulinaričnim programom. V okviru festivala se
bodo do 30. novembra na različnih mestnih
lokacijah zvrstili številni dogodki, degustacije
in delavnice. Ne pozabite obiskati velikega
kulinaričnega finala, ki se bo odvil v petek, 22.
novembra, na edinstveni lokaciji Mesta oblikovanja na Dunajski cesti 123._

gourmet-lj.si
FB: Gourmet Ljubljana
IG: @gourmet_ljubljana

SELECTBOX: SI, KAR DOŽIVIŠ!
Razveselite svoje najdražje z izjemnimi doživetji
v darilih, ki jim bodo ostala v spominu za vedno. Ne pozabite; najlepša doživetja so tista, za
katera ne najdemo besed. Darilni paket Miza za
dva vključuje več kot 150 možnosti za sanjsko
kulinarično potepanje po vašem okusu. Paket
vključuje kosilo ali večerjo za dve osebi s 3 ali
več hodi priznanih kuharjev in kapljico dobrega
vina. Topel ambient izbranih restavracij vas bo
razvajal z mesnimi, ribjimi, vegetarijanskimi ter
veganskimi jedmi in vas popeljal v kulinarično
ekstazo. Darilni program SelectBox obsega
30 različnih paketov z več kot 2.200 izjemnimi
doživetji po Sloveniji in na Hrvaškem. Podarite
darilni paket SelectBox!_

selectbox.si

PEKARNA
GROSUPLJE
PREDSTAVILA
LCHF KRUHEK
ZDRAVKO
Novi kruh se je pridružil skupini tako
imenovanih funkcionalnih kruhov Pekarne
Grosuplje, kjer so svoje mesto že zasedli:
pirin polnozrnati kruh, hud kruhek, super
kruh in beljakovinski kruh. LCHF KRUHEK
ZDRAVKO vsebuje kar 55 % manj ogljikovih
hidratov kot ostali kruhi Pekarne Grosuplje,
saj največji delež v kruhu, kar 38 %, zasedajo semena. Kruhek je narejen brez kvasa
in brez dodanih aditivov. Moke je le toliko,
kot je vsebuje dodano polnozrnato kislo
testo. Kruhek je izredno bogatega, rahlo
sladkastega in polnega okusa. V sredici se
skriva zaklad semen, med katerimi prevladuje okus bučnih semen. Sredica je sočna
in ostane sveža več dni. LCHF KRUHEK
ZDRAVKO je na voljo kupcem v trgovinah
Mercator._

pekarna-grosuplje.si
OGL ASNA VSEBINA
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November v Ljubljani bo
tudi letos poln zanimivih
kulinaričnih dogodkov,
pokušin, srečanj in debat.
Bodite del okusnega
dogajanja.

Več na gourmet-lj.si

Daleč od
ponorelega
sveta

Na preživetje v naravi se je treba dobro pripraviti, večkrat se
je treba soočiti tudi z nepredvidljivimi situacijami, na katere
naletimo stran od civilizacije in sodobnega sveta. Med nujne
pripomočke za preživetje lahko štejemo tudi taktične ure.
Vsaka od teh ur ima namreč nekaj ključnih funkcij, s katerimi
si lahko pomagamo v težavnih situacijah.

S U U NTO TR AV E R S E A LP H A

Suuntova Traverse Alpha ni pametna
ura, a tudi ni daleč od tega. Ta digitalna
ura je polna nekaterih najcelovitejših
orodij za pustolovce vseh vrst. Vgrajen
ima GPS, ki je združljiv s pametnimi
telefoni Android in iOS, navigacija
»breadcrumb« pa omogoča lažje
sledenje korakom. Na voljo je tudi
koledar luninih faz, ki se spreminja
glede na lokacijo. Uro žal omejuje
polnilna baterija, ki naj bi zdržala
maksimalno 14 dni. Še vedno pa ne
moremo zanikati, kako navdušujoče orodje za preživetje imamo pred
sabo, še posebej, če ga znamo pametno
uporabljati._
suunto.com

LU M I N OX R E C O N
Luminox je blagovna znamka, ki si je
ustvarila sloves z nekaterimi najtrpežnejšimi urami na svetu. Primerna je za
najzahtevnejše ljudi, kot so reševalne
ekipe in morski navdušenci. Zato ne
preseneča dejstvo, da je njihova taktična
ura vrhunska. Opremljena je z ohišjem iz
ogljika, ki je povezano z gumijastim trakom. Vsebuje tudi kompas, datumsko okno
in okvir tahimetra, ki je zasnovan posebej
za sledenje. Za piko na i je vodoodporna
do 200 metrov._
luminox.com

S U R E F I R E 2 2 11 LU M I N OX
Tehnično gledano SureFire 2211 sploh
ni ura. To je zapestna LED-svetilka,
zasnovana za taktično uporabo.
Skupaj z vrtljivim okvirjem časovnika,
s švicarskim kvarčnim mehanizmom, z
datumskim oknom in s 24-urnimi oznakami je primerna za vsak scenarij. Del
svetilke je izdelan iz aluminija za dodatno
vzdržljivost, svetilnost pa ima moč od 15
do kar 300 lumnov._
surefire.com

CAS I O G - S H O C K R A N G E M A N
Skoraj vsaka ura G-SHOCK bi lahko veljala
za dostojno taktično uro. So ene izmed
najboljših na svetu, in ta je zagotovo med
njimi. Tudi zato, ker ima poleg vodoodpornosti do 200 m na voljo še širok nabor
senzorjev z vgrajenim GPS-sistemom za
satelitsko navigacijo po celem svetu. In
prav ta edinstveni dodatek zagotavlja, da
je to ena najboljših taktičnih ur v celotni
kolekciji Casio ur G-SHOCK._

A P P LE A I R P O DS P R O
Nove vodoodporne slušalke
Apple AirPods Pro s silikonskimi čepki bodo zmogle aktivno
odstranjevati zunanji hrup iz
okolice, s pomočjo funkcije
Adaptive EQ pa bodo izboljšale zvočno izkušnjo. Na eno
polnjenje bodo slušalke zdržale do 4 ure in pol, s prenosno
škatlico pa še dodatnih 24 ur._
apple.com

