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Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE
Sonce je dolžno, da sveti nam,
otrok, da pomaga očetu,
a edina dolžnost naših mam je ta,
da so dolgo na svetu.
Toplo je sonce, topla jopica,
topla prijazna beseda,
a najbolj topla deklica,
ko me s srcem pogleda.
Tone Pavček, Drobtinice

Ti dve »drobtinici« sta tako zelo primerni za ta čas,
da ne potrebujeta dodatnih besed. Me pa veseli,
da je za tokratno številko Grega z nostalgičnim
besedilom prebil led. Hvala Grega, za tele
spomine.
Maja
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MOJI ZAČETKI
Pisanje za časopis….?!? Te želje pa res nisem
nikoli imel , ampak pisanje za Lomasov
časopis, hmmm to je pa nekaj drugega. Glede
na to, da imam priložnost skupaj z vsemi vami
soustvarjati zgodbo o uspehu že celih 12 let,
no potem je pa tudi kaj za napisat. Vsekakor
pričakujem, da se mi boste pri soustvarjanju
našega časopisa sčasoma vsi pridružili, pa ne
obremenjujte se s tem kaj pisat, napišite to,
kar se vam zdi pomembno – kar je pomembno
zate je tudi za nas – vse tvoje sodelavce v
teamu!
Da bo vse skupaj bolj lahkotno in ker je vsakomur nov

dogaja v preostalih službah Lomasa sem zaokrožil tudi

začetek težak sem sklenil, da na kratko napišem svojo

po ‘’terenu’’….še posebej mi je ostal v spominu obisk

zgodbo prihoda na Lomas ter moje začetke, ki niso bili

primorskega terena, moja ‘’šefica’’ tisti dan pa nihče drug

enostavni, – no vsaj takrat se mi je tako dozdevalo.

kot Nataša Dujmovič – “tolk” polic, kot sem tisti dan

Zamislite si, kako bi bilo vam, ko vas po drugem razgovoru ,2

prebrisal z mokro krpo jih po mojem ne bom več, vsaka

dni pred načrtovanim odhodom na 3 mesečni ‘’zaslužen’’

trgovina se je svetila, ko sva jo zapustila, planogrami pa

dopust pokliče takratni vodja prodaje na Lomasu in ti

so morali biti ‘’v nulo’’…seveda sva iz Ljubljane štartala

po več kot pol leta intenzivnega iskanja službe ponudi

zelo zgodaj, vrnila okrog 18:00 ure, za kosilo pa je bil

delovno mesto asistenta v prodaji. Mislim halooooo,

sendvič, ki sem ga ‘’lovil’’ po avtu med divjo vožnjo po

službo sem iskal od novembra, potem pa se me nekdo

primorskih ovinkih – za volkswagnov caddy pa prisežem,

spomni zaposliti čez poletje, ki sem ga vedno imel v

da do takrat nisem vedel da “tok leti”. No, že

celoti rezerviranega za počitnice na morju?!?! No po

takrat sem ugotovil, da med tereni definitivno

tehtnem razmisleku ter pogovoru z mojo ‘’boljšo’’

obstajajo razlike, saj so bili nekateri – kako bi se izrazil –

polovico je bilo sklenjeno, da službo sprejmem. Njej je

‘’lahkotnejši’’ od drugih.

bilo to vsekakor v interesu, saj je lahko ‘’brez nadzora’’
odšla na dopust, jaz pa spoznavat nove veščine v prodajo.
Lomas je takrat zastopal blagovne znamke Gillette, Oral-B
in Duracell, moja prva naloga pa je bila vzpostaviti ‘’floto’’
promotork za celo Slovenijo, izvajati kontrolo nad njihovim
delom, poročati principalu ter zaključevati papirje po
katerih so se vršili mesečni obračuni. Fijjuuuuu ,sploh ni
bila slaba naloga za ‘’zelenca’’ v biznisu – sploh selekcija
kadra promotork in kontrola mi je bila zelo pri srcu…
ampak….ker mora vsak dober asistent vedeti kaj se
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punc na terenu, ampak je bila pa nova naloga. S Tejo
sva velikokrat sedela v pisarni dolgo v noč, izpolnjevala
takšne in drugačne obrazce za KA pa tudi principale in ja,
seveda je bilo vse vedno nujno.
Po preteku moje preizkusne dobe 3 + 3 mesece me
nekega večera pokliče in sporoči odločitev Lomasa, da
me zaposli za nedoločen čas - juhu upam le, da ji ni bilo
kdaj žal – fijuuuuu uspeh na kvadrat in HVALA TEJA, za
veliko koristnih nasvetov ter tvojo potrpežljivost…tudi
še za naprej.
Nikoli ne bom tudi pozabil naše Teje - ki mi je bila že od

Tekom let se je na Lomasu spremenilo veliko stvari -

vsega začetka v ‘’oporo’’, saj kadarkoli nisem vedel kaj in

menjale so se blagovne znamke, zamenjali smo lokacijo,

kako narediti, vedno je našla rešitev. No in ker mi je vse

menjali so se zaposleni, važno pa je, da smo in bomo vsi

skupaj še kar ‘’šlo’’, sem lahko po 3 mesecih ‘’prevzel’’ še

skupaj na spremembe gledali POZITIVNO, se drug od

skrb za izpolnjevanje vseh logističnih obrazcev za KA ter

drugega učili ter medsebojno spoštovali, ne glede na

vodenje baze le-teh. Malo bolj dolgočasno od spremljanja

morebitna občasna nesoglasja.

Sedaj pa stopimo korak nazaj in poglejmo od daleč:
HVALA prav vsem, da sem
lahko del tako uspešnega
teama – in če se navežem
nazaj na moje začetke – mi
res ni žal, da sem se takrat
odpovedal 3 mesecem
morskih počitnic……pa
naj še kdo reče da ni vsaka
‘’stvar’’ za nekaj dobra….
V eni naslednjih številk
pa……mogoče ‘’bolj
strokovno’’ obdelamo
definicijo teama, da
boste videli zakaj SMO
DRUGAČNI od ostalih.

A NISMO VSI SKUPAJ EN HUDIČEVO DOBER TEAM?!
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Ker smo prevzeli tudi distribucijo za blagovno znamko

imam ob sebi pogosto svojega »buddya«, višavskega

Franck, je bila ekipa »prehrana« deležna močne

terierja Šarija.

okrepitve. Sedaj jih je pet, poleg Rudija in Darjana še

Obožujem sonce in morje (se vidi, da sem rojena poleti),

Jasmina, Ana in Aleš. Pred časom pa se je povečala

zato rada zavijem proti obali. Rada potujem in raziskujem

tudi »stacionarna« ekipa, rokave sta že močno zavihali

nove kraje...sicer ne toliko kot bi si želela. Za začetek

Blanka in Petra.

sem že videla del Amerike in uživala v Big Applu. My

Za vse, ki jih še niste spoznali, pa nekateri spodaj, v

dream city!

besedi in sliki...

V Lomasu sem kot študent začela delati pred n leti. Poleg
dela sem študirala na Pedagoški fakulteti za profesorico

Aleš Jaćimović

biologije in gospodinjstva. Kot otrok sem sanjala o

Sem vaš novi sodelavec

učiteljskem poklicu in si nikakor nisem predstavljala, da

Aleš Jaćimović, doma sem

bom nekoč delala kot član prodajne verige...kar zdaj z

iz Primorske natančneje

veseljem počnem.

iz Kopra. Po naravi sem
vesela, prijazna in zabavna

Blanka Žabić

oseba. Sem športen tip

v sliki...

človeka tako, da so moji
hobiji večinoma povezani s športom.
Leta nazaj sem tudi redno treniral nogomet, poleg tega
pa rad igram tudi košarko, tenis in kolesarim. Svoj prosti
čas tako večinoma izkoristim za svoje hobije, ter za
druženje z prijatelji, dekletom in družino. V prostem času
zelo rad tudi berem knjige, ter z veseljem pogledam kak
dober film.
Poleg tega, da me zanima šport, rad spoznavam nove
ljudi in s tem tudi nove kulture.

Ana Roblek
Kot novo članica Lomas
teama me je doletela
ta čast, da se vam

Jasmina Rimele

predstavim. Torej, sem Ana

Sem Jasmina Rimele,

Roblek, zase mislim, da

potnica iz Štajerske, mama

sem zelo komunikativna

treh otrok.

in rada navezujem nove

Živim na Ptuju, rada imam

stike. Ker sem živahno bitje, sem rada v nenehni akciji. Pa

dobre knjige in glasbo.

naj bodo to dolgi sprehodi, tek, kolesarjenje ali pa vadba
badmintona, fitnesa in pilatesa. Ne manjka seveda veliko

V prostem času se najraje

druženja s prijatelji, s katerimi si popestrimo vikende z

ukvarjam z družino,

izleti ali pa preprosto z dobro zabavo. Poleg prijateljev

rekreiram se s hitro hojo in kolesarjenjem.
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Z nekaj zapleti in prestavljanji je prišel na vrsto...težko pričakovana dva dneva, kjer združimo nekaj dela in
prijetno, zabavno druženje z našim principalom. Tokrat smo bili povabljeni v Lipico. Dan je bi čudovit in obetal se je
lep, delovni popoldan na Krasu. Pomladno prebujajoča pokrajina je bila čudovita. Oko išče spuščeno čredo...
Pričaka nas znameniti lipiški hotel Maestozo. Žal je od
blizu nekaj svojega nekdanjega čara izgubil, a pogled nanj
je še vedno lep...

Ekipa se je zbrala in po dobrodošlici smo zavihali rokave.
Delovno popoldne se je začelo...

Ko smo zaključili prvi del obveznosti, smo se namestili v sobe, kjer smo bili deležni lepega presenečenja...
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Še večerja, potem pa obisk v casinoju, kjer smo preizkusili svojo srečo. Kaj se je dogajalo tam in koga je imela Fortuna
tisti večer pod okriljem pa bo ostalo med nami, fotografiranje v casinoju ni dovoljeno...
V petek zjutraj smo oddelali do konca...

Nato pa je sledila še sprostitev...ogled kobilarne, jahanje in druženje...

Čista uživancija na toplem spomladanskem soncu sredi

Lepotec po jutranjem razgibavanju

Krasa...

Navodila...

Objem...

Sončen
Mala

pozdrav

šo(a)la...

v slovo..
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SCHOLL
Sredi februarja, pozno popoldan, se je v restavraciji
DiVino (Kristalna palača, BTC City, Ljubljana)
odvijal Luxury Feet@home by Scholl

dogodek, na katerem smo Scholl Velvet
predstavili našim trgovcem n novinarjem.
Podjetje Scholl je razvilo pravo inovacijo za nego naših
stopal. V ta namen so pripravili poseben dogodek kjer
so sodelovali:
↘ Tjaša Kokalj nam je predstavila baterijski aparat
za nego nog Scholl Velvet Smooth in naredila manjšo
nagradno igro za obiskovalce
↘ Ortopedinja nam je predstavila kako pomembna je
nega nog in kakšna nega je najboljša za naša stopala
↘ Brand manager CEE Vujasinović Milan nam je
predstavil celotno blagovno znamko
Na dogodek so bili, poleg novinarjev, povabljeni tudi
naši kupci. V prvih vrstah so bile dame iz Mercatorja,
Anja Ojsteršek (vodja nabave kozmetika), Nataša
Zavