Številka 16 ⁄ KvartaI I ⁄ leto 2014

Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE

Ste si že opomogli od
vseh norih zabav in
novoletnih partyjev,
pospravili vse ostanke
darilnega papirja,
odpadne embalaže
in okrasnih trakov?
Ste podarili naprej vsa
trapasta darila od tet
in starih mam, ki vam
že leta za vsak praznik
podarjajo kopalno sol,
vi pa sploh nimate
kopalne kadi?
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Kaj pa kaj vaše telo? Se ledvička in jetra matrajo po napornih prazničnih
prehranjevalnih maratonih že od Miklavža naprej? Komaj bo telo malo prišlo v
običajen ritem ( upam, da je kolikor toliko zdrav), že bo tukaj Velika noč s pirhi,
šunko in potico...
Prva letošnja številka je polna novosti, zanimivosti in lanskoletnih utrinkov.
Poleg vsega boste našli nekaj nasvetov, kako pomagati svojemu telesu pri
razstrupljanju in čimhitrejši regeneraciji, najboljše pa je, da mu pomagate
skozi vse leto tako, da jeste vsega po malem, se redno gibate na svežem
zraku, se veliko smejite in sproščate. Imejte se radi.
Maja
P. S..: Vam je tiskan časopis všeč? Upam, da je prijetno presenečenje ob
začetku leta. Naj bo vzpodbuda, da se bo v njem (kmalu in večkrat) znašel tudi
kak vaš prispevek. Prisrčno vabljeni k sodelovanju.
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NOVOSTI
NOVOSTI

tovarno tako, da je lahko predelovala velike količine
cikorije. Njegova misija je postala – služiti tržišču in
ljudem. Vsa njegova družina se je vključila v posel in tako
se je začela poslovna saga družine Franck.
Za razširitev posla izven meja Nemčije je bil zadolžen
Johannov sin Wilhelm. Odpravil se je na ‘’pohod’’ na
Belgijo, Italijo, Švico, Hrvaško in Ameriko. Posvečal

FRANCK

se je gradnji najmodernejših tovarn kave. V začetku
19. stoletja je Franck postal prva multinacionalna
korporacija na teh področjih.

Zgodovina

Za uspeh se lahko zahvali kontinuiranemu uvajanju
tehnoloških inovacij. Še danes v zagrebško tovano kave

Leta 1827 mladi
nemški podjetnik
Johann H. Franck,
prvič uspe predelati
plemenito cikorijo v
kavni nadomestek
in se s tem zapiše v
zgodovino. Njegov
stiliziran podpis je še danes zaščitni znak
podjetnišva družine Franck. Je sinonim velike
in bogate mednarodne poslovne tradicije. A
vse se je začelo z obiskom Francije...

prihajajo vodilni nemški in ialijanski poslovneži na ogled
tehnoloških rešitev, ki jih uporablja Franck, kar je le še
potrditev Franckove kredibilnosti.
Danes Franck uspeh gradi na vrhunskih mešanicah in
popolnem espressu. Njegov asortiman bogatijo tudi
slani prigrizki, čaji, dodatki hrani in drugi proizvodi.
Franck je bil in ostal simbol poslovnega napredka in
duha.

120 let tradicije
Zgodovina hrvaške tvrdke Franck se je začela pred

Ker je bila prava kava takrat draga in se je pila le v

120 leti, točneje leta 1892 v Zagrebu z ustanovitvijo

ekskluzivnih krogih, je Johanna do svetovnega uspeha

podružnice nemškega podjetja “Heinrich Franck Söhne”.

pripeljala njegova obsesija: poiskati ustrezno zamenjavo

Zagrebška tovarna je z delom začela 21.junija 1893, na

za kavo. V Franciji ga je navdušilo to, kako kmetje vrtno

obrobju Zagreba, istočasno pa so polja v Moslavini

rastlino cikorijo spreminjajo v topel in krepčilen napitek.

zasadili s plemenito cikorijo.