G O O G LE P I X E L 4
Google Pixel 4 in Pixel 4 XL se
med seboj razlikujeta zgolj v
velikosti ohišja in v zmogljivosti baterije. Opremljena sta
z zaslonom P-OLED, ki je izjemno barvno natančen in hiter, upravljati pa ju je mogoče
s kretnjami. Za to skrbi radar,
ki pomaga tudi pri odklepanju
telefona z obrazom. Na voljo
so tri kamere: običajno široka
(12,2 MP), telefoto (16 MP)
in sprednja kamera (8 MP).
V ohišju se skriva procesor
Snapdragon 855 ter delovni
pomnilnik, velikosti 6 GB.
MicroSD razširitev ni mogoča,
zato se bo treba zadovoljiti s
64 ali 128 GB spomina._
google.com

SA M S U N G GA L A X Y
B O O K F LE X I N
GA L A X Y B O O K I O N
Galaxy Book Ion bo služil kot
običajen prenosnik, medtem
ko se bo Galaxy Book Flex s
pisalom S Pen ponašal z dizajnom 2v1. Oba prenosnika
bosta opremljena s QLED-zaslonom. Priročna bo tudi
sledilna ploščica, ki se bo ob
pritisku na gumb spremenila
v brezžično polnilno postajo.
Novi Intelovi procesorji 10.
generacije bodo omogočali
hiter zagon in nemoteno delovanje, Wi-Fi 6 in Thunderbold
3 pa izjemno hitro brezžično in
žično povezljivost._
samsung.com

casio.com
N A K U P N A: C IT Y M AGA Z I N E.S I/ TA K T I C N EU R E

VEČ NA CITYMAGAZINE.SI

Gaming
/ I G R A

JUMANJI: THE VIDEO GAME
Po udarnem filmu narejena igra vas postavi v vlogo vseh
štirih junakov z velikih platen, ki se skušajo dokopati do
čarobnih draguljev in tako rešiti pravljični svet. Poudarek
je na sodelovanju, igrati pa je moč tako po spletu kot na
razdeljenem zaslonu, s prijatelji ali z računalniško umetno
pametjo. V džungli, gorah in mestih, povsod je nevarno!_

outrightgames.com

/ I G R A

SHENMUE III
Shenmue velja za enega najbolj ambicioznih igričarskih
projektov vseh časov, dolgo pričakovani tretji del pa
poveže niti zgodbe in vnovič očara s kompleksnostjo in
širino početja. V vlogi mladega borca Ryoja Hazukija
preiskujemo očetovo smrt v odprtem svetu, kjer je bore
malo trdnih meja._

deepsilver.com

/ I G R A

FOOTBALL MANAGER 2020
Najslovitejša direktorska nogometna simulacija se vrača
s prenovljeno in nadgrajeno različico, ob kateri si bodo
k trenerstvu nagnjeni ljubitelji nogometa obliznili prste.
Enega od 2.500 klubov je mogoče prevzeti v petdesetih
državah širom sveta, medtem ko je za podpis pogodbe na
voljo več kot pol milijona resničnih igralcev! Prenovljeni
taktični vmesnik omogoča izdelavo podrobnih strategij,
pogled na tekmo pa je bolj življenjski kot kadarkoli prej.
Letos je poseben poudarek na skrbi za mladi rod, saj je
mogoče v posebnem vmesniku podrobno nadzorovati
podmladek in ga negovati, dokler ni pripravljen za velika
tekmovanja. Več je delovnih mest v ekipi, ki skrbi za stadione, grafika pa je najboljša doslej._

footballmanager.com
/ I G R A

ASTERIX & OBELIX XXL 3: THE CRYSTAL
MENHIR
Piše se leto 50 pred našim štetjem in slovita galska vas,
kjer živita Asteriks in Obeliks, je v nevarnosti. Dinamični
duet mora priti do čarobnega kristala, toda pot ju bo
vodila čez rimske province. Pred vami je pustolovščina,
polna sodelovalne akcije, kjer en igralec nadzoruje Asteriksa in drugi Obeliksa, ugank in razburljivih situacij._

microids.com
/ I G R A

DRAGON BALL Z: KAKAROT
Nova igra v priljubljenem svetu Dragon Balla Z nas po
stavi v vlogo Gokuja, Vegete, Gohana in drugih Z-borcev,
ki morajo predvsem dobro trenirati in jesti. Borijo pa se
na prostranih bojiščih, polnih uničljivih objektov in drugih
reči, ki povzročajo nepredvidene situacije. Epska igra,
polna norih bitk in zanimivih preobratov v zgodbi!_

bandainamcoent.com
OGL ASNA VSEBINA
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VW GOLF
Osma generacija Volkswagnovega Golfa prinaša kopico tehnoloških
inovacij v svojem segmentu, hkrati pa ohranja izjemno prepoznavno
silhueto. V dolžino je zrasel za tri centimetre, vse ostale mere so ostale praktično nespremenjene. Se je pa zato v notranjosti zgodila drzna
revolucija. Golf je standardno opremljen s 10,25-palčnimi digitalnimi
merilniki, ki jim družbo dela 10-palčni zaslon za informacijski sistem.
Lastniki telefonov Samsung bodo lahko svojega Golfa odklepali kar s
telefonom. Še več, ko bodo telefon odložili na sredinsko konzolo, bodo
lahko avtomobil tudi zagnali. Novi Golf je lahko opremljen tudi z novim
asistenčnim sistemom za pomoč voznikom Travel Assist, ki upravlja avtonomno s krmiljenjem, zaviranjem in pospeševanjem na avtocestah
do hitrosti 210 kilometrov na uro. Med drugim zna tudi komunicirati z
drugimi avtomobili in infrastrukturo na razdalji do 800 metrov, za kar
pri Volkswagnu verjamejo, da je prihodnost avtonomne vožnje.

JAN MACAROL
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Avtomobilistični navdušenec ter vloger, ki za vas
s sodelavci urednikuje
rubriko Mobilno!
janmacarol.com

Na voljo so običajni motorji − bencinski (1,0-litrski turbo trivaljni z močjo
do 109 km in dve različici 1,5-litrskega turbo štirivaljnika z močjo do 148 km) in dizel
(2,0-litrski štirivaljni motor z močjo do 148 km) - Golf pa tokrat ponujajo tudi s petimi hibridnimi pogonskimi sklopi. Trije od njih uporabljajo 48-voltne blage hibridne
sisteme in proizvedejo 109 konjskih moči (81 kW), 129 km (96 kW) in 148 km (110 kW).
Na voljo sta tudi dva priključna hibrida s 13-kilovatnimi baterijami, ki ponujata 201
km (150 kW) in 241 km (180 kW).
Novi Golf morda vizualno res ni najbolj revolucionaren, je pa zato to avtomobil,
ki se med vsemi najpočasneje in najlepše stara. In ko boste čez osem let sedli v
svojega Golfa, bo predstavljena deveta generacija. Vi pa boste vseeno sedeli
v avtomobilu, ki bo v stiku s časom. Tudi zato je Golf vedno korak pred drugimi
in tudi zato nesporni kralj svojega razreda. Ikono lahko na slovenskih cestah
pričakujemo februarja 2020, prednaročila pa so možna že konec novembra._
volkswagen.si

NE SPREGLEJ

PLAYLISTA, KI JO ROLLS-ROYCE UPORABLJA ZA OZVOČENJE
Za pravilno prilagoditev zvočnikov potrebujete širok spekter glasbe. Zato so pri Rolls
Roycu pripravili seznam predvajanja, ki se
dotakne pravzaprav vsakega žanra glasbe. Skrivnost neverjetnega ozvočenja Rolls
Royce + pa je tudi v 18-kanalnem sistemu.
V tem sistemu sta namreč dva nizkotonca,
sedem visokotoncev in sedem zvočnikov
srednjega obsega. Pa si poglejmo, kaj si
pri Rolls Roycu predvajajo, ko nastavljajo
ozvočenje v avtomobilu._

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pink Floyd, Wish You Were Here
Giorgio Moroder, From Here to Eternity
Tracy Chapman, Across the Lines
Metallica, Sad But True
Terry Bozzio, Bembe / Abakwa
Terry Bozzio, Klangfarben Melodie
Rage Against the Machine, Know Your Enemy
Rage Against the Machine, Fistful of Steel
Gat Décor, Passion - Gat Décor
Nirvana, Where Did You Sleep Last Night?
Hugh Masekela, Stimela (The Coal Train)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Eagles, Hotel California
Radiohead, Paranoid Android
Del The Funky Homosapien, Lyric Lickin
Faithless, Insomnia
Counting Crows, Raining in Baltimore
AC/DC, Safe in New York City
Wookie, Scrappy
Matthew Jonson, Marionette
Nemesea, Intro
Nemesea, Bass Solo
Nemesea, Drum Solo

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Ponovno
drgnemo
za srečo

Z vsako Tuš srečko zadenete
nagrado in se potegujete za
eno leto brezplačnih nakupov.
PRIDITE V TUŠ PO SVOJO!

OB NAKUPU
NAD 20 €

ali nakupu posrečenega izdelka.

VSAKA JE DOBITNA
in vam razkrije
enkratno nagrado.

€

www.tus.si
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3 x ZLATA KARTICA
za celo leto
brezplačnih nakupov
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o

Tokrat kar
na telefonu

Mobilno
VO LVO XC 4 0 R E C H A R G E

PRVI POPOLNOMA
ELEKTRIČNI VOLVO

TOYOTA LQ

POSKRBELA BO ZA VAŠE ČUSTVENE POTREBE

Toyota je predstavila konceptno vozilo LQ, ki
uporablja umetno inteligenco za navezovanje
čustvene vezi med avtomobilom in voznikom.
LQ je opremljen s popolnoma avtonomno vožnjo in zmogljivim interaktivnim sistemom z
umetno inteligenco Yui, njegov namen pa je,
da proučuje voznika in prilagaja mobilno izkušnjo. Za zagotavljanje udobja samodejno
nastavlja funkcije sedeža, notranjo osvetlitev
vozila, klimatsko napravo, dišave in druge interakcije med človekom in avtomobilom. Lahko
tudi izbira in predvaja glasbo na podlagi voznega okolja ter vozniku v realnem času nudi
potrebne informacije. Podatki o vožnji se na
primer prikazujejo na vetrobranskem steklu v
načinu razširjene resničnost, sistem pa lahko
te projicira do 41 metrov pred vozilo, zaradi
česar je voznik bolj skoncentriran na vožnjo.
Toyota LQ pa ni prijazna le do voznika, temveč
tudi do okolja. Koncept ima namreč novorazvit
premaz, ki razgrajuje ozon iz bližine vozila v kisik (v eni uri vožnje očisti približno 60 odstotkov
ozona v 1.000 litrih zraka)._

Volvo XC40 Recharge je kompaktni SUV,
ki predstavlja prvega izmed avtomobilov
strategije Volvo Recharge. Ta predvideva, da bi pri Volvu 50 odstotkov prodaje
predstavljali električni avtomobili in to že
do leta 2025. Ostala polovica bi bili seveda hibridi. Popolnoma električni Volvo ima
štirikolesni pogon, 408 konjskih moči, z
enkratnim polnjenjem pa lahko prevozimo
več kot 400 kilometrov dolgo pot. Po 40-minutnem polnjenju bo baterija napolnjena
do 80 odstotkov. Volvo XC40 Recharge se
ponaša z izdatno integracijo operacijskega sistema Android. Zaradi vse večjega
povpraševanja po električnih avtomobilih
bodo morali pri Volvu proizvodnjo le-teh
kar potrojiti. Vsekakor zahtevna naloga,
ki pa ji bodo na Švedskem zagotovo kos.
Prvi povsem električni SUV znamke Volvo
bo vstopil na trg proti koncu leta 2020._
volvocars.com

toyota.si
A U D I A1 C I T YC A R V E R

MESTO JE NJEGOV
TEREN

Audi A1 Citycarver je osnovan na aktualnem Audiju A1, od katerega ima za 35 mm
višje podvozje, vizualno pa spominja na
modele iz Audijeve linije Q. Citycarver se
bo dobro počutil na mestnih ulicah, podeželskih cestah, avtocesti in celo na malenkost bolj »grobem« terenu. Vizualne razlike
so v primerjavi z mestnim Audijem A1 hipoma opazne zaradi spremenjenih obrob
blatnikov, vstavkov iz aluminija in kontrastnih vstavkov v črni barvi. Notranjost
ostaja takšna kot pri aktualnem modelu
A1, z razliko nekaj dodatnega dekorja. Podobno je z motorji, tudi ti bodo v veliki meri
enaki tistim, ki jih najdemo pod pokrovom
njegovega »mestnega bratranca«. Mestni
terenski hibrid je že na voljo za naročilo._
audi.si
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Ice Blazer

ALPINE +
205/55 R16

49,90€
s certifikatom

TÜV
Uradni pokrovitelj in dobavitelj pnevmatik VALENCIA CF

S SAILUNOM NA TEKMO

Prijave in več o nagradni igri na:

www.euroton.si

26.1.2020

Praznujemo

ZAUPANJE.

Lidl Slovenĳa d.o.o. k.d.
www.lidl.si

Film meseca

Jaz sem Frenk spremlja zgodbo Frenka Mavriča, ki na zapuščinski razpravi po očetu ugotovi, da je pokojniku, ki
je bil nekoč pomembna oseba v ozadju slovenskega osamosvajanja, na švicarskem bančnem računu ostalo nekaj
milijonov pomanjkljivo opranega denarja. Frenkov nekoliko mlajši brat, ki se je pravočasno prilagodil družbenim
spremembam, bi s pripadajočo dediščino brez predsodkov
dokapitaliziral svoje poslovne ambicije, Frenk,
ki ostaja zvest svojim
luzerskim socialističnim
vrednotam, pa začne
odkrivati nečedno ozadje te dediščine. Milijoni
med bratoma vnamejo
nepomirljiv spor, v katerem se odražajo številni
družbeni konflikti sodobne Slovenije.
Gre za sedmi celovečerni film režiserja Metoda
Pevca, za katerega je
vsestranski avtor napisal tudi scenarij. »Scenarij za film Jaz sem Frenk je nastal zaradi Frenka. Čeprav
je zgolj izmišljen glavni junak, je nekega dne skoraj dobesedno potrkal na moja vrata. Ni ovinkaril, imel je jasno idejo,
da o njem posnamem film. Iskreno povedano: spremljal ga
je vonj po alkoholu in gostilniških zgodbah. Še preden sem

se mu uspel upreti z utemeljenimi pomisleki, je začel govoriti o svojem bratu, očetu, o svoji ljubezni, o glasbi in spet
o sebi. Zapeljal me je, verjel sem mu in zapisoval njegove
zgodbe. Najbrž ni naključje, da sem v tistem času
snemal dokumentarni film Dom. Tam je bilo veliko
Frenkov, z majhnimi in veliki začetnicami, pa tudi z
drugimi imeni.«

JAZ
SEM
FRENK

Na ustvarjalnem
krovu se je skupaj z režiserjem
znašla zanimiva
druščina iz različnih držav, saj
so
sodelovali
makedonski ko
scenarist Ivo Trajkov, makedonski
oblikovalec zvoka
Atanas Georgiev, srbska
montažerka Jelena Maksimović, srbski snemalec
zvoka Branko Dđorđević,
hrvaški skladatelj Mate
Matišić, slovenski direktor
fotografije Marko Brdar in drugi. Vloga Frenka Mavriča je
pripadla Janezu Škofu, njegovega brata igra Valter Dragan, med njima pa se skozi filmsko zgodbo pojavljajo zanimive ženske, od Katarine Čas, Mojce Partljič do Mojce
Ribič, Anje Novak, Maruše Majer in Nine Valič._

D R A M A /// 2 0 1 9, S LOV E N I J A

Režija: Metod Pevec.
Igrajo: Janez Škof, Valter Dragan,
Katarina Čas, Mojca Partljič, Mojca Ribič,
Silva Čušin, Anja Novak, Radko Polič, Uroš
Smolej, Primož Pirnat, Davor Janjić, Maja
Sever, Nina Valič, Maruša Majer in drugi.
od 28. novembra / Cineplexx, Kolosej

SLOVENSKI
FILMI DANES
IN VČERAJ
Vas zanima, kateri so najboljši slovenski filmi
vseh časov? Tokrat ne bomo govorili o tistih
najbolj gledanih, temveč o filmih, ki si po mnenju uredništva zaslužijo vašo pozornost, saj
spadajo v vrh slovenske kinematografije.

DRUGI
ODLIČNI
SLOVENSKI
FILMI
DRAMA

KRUH IN MLEKO

KO M E D IJA
V E S NA

2001

1953

Ivana zaradi zdravniške stavke en dan prezgodaj odpu
stijo s programa zdravljenja alkoholizma. Vrne se k ženi Sonji in 16-letnemu sinu Robiju. Naslednje jutro Sonja pošlje
Ivana v trgovino po kruh in mleko. Na poti domov sreča
Armanda, sošolca iz srednje šole, ob pogovoru za šankom
pa se izkaže, da je Armando nekoč, še pred Ivanom, preživel noč s Sonjo. Ivan tako spije prvo travarico... _

E ROTI Č NA
D R AMA
MAŠ K AR ADA
1971

D R AMA S P L AV
M E D UZ E
1980

ROMANTIČNA DRAMA

PLES V DEŽJU

RO MANTI Č NA
D R AMA CV ETJ E
V J ES E N I

1961

Slikar Peter pooseblja moško hrepenenje po sreči: rad bi srečal
idealno žensko, popolno življenjsko sopotnico. Gledališka igralka
Maruša, s katero ima Peter stalno
razmerje že sedem let, bi rada
živela z njim in si z njim tudi vse
delila. Toda Peter se je Maruše že
rahlo naveličal. Ponoči Maruša
začuti, da jo je Peter zapustil. Tudi
ona se odloči, da je konec njunega razmerja mogoče najboljša
rešitev. Toda na koncu oba ugotovita, da sta izgubila nekaj zelo
pomembnega._

1973

DRAMA

RAZREDNI SOVRAŽNIK

VO J NA D R AMA
NASV I D E NJ E
V NAS LE D NJ I
VO J N I

2013

1999

Odnos med dijaki in novim učiteljem nemščine je izredno
zaostren. Ko ena od dijakinj naredi samomor, njeni sošolci
obtožijo učitelja, da je odgovoren za njeno smrt. Spoznanje, da zadeve niso tako črno-bele, pride prepozno … _

D R AMA
RUŠEVINE

PSIHOLOŠK A DRAMA

IVAN

2017

20 04

RO MATI Č NA
D R AMA
P ETE LI NJ I
Z AJTR K
20 04

DRAMA

KO M E D IJA
Č E F U RJ I R AU S!

OUTSIDER
1996

Sead je mladenič iz
mešane družine: oče
je iz Bosne in je zastavnik JLA, mama pa
je Slovenka, gospodinja. Film se začenja
z njegovim prihodom v Slovenijo, kjer nadaljuje šolanje na
ljubljanski gimnaziji. Njegove težave se začnejo, ko pade pod
vpliv punk gibanja, postane član glasbene skupine in se začne
oddaljevati od miselnih vzorcev, ki jih goji njegovo patriarhalno usmerjeno okolje._

CITYMENI ...
FILMSKE
PREMIERE
N OV EM B ER

2013

GROZ L J I V K A
IDILA
2015

Ko mlada Mara rodi Ivana, se začne njena najhujša nočna mora. Ivanov oče Rok, poročeni poslovnež, ki ga Mara
obsesivno ljubi, izgine. Ko Mara ugotovi, da je Rok obtožen
gospodarskega kriminala, jo brutalno pretepejo sodelavci
njegove žene. Tako se Mara znajde pred nemogočo odločitvijo, ko mora izbrati med ljubeznijo in otrokom._

D O K U M E NTAR E C
H O U STO N ,
I MAM O
P RO B LE M!
2016

IZ Z I VALCA

J U DY

ZDA, 2019, LE MANS ‘66

VB, 2019, JUDY

Resnična zgodba o rivalstvu
med Fordom in Ferrarijem
za zmago na Le Mansu leta
1966._

Film je poklon veliki umetnici, igralki in pevki Judy Garland ter njenemu čudovitemu
glasu._

od 14. novembra /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

od 21. novembra /
Cineplexx, Kolosej, Maribox

NOVI
KAMIQ

KO VESTE, KAJ VAM NAJBOLJ USTREZA.

Skenirajte QR kodo
in si oglejte video:

Novi KAMIQ s svojimi kompaktnimi merami in drznim oblikovalskim jezikom združuje privlačen videz
z izdatnim odmerkom samozavesti in praktičnosti. Je popoln avtomobil, ki zadovolji vse vaše potrebe.
KAMIQ združuje celo paleto sodobnih tehnologij, ki v marsičem presegajo dosedanje standarde
kompaktnega mestnega križanca. Napredni asistenčni in infotainment sistemi nove generacije pa
zagotavljajo, da bo vsako vaše potovanje izjemno prijetno in varno doživetje.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.
www.skoda.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,1 – 4,2 l/100 km in 116 – 110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov
(NOx): 0,034 – 0,0259 g/km, trdi delci: 0,00102 – 0,00005 g/km, število delcev: 1,26 – 0,01 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Grajski
december

Kultura

Foto: Arhiv izvajalca

EDINSTVENA PRAZNIČNA
DOŽIVETJA NAD MESTOM

/ KO N C E R T

EROS RAMAZZOTTI
Sobota, 23. 11.
V Ljubljano se na krilih novega albuma po štirih letih vrača italijanski glasbeni
zvezdnik Eros Ramazzotti. Album Vita Ce N'è je izdala založba Polydor 23. novembra lani v italijanščini in španščini. Doslej je dosegel platinasto naklado, ob izidu
pa je bil neposredno uvrščen na glasbeno lestvico najbolj prodajanih albumov
FIMI/Gfk.
Svetovna turneja Vita Ce N'è je nova priložnost, da na najpomembnejših mednarodnih prizoriščih znova prisluhnemo Ramazzottijevim hitom. Spremljali ga bodo,
kot je zanj običajno, izjemni glasbeniki, uveljavljeni spremljevalni skupini se bodo
pridružili trije novi obrazi: Corey Sanchez (kitara), Eric Moore (bobni) ter fenomen
R'n'B in gospel glasbe Scott Paddock (saksofon). Seveda Eros na koncertu ne bo
pozabil na svoje velike uspešnice, s katerimi je v 35 letih kariere očaral milijone
ljubiteljev glasbe po svetu._

23. novembra ob 20.00 / Ljubljana / Dvorana Stožice

KNJIGA MESECA
STAŠA HORVAT
Čarobna knjiga //
Čarobna knjiga vsebuje navdihujoče misli
in čudovite kratke zgodbe s sporočilom, ki
vam bodo ogrele srce. To je knjiga, ki vas
bo spravila v dobro voljo, vas navdihnila,
da sledite svojim sanjam in vas spodbudila, da izkoristite svoje življenje najboljše,
kot ga lahko. Pomagala vam bo pri soočanju s težavami, ne glede na to, kakšne
so. Odprla bo vaš um in vam polepšala
dan. Ob branju boste pogledali na svoje
življenje malo drugače in se spomnili, kaj
je v življenju zares pomembno – in kaj ni._
stashasworld.com

29. 11. 2019 – 6. 1. 2020
Več na ljubljanskigrad.si

35. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM
Od 26. novembra do 1. decembra bo v Cankarjevem domu potekal Slovenski
knjižni sejem, ki je letos posvečen Valentinu Vodniku, Prekmurju in Evropi. Spremljalo ga bo več kot tristo brezplačnih spremljevalnih dogodkov,
obiskovalci pa boste imeli priložnost, da se srečate s svojimi zvezdami in jih
spoznate iz oči v oči._
knjiznisejem.si

32

FALA KAKOVOST
V NOVI OBLIKI SUHI KVAS FALA

S E S TAV I N E :

Prvi korak:
• 30 g kislega
testa Fala
• 600 g bele moke
• 100 g polnozrnate
pirine moke
• 440 g vode
Drugi korak:
• ¼ kocke svežega
ali ½ vrečke
suhega
kvasa Fala
• 3 velike žlice
chia semen
• 3 velike žlice
semen sezama
• 3 velike žlice
semen lana
• 2 mali žlički
sladkorja
• 2 mali žlički soli
• 100 g vode

Za več receptov pokukajte na

KRUH IN POTICA .com

Vodo, moko in kislo testo Fala dobro premešamo, pokrijemo s folijo in pustimo počivati
vsaj dve uri, lahko čez noč.
Nato dodamo v posodo s testom kvas Fala
in sladkor in dobro premešamo. Testo mešamo
najprej počasi, nato na najvišji hitrosti, med
mešanjem dodamo sol, na zadnje še semena.
Tik preden zaključimo na roke vmešamo še
vodo – le toliko, da se porazgubi med testom;
najbolje na način povleci in preloži kot je
opisano v postopku v nadaljevanju.
Testo pustimo počivati pol ure, nato ga
razvlečemo in preložimo tri do štirikrat na
pol ure (na gornji strani posode primemo za
testo in ga vlečemo navzgor, nato pa položimo
preko dela, ki je ostal na dnu posode. Obrnemo posodo za četrtino in znova povlečemo,
položimo; ponovimo štirikrat oziroma, dokler
ne začutimo, da je šibko testo postalo čvrsto).
Spet pustimo počivati pol ure in nato znova
raztegujemo in prelagamo - postopek ponavljamo na pol ure še trikrat. Nato ga pustimo
vzhajati na sobni temperaturi.
Vzhajano testo stresemo na gladko površino. Primerno velik kos testa na pultu najprej
prepognemo – s pomočjo pekovske lopatke
zavihamo polovico testa preko druge polovice
testa in od desne proti levi strani. Ponovimo še
od gornje proti spodnji strani pulta in še dodatno ustvarjamo napetost gornje plasti testa:
podolgovato obliko istočasno spreminjamo v
okroglo. Testo pustimo počivati nekaj minut.

fala.sloncek

www.lesaffre.si

NOVO:

Mešan pirin kruh
s chia semeni, sezamom in lanom

Testo spet obrnemo na rahlo pomokano
površino, ga nežno primemo od spodnje
strani in nekoliko raztegnemo z vseh
koncev. Nato z vseh strani zavihamo testo
proti sredini da dobimo hlebček primerne
velikosti. Znova ga obrnemo, da je gladka
stran na vrhu in dokončamo oblikovanje. Z
dlanmi nežno potiskamo testo od strani pod
sam hlebček in hlebček pri tem istočasno
vrtimo, da dobimo bolj gladko gornjo površino hlebca. Oblikovani hlebček prestavimo
v pomokan pehar z gladko stranjo na dnu
peharja. Kruh pustimo vzhajati na toplem,
da doseže želeni volumen (ali pa ga čez
dobre pol ure prestavimo v hladilnik in tam
pustimo vzhajati več ur).
Pečico segrejemo skupaj s posodo s pokrovom, v kateri bomo pekli kruh na 240 °C.
Vzhajan hlebec obrnemo na desko, pokrito s
peki papirjem, in zarežemo v hlebec vzorec.
Iz pečice vzamemo vročo posodo, jo odkrijemo, z deske stresemo hlebec v posodo,
jo pokrijemo ter damo kruh v vročo pečico.
Kruh pečemo dvajset minut pri 240 °C, nato
zmanjšamo temperaturo na 190 °C, odstranimo pokrov in pečemo še deset minut,
da se lepo obarva (čas prilagodimo glede
na velikosti hlebca in želeno intenzivnosti
obarvanja).
Pečeni kruh vzamemo iz pečice in hlebček damo na mrežo, ga pokrijemo in pustimo, da se ohladi.

Urbani utrip

URBANE NOVOSTI, KI JIH NE GRE SPREGLEDATI

NAKUP MESECA

DOBIMO SE NA PLAC’
KULINARIČNO DOŽIVETJE
LJUBLJANSKE TRŽNICE Z
ZAJTRKOM
LARQ

Poleg tega s svojo dvojno steno
poskrbi še za ohlajanje ali ogrevanje
tekočine. Steklenička Larq prihaja s
priključkom za USB-C, v petih barvah
in dveh velikostih (500 ali 750 ml),
cena zanjo pa je 110 oziroma 137
evrov._

livelarq.com

KAJ JE POTUJOČA
POSVETOVALNICA
IN KAKO DELUJE?
»Na preventivnem posvetu sem bila prvič in
izkušnja je zelo pozitivna. Pridobila sem veliko
uporabnih informacij, kako se samopregledovati in kako zmanjšati tveganje za raka dojk.
Vesela sem, da sta mi HOFER in združenje Europa Donna omogočila to izkušnjo,« je dejala
Daša Režonja, zaposlena v podjetju HOFER in
udeleženka potujoče posvetovalnice SKUPAJ.
ZDRAVI. S tem se je pridružila številnim sodelavkam in sodelavcem, ki bodo imeli do konca
novembra priložnost za zaupen posvet z
zdravnikom onkologom. Potujoča posvetovalnica bo na svojem potovanju obiskala številne
trgovine HOFER ter z uporabnimi nasveti in
priročnimi smernicami spodbudila udeleženke
in udeležence k trajni spremembi življenjskih
navad, ki so najbolj zanesljiva pot do zdravja
in odličnega splošnega počutja. »Veseli smo,
da podjetja zaposlenim omogočajo dostop
do strokovnega posvetovanja,« je dodala
Tanja Španič, predsednica združenja Europa
Donna._

hofer.si

KULINARIKA
Foto: Matevž Kostanjšek

Če v svojem polnem urniku ne najdete
časa za pomivanje stekleničke za
vodo, potem boste s samočistilno stekleničko Larq prišli na svoj račun. Ta
namreč s pomočjo pritiska na pokrovček steklenice in UV-svetlobe pobije
bakterije, ki jih najdemo v steklenicah
za vodo.

Glavna tržnica je srce vsakega mesta.
To drži tudi za ljubljansko tržnico, ki jo je
sooblikoval znameniti arhitekt Jože Plečnik. Po njej se boste sprehodili v družbi
turističnega vodnika, ki vam bo razkril
njene najbolj zanimive zgodbe in razkazal
njene skrite kotičke. Med ogledom se
boste ustavljali na pokušinah
sezonskih dobrot, ki so jih
pridelali lokalni ponudniki iz
okolice Ljubljane, zaključili pa
ga boste z okusnim, svežim in
lokalno pridelanim zajtrkom v
enem izmed lokalov v neposredni bližini
tržnice. Zbirališče je vsako soboto ob 9.00
pred Turističnim informacijskim centrom,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2._

visitljubljana.com
FB: Visit Ljubljana
IG: @visitljubljana
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Foto: Vulgaris Woodcut

VULGARIS WOODCUT: SLOVENSKO
MINIMALISTIČNO POHIŠTVO
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Vulgaris Woodcut je umetniška kolekcija omaric in predalnikov, ki jo
ustvarjata vizualna umetnica Nina Koželj ter diplomirana inženirka
lesarstva in mizarka Manca Kemperl. Na voljo so štirje predalniki, in sicer
Poželenje, ki tematizira krog življenja in naše želje; Lahko noč, draga, ki
prikazuje širjave sanj; Oprostite, prosim, ki z motivom dojk simbolizira
sodobno Artemido; in O volkovih na hrbtu, ki kaže naše strahove in naš
zagon. Pohištvo je skrbno načrtovano v duhu sodobnega minimalizma,
združenega s srednjeveško obrtjo, lesorezom. Predalnik in pripadajoča
uokvirjena grafika sta v celoti narejena ročno, iz slovenskega lesa, v
vsako od omaric pa je vloženo približno sto ur dela. Umetnici sta oktobra
letos za kolekcijo prejeli nagrado Big SEE wood award 2019 v kategoriji
interier in pohištvo._

vulgariswoodcut.eu

Foto: Manca Rozman

RAWPASTA – PASTA
FRESCA BAR:
SVEŽE ITALIJANSKE
TESTENINE
Ljubljančane in ljubitelje »prave italijanske pašte« v svojo
kuhinjo vabita Maxx in Erika,
Italijana, ki sta se iz Milana
preselila v Ljubljano, in končno
uresničila svojo dolgoletno
željo – odprla sta restavracijo,
kjer diši po domači italijanski
kuhinji, goste pa pričaka živahno in prijateljsko vzdušje.

PS PAKETOMAT: TAKO HITRO
LAHKO ODDATE POŠILJKO

Sveže testenine različnih oblik je mogoče odnesti tudi domov, kjer jih lahko postrežete z lastno omako ali pa
s tisto, ki jo kupite v RAWPASTI. Z veseljem vam bodo dali tudi kakšen nasvet, kot je na primer ta, kako sveže
testenine skuhati »al dente«, in pa seveda opozorilo, da pravi Italijani testenin nikoli ne jejo z žlico. Ta je tudi
v RAWPASTI na voljo le kot izhod v sili.._

Želite med prihajajočimi prazniki svoje najbližje
presenetiti s paketom presenečenja? Potem morate spoznati storitev, ki vam bo to nalogo močno
olajšala. S Paketomati Pošte Slovenije boste namreč brez gneče in hitro poslali vaše darilo. Da
je to res mačji kašelj, vam bo hitro jasno. Najprej
morate izbrati velikost pošiljke, ki naj ustreza velikosti predala PS Paketomata. Izbirate lahko med
velikostmi S, M in L. Nato natisnete sprejemnico
za pošiljanje, ki jo ustvarite v aplikaciji PS Pošlji
paket. Namestite jo na pošiljko, to pa oddajte v
izbrani PS Paketomat. Na zaslonu izberite možnost Pošlji paket in sledite navodilom. Voilà, vaša
pošiljka je že na poti do obdarovanca! Ali je sploh
lahko še bolj preprosto?_

Trubarjeva 43 / Ljubljana
FB: Rawpasta - Pasta Fresca Bar

posta.si/paketomat

V restavraciji pred očmi svojih gostov najprej izdelajo testenine, nato skuhajo in na koncu zmešajo s pravimi
italijanskimi omakami, ki sodijo zraven. Na meniju imajo različne vrste testenin številnih oblik – od dolgih
testenin, kot so špageti, široki rezanci in linguini in kratkih, kamor na primer sodijo makaroni, peresniki in metuljčki. Seveda niso pozabili na raviole in gratinirane testenine ter njoke in lazanje. Na meniju so tudi dnevna
juha in solata in za sladico italijanski tiramisu.

OGL ASNA VSEBINA

Urbani utrip

ERZETICH THALIA: SLOVENSKE SLUŠALKE, KI
NAVDUŠUJEJO AVDIOFILE

Slovensko podjetje Erzetich bo svetovno javnost poskusilo tokrat navdušiti s slušalkami
Thalia (ime so dobile po grški boginji rajanja), ki bodo, tako kot prejšnja dva modela, imele
leseno komoro, le da tokrat v dveh različicah: iz umetno starane lipe in iz reciklirane jelovine. Preostali del slušalk bo v glavnem kovinski. Trdožive slušalke bo v primeru okvare ali
poškodbe mogoče servisirati, saj bodo vsi deli zamenljivi. Za vrhunski zvok bodo poskrbeli
skrbno izbrani materiali ter 40-milimetrski zvočniki, prevlečeni s titanom in postavljeni v
akustično premišljeno oblikovano ohišje. Slušalke bodo na voljo konec letošnjega oziroma
v začetku prihodnjega leta, v podjetju pa že sprejemajo prednaročila._

erzetich-audio.com

ŽE RAZMIŠLJATE O PRAZNIČNIH
OBDAROVANJIH?

Zakaj ne bi že v teh dneh v miru izbrali daril za prihajajoče
praznike? Navdih za praznična obdarovanja že danes ponujajo številne prodajalne v Europarku Maribor. Od 22. novembra
dalje pa vas mariborsko nakupovalno središče pričakuje v
praznični podobi. Takrat bo vrata odprl božično-novoletni sejem, ki že tradicionalno poskrbi za bogat nabor izdelkov butičnih proizvajalcev. Za izpolnjevanje želja, ki jih marsikdo skriva
le zase, pa najdražje razveselite z darilnimi boni Desetak._

europark.si

SODELAVCEM
POSKUŠAMO ČIM
BOLJ PRISLUHNITI
Dober delodajalec zna prisluhniti svojim sodelavcem in jim
po najboljših močeh omogočiti pogoje za zadovoljstvo na
delovnem mestu.
Vsak zaposleni je del mozaika podjetja, zato je za končno
sliko pomembno zadovoljstvo prav vsakega od njih. Pogovor
gradi zaupanje, zaupanje gradi odnos. Včasih je dovolj že
prijazna beseda ali usmeritev. A pred tem je treba poskrbeti
za temelje zadovoljstva, kot so nadpovprečno plačilo v trgovinski panogi, prilagodljivi zaposlitveni modeli in takojšnja
zaposlitev za nedoločen čas.

»V PODJETJU SPODBUJAJO MOJO
SAMOSTOJNOST.«
Lucija Hauptman, namestnica poslovodje
V podjetju HOFER redno izvajajo interno raziskavo zadovoljstva med sodelavci. Zadnja je na primer pokazala, da se
86 % sodelavcev v podjetju HOFER močno strinja, da podjetje
spodbuja samostojno delo in delo na lastno pobudo.
Pridružite se HOFERjevi ekipi
Vsi, ki iščete novo priložnost in si želite postati del HOFERjeve
ekipe, lahko preverite HOFER ugodnosti in prosta delovna
mesta na karierni spletni strani kariera.hofer.si._

kariera.hofer.si

Podpis: prodajalka Valentina Marić, poslovodja Hazim
Ramić in Lucija Hauptman, namestnica poslovodje
»Všeč nam je, da podjetje spodbuja samostojnost.«

OGL ASNA VSEBINA
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Bistro REX v centru Ljubljane
Kjer vas bomo razvajali kot kralje.

Kaj lahko od njegovega visočanstva pričakujete?
Prave italijanske pizze, odlične testenine in rižote, osvežujoče solate,
široko izbiro pijač, predvsem pa dobro vzdušje ob prijetni glasbi.
Sprejemamo rezervacije za

Kraljevske novoletne zabave za zaključene družbe!
REX Bistro / PIZZA•PASTA•MUSIC
Cankarjeva 6, SI 1000 Ljubljana T. 064 282 829, E. info@rex-bistro.si

“Verjetno najboljše napoletanske
pizze v Ljubljani!”

Lorenzo Collovigh
Po recepturi in pripravi
“SVETOVNEGA PRVAKA
V PRIPRAVI PIZZE 2019”
(vir siol.net)

Urbani utrip

SQUARE: V LJUBLJANI SE ODPIRA NOV KLUB

IKEA LURVIG: NAJBOLJ LJUBKO POHIŠTVO
ZA MALE ŽIVALI

Zdaj lahko končno tudi uradno potrdimo to, o čemer se že dolgo
šepeta: v centru Ljubljane, kjer so v preteklosti že delovala
priljubljena zbirališča tistih, ki se jim ponoči ne mudi domov, se
končno odpira nov klub za vse, ki se radi družijo v pravi družbi in
pravem okolju. Klub Square stoji v neposredni bližini parka Zvezda in Kongresnega trga, njegov zaščitni znak pa bosta politika
21+ in temu primerna ponudba zabave. Klub se odpira v petek,
22. novembra, ob 23.00. Se vidimo?_

Če iščete funkcionalno, a izjemno pohištvo za svoje ljubljenčke, ki se bo
odlično vključilo v vaš obstoječi interier, obvezno preverite novo kolekcijo
IKEA Lurvig. Nastala je namreč v sodelovanju z veterinarji in oblikovalci,
ki so pri ustvarjanju praktičnega pohištva upoštevali naravne potrebe
živali, kar je naposled najpomembnejše. Kolekcija tako vključuje postelje, ki
jim lahko zamenjate prevleke, posodice za hranjenje, ki imajo odprtino za
hranjenje na obeh straneh, in seveda najrazličnejše ljubke dodatke._

Kongresni trg 3 / Ljubljana

ikea.com

FB: Square

Foto: Jernej Kokol
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#RADIATE: JESENSKOZIMSKA KOLEKCIJA RITE
ORA ZA DEICHMANN
Nova jesensko-zimska kolekcija Deichmann, ki izžareva zvezdniški značaj
britanske pop zvezdnice Rite Ora, je
prevzela modne navdušenke. Kose,
ki bodo vidno zaznamovali letošnjo
sezono, so predstavili v sijajnem ambientu Grajske kavarne na Ljubljanskem
gradu in jih kot zvezde umestili visoko
nad ostale._
deichmann.com

HOTEL TRANSILVANIJA NAVDUŠIL
OBISKOVALCE EUROPARKA MARIBOR

Strašljivi Hotel Transilvanija je v neraziskani dvorec poša
sti privabil številne obiskovalce Europarka Maribor. Srčni
junaki istoimenskega filma so v oktobru pričarali strašljivo,
pošastno in predvsem zabavno družinsko dogodivščino,
polno skritih kod, ključev ter drugih presenečenj._
europark.si
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LETA GARANCIJE

KUHINJSKI ROBOT

Vaš NAJBOLJŠI pomočnik s
podaljšano garancijo
Trajanje akcije 01.10.-31.12.2019.

www.dodatnagarancija.eu