V Nemčijo se je vrnil z idejo, da cikorijo spremeni v »kavo

Do druge svetovne vojne se je Franck ukvarjal s

za malega človeka«.

proizvodnjo kavnih nadomestkov. Zadnjih 50 let je, zaradi

Kupil je nasade, zasadil plantaže, začel s proizvodnjo

želje po stalnih inovacijah, Franck razširil svoj asortiman

in poslom. Kava malega človeka je bila neprestano v

s kavo, čaji, prigrizki, začimbami, praškastimi proizvodi,

njegovih mislih medtem, ko je pražil sladkasto cikorijo,

proizvodi za pecivo, sladkorjem in prilogami jedem.

dodajal začimbe ter eksperimentiral s tehnologijo.
S tem je zagotovil stabilno vodilno pozicijo na hrvaškem
Nekega dne je ustvaril napitek točno takega okusa,

trgu, kot tudi močne blagovne znamke. Po privatizaciji

kot se ga je spominjal. Rojen je prvi kavni nadomestek.

leta 1992 je Franck postal 100-odstotna last zaposlenih

Johann je ljudem podaril tisto, česar si niso mogli

in začel z obdobjem modernizacije.

privoščiti. In to po dostopni ceni. Takoj je usposobil
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NOVOSTI
NOVOSTI

Podjetje je posodobljeno v vseh podrobnostih:
- povečana kvaliteta proizvodnje
- razširjen asortiman
- moderniziran dizajn in embalaža
- okrepljena medijska prisotnost in način oglaševanja
- posodobljena komunikacija s potrošniki

Franck danes

Vizija, misija in načrti za prihodnost
» Moja obveza in potreba je da kao dugogodišnji
direktor odam priznanje za trud svim generacijama
koje su izgrađivale ime Franck, njegujuči kvalitetu
proizvoda koji su uvijek bili i ostali dio europskog
standarda«
Milan Artuković, Predsednik nadzornega odbora

Franck je en od najuspešnejših hrvaških proizvajalcev in

Naša vizija je:

izvoznikov prehrambenih proizvodov z vodilnim položajem v

↘ postati vodilno regionalno podjetje v segmentu

kategorijah kav, čajev in prigrizkov. Franck blagovne znamke

prehrambene industrije

so del življenja vseh hrvatov in vrhunske trgovske znamke, za
katerimi stoji predano delo, poznavanjetrga in veliki finančni

Naša misija je:

vložki. Med njihove uspehe spadajo Superiore espresso,

↘ zagotoviti dolgoročno zadovoljstvo potrošnikov

Jubilarna kava, Franck čaji, Franck caffe, Kroki Kroket, čipi

spoštujoč stoletno tradicijo in vrhunsko kvaliteto naših

čips in mnogi drugi.

proizvodov

Podjetje ima okoli 600 zaposlenih. Na trg stopa z direktno

↘ ponuditi priložnost vsem zaposlenim, da razvijejo svoje

distribucijo skozi 5 regionalnih centrov - v Zagrebu, na Rreki,

kreativne potencijale ter jih usmeriti na kontinuirano te ih

Splitu, Dubrovniku in Đakovu. Prav tako ima veleprodajno

usmjeriti na kontinuirano izboljšanje poslovnih procesov

mrežo preko katere proizvode nabavljajo maloprodajne

↘ doseči zadovoljujoče poslovne rezultate skupaj s

trgovine, gostinci in veliki kupoprodajni centri. Vsi proizvodi

povečanjem vrednosti vloženega kapitala

se distribuirajo v 24 urah.

Dubravko Artuković, Predsednik uprave

Glede na želje potrošnikov in sledeč svetovne trende, Franck
neprestano uvaja inovacije v svoje poslovanje in odnose s
potrošniki. Moč Franck-a je vidna v kontinuirani kvaliteti
proizvodov, močnem imidžu in stalni vodilni poziciji v svetu
hrvaškega podjetništva.
Franck je za svojo izvrstnost nagrajen s številnimi
nagradami:
- 3 znaki »Hrvatska kvaliteta« za Jubilarno kavo, čipi čips in
espresso
- Euromarket 2002 – prestižna nagrada za poslovne uspehe
in upravljanje podjetja, ki jo dodeljuje gospodarska zbornica
Belgije, Luksemburga in jugovzhodne Europe
- certifikati kvalitete ISO 22000 in HACCP.
Te nagrade dokazujejo, da je Franck odločen prenesti moč in
vizijo svojih ustanoviteljev tudi v 21. stoletje.
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NOVOSTI
NOVOSTI
FINISH

Predstavljamo neverjetni Finish Power & Pure
ü Sijoča Finish zmogljivost – brez
kompromisov
ü Ponovno uravnotežena formula
ü Manj agresivnih sestavin
ü Manj barvil
ü Manj alergenov
ü Povečana funkcija aktivnega kisika
ü Novo moderno & inovativno pakirnaje
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NOVOSTI
NOVOSTI

LOMAS
Od nedavnega po slovenskih
cestah, poleg sivega, vozi še en
“naš” lepotec s čudovito, opazno
modro cerado.

SCHOLL
Velvet Smooth™
baterijsko strgalo
za stopala
Popolnoma gladka koža stopal že po prvi
uporabi
Sedaj profesionalna pedikura, ki jo je mogoče opraviti doma.
Nič več ostrega drgnjenja! Novo Velvet Smooth strgalo za
stopala je prvo baterijsko strgalo iz Scholla-a, ki učinkovito
odstrani trdo kožo na majhnih in večjih mestih ter na nežen in
varen način razkrije gladko in mehko kožo.
↘ Samodejno odstrani žulje & naredi piling stopal
↘ Edinstvena, hitro vrteča glava Micralumina™
↘ Ergonomsko oblikovano držalo
↘ Zamenljiva glava za optimalne rezultate za do 12 tretmajev
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NOVOSTI
NOVOSTI

LE PETIT MARSEILLAIS
LE PETIT MARSEILLAIS, kolekcija gelov
za prhanje, izdelkov za nego las in
vlaženje telesa, ki zajema avtentičnost,
enostavnost in „joie de vivre* juga
Francije.
Predstavljajoč delce življenja, resničnih trenutkov,
sončne topline in obilja narave, LE PETIT
MARSEILLAIS generacijam Francozov ponuja
vsakodnevni košček »Juga«.
LE PETIT MARSEILLAIS je blagovna znamka
števiolka 1 gelov za prhanje v Franciji.
↘ Čarovnija LE PETIT MARSEILLAIS se skriva v
francoskem znanju, zasnovanem na tradicionalnih
receptih s sestavinami »Juga«, ki so poznane po
dobrodejnem delovanju in učinkovitosti pri negi
kože.
↘ Poživljajoči cvet oranževca, blažilna sivka,
osvežujoča limeta,hranilno mandljevo oljel, z
antioksidanti bogata oliva ali obnavljujoča kamilica
so le nekateri od mnogih lokalnih darov.
↘ Z destilacijo esenc Provanse, LE PETIT
MARSEILLAIS ponuja stimulativen in osvežujoč
vonjalni pobeg v pokrajino, polno sonca.
standarda«
* veselje do življenja
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PREDSTAVITEV
PREDSTAVITEV

LE PETIT MARSEILLAIS, rojen v pokrajini, prepojen s

↘ Polja sivke, ki se raztezajo

↘ Prepojen z zgodovino,

tradicijo, kulturo in zgodovino, negovalnimi, poživljajočimi

do kjer seže oko, v meglici

bogat z naravno lepoto in

formulami zajema radosten duh in sproščujočo toplino

popoldanskega sonca, svež

neukrotljivim, razigranim

francoskega juga.

mediteranski vetrič nežno

duhom, je jug Francije

Prijateljstvo in tovarištvo sta pomembna za to okolje

ziba liste oljk in citrusov in

prvobiten izvor užitkov

vedrine in mirnosti, z ljubeznijo do preprostih stvari in

navdihujoča množica flore in

LE PETIT MARSEILLAIS.

močnimi družinskimi vezmi.

favne.

PRVE PREDSTAVITVE NOVE
BLAGOVNE ZNAMKE NAŠIM
KLJUČNIM KUPCEM...

Skrivnostno
vabilo...

V duhu Provanse
pripravljen prostor
in aranžma na mizi

Prijetno druženje in
sproščen klepet ob
provansalskih dobrotah

Zahvala in vrečka v
kateri so naši gostje del
Provanse lahko odnesli
domov
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IZBOR ASORTIMANA
IZBOR ASORTIMANA
LE PETIT MARSEILLAIS
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IZBOR ASORTIMANA
IZBOR ASORTIMANA

Geli za prhanje
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

SPAR GROSUPLJE, VRTLJIVA VRATA, ALENKA DULAR PRISTAVEC:
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SLAVLJENCI
SLAVLJENCI

KOZOROGI, VODNARJI IN RIBICE – VSE NAJBOLJŠE IN LEPO PRAZNUJTE!

VSE DOBRO!
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MIND, BODY & SOUL
MIND, BODY & SOUL
ČIŠČENJE JETER IN LEDVIC

Jetra in ledvice sta Živila, ki jih je priporočeno uživati
naša čistilna organa, ra razstrupljanje čim več:
saj skozi njiju izločimo sadje – limone, ker so pomembne
večino strupenih snovi za razstrupljanje jeter, saj vsebujejo
iz telesa. Spodbujamo limonoide, ki jih je največ v lupini, zato

poskrbimo, da uživamo ekološko pridelane

delovanje encimov, limone; jabolka, ki odvajajo strupe in
čiščenje jeter in odvečno vodo iz ledvic, njihove kisline pa

in omega-9 maščobnih kislin. Takšno je
na primer laneno olje, oljčno olje, olje iz
avokada, sezamovo olje in orehovo olje, vsa
pa pomagajo ledvicam izločiti odvečno vodo
ter podpirajo imunski in endokrini sistem.

Zelenjava – brokoli, zelje in brstični ohrovt

ledvic ter podpiramo krepijo jetra ter vežejo nase svinec in živo

vsebujejo veliko glutationa, antioksidanta,

delovanje endokrinih ti pa odstranjujejo škodljive bakterije iz
žlez. ledvic in mehurja.

ohrovt vsebuje tudi veliko cisteina in

srebro; brusnice, ker vsebujejo flavonoide,
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Olja pšeničnih kalčkov in rastlinska
olja z visoko vsebnostjo omega-3, omega-6

ki pomaga jetrom izločati strupe. Brstični
metionina, ki lahko uničita predrakave

MIND, BODY & SOUL
MIND, BODY & SOUL

celice v debelem črevesju. Artičoka, avokado in rdeča pesa

razredčimo z vodo, ali pa z limonado, sladkano z medom. To

spodbujajo nastajanje žolča in sodelujejo pri obnavljanju

naj bodo tudi vaši napitki čez ves dan.

jeter, rdeča pesa pa spodbuja tudi delovanje jeter in ledvic.

Ko razstrupljamo svoje telo, lahko dodajajmo naravne sadne

Rdeča pesa poveča sprejem kisika v celice in je zato eno

sokove k prehrani v izobilju in z njimi začnemo dan. Sveža

najboljših čistil za kri.

limonada, ki jo sladkamo z medom ali javorjevim sirupom in
brez umetnega sladkorja naj bo ne le jutranji, temveč tudi

Začimbe – peteršilj, rožmarin in kurkuma spodbujajo

vsakodnevni napitek med obroki. Aagrumi vsebujejo snov

nastajanje žolča in krepijo jetra in ledvice. Peteršilj odvaja

imenovano limonen in druge limonoide, ki so znani po tem, da

vodo in strupe iz ledvic in obnavlja jetra, rožmarin spodbuja

aktivirajo razstrupljevalne encime v jetrih.

delovanje jeter in žolčnika, čisti kri in ledvice, kurkuma topi
žolčne kamne, odpira žolčne poti in poveča pretok žolča in v

Ostalo sadje in sadni sokovi za razstrupljanje

kar 75 odstotkih prepreči okvare jetrnih celic.
regrat odpravlja težave z žolčnikom, odstranjuje žolčne

Pri razstrupljanju si lahko privoščimo tudi sok iz črnega

kamne in zaradi kalija deluje odvajalno.

grozdja in brusnic. Brusnice očistijo ledvice, mehur in sečila
škodljivih bakterij veliko bolj učinkovito kot antibiotiki. Tudi

Naravni sokovi za razstrupljanje

jabolka so dobra, saj vsebujejo pektin, ki spodbuja delovanje
žolča in poleg tega preprečuje nastajanje holesterola v jetrih.

Agrumi, kot so limona, pomaranča, mandarina in grenivka,

Pektin tudi veže nekatere težke kovine, kot sta svinec in živo

so močni čistilci uskladiščenih strupov iz jeter in ledvic. Svoj

srebro (najdemo ju tudi v starejših zobnih zalivkah), in tako

dan lahko začnemo s sokom iz grenivke, ki jo ožamemo iz

pospešuje izločanje teh škodljivih snovi.
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KUHAJMO ...
KUHAJMO ...

SOLATA IZ KOROMAČA, PURANJIH PRSI, PAPRIKE IN METE

SESTAVINE:

PRIPRAVA:

• 3 manjši koromači

Zelenjavo dobro operemo. Koromač naribamo na ozke rezance,

• 1 zelena paprika

pariko narežemo na tanke trakce, meso pa kar z rokami natrgamo na

• 300 g pečenih

manjše kose.

puranjih/piščančjih
prsi
• nekaj lističev mete
• žlička gorčice
• 3 žlice oljčnega olja
• 3 žlice
balzamičnega kisa
• sol in poper
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V kozarčku s pokrovom zmešamo gorčico, olje, balzamični kis, sol
in poper, dobro pretresemo in prelijemo čez zelenjavo. Vse skupaj
premešamo in potresemo z nekaj natrganih lističev sveže mete.

KUHAJMO ...
KUHAJMO ...

MANDLJEVA PITA

SESTAVINE:

PRIPRAVA:

• 4 srednje velika
jabolka (Topaz)
• žlica sladkorja
• polovica limone

Jabolka olupimo, narežemo na večje kose in jih damo v večjo kozico

• 8 jajc
• 350 g mletih
mandljev
• 250 g sladkorja
• polovica limone
• 50 g mandljevih
lističev

z žlico sladkorja ter sokom polovice limone. Kuhamo na zmernem
ognju približno 15 minut, nato pa pretlačimo in ohladimo.
Jajca, mandlje in sladkor zmešamo v multipraktiku, nazadnje dodamo
še pretlačena jabolka in limonin sok ter vse skupaj zmiksamo.
Maso vlijemo v rahlo pomaščen tortni model. Namastimo ga kar z
oljem nevtralnega okusa in spodnjo plast obložimo s peki papirjem.
Po vrhu mase potresemo mandljeve lističe. Pečemo 45 minut na
180°C.
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HOROSKOP
HOROSKOP

Vodnar - Kljub temu, da se vam v
ljubezni odpirajo nove možnosti, boste
vso svojo energijo usmerili v nek projekt,
ki je tik pred zaključkom. Nekdo ne bo
prav nič navdušen.

Lev - Nekdo se vam bo približal na
pravi način. Lahko se razvije veliko več,
kot sploh upate. Ugodni planeti vam
zagotavljajo, da boste rešili ljubezenske
dileme. Le popazite nase.

Ribi - V delovnem okolju vas čaka
cel kup opravkov, a se jim boste skušali
izogniti. Četudi vam bo uspelo, vedite, da
si bo to nekdo skrbno zabeležil. Pogrešali
boste nekoga.

Devica - V ljubezni bo v današnjem
dnevu nekaj več tišine in privlačile vas
bodo tudi skrivnosti. Zapisujte si svoje
notranje občutke, kajti tako vam bo lažje.

Oven - Čutite, da bi lahko na področju
kariere ustvarili veliko več, kot ste si
sprva zamislili. Pogled naprej vas bo
opogumil, dal vam bo še dodaten zagon
za delo.

Tehtnica - Uspešno boste zgladili

Bik - Imate še eno priložnost, da bi

Škorpijon - Poslovno srečanje se

Dvojčka - Na delovnem mestu boste

Strelec - Če si želite drugačne

Rak - Poslovni uspehi se bodo vrstili.
Notranja občutljivost bo posledica
nakopičenega stresa. V vaše življenje
bodo prišli ljudje, kateri vas bodo
nekoliko osrečili.

Kozorog - Zmagoslavje, ki vas bo
prevevalo, ko boste opravili koristno
delo, je nekaj najlepšega in najbolj
plemenitega, kar se lahko zgodi. Vsako
vaše dejanje bo vredno počastiti.

zgladili odnose z drago osebo. Očitno je,
da sta oba utrujena od prepirov, zato se
odzovite brez pomislekov. Pri delu ste
nekoliko neodločni.

zagledali goro dela in priprave se bodo
začele takoj. Ne bo časa za pavzo, kave in
podobne zadeve. Četudi boste poskušali
spraviti zadeve v pravo smer, se bo vse
skupaj izjalovilo.
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nek nesporazum in uživali v preostanku
relativno umirjenega delovnika. Prebrali
boste novico, ki vas bo spodbudila k
ukrepanju.

bo zgodilo takrat, ko boste nekoliko
nepripravljeni. Vseeno pazite in nikar
ne zavrnite nečesa, kar vam bo potem
izredno pomembno. V ljubezni delujete
nezainteresirani.

rezultate, boste morali uporabiti
drugačna sredstva. Še zdaleč niste
nemočni, je pa skrajni čas, da si omislite
nov pristop.
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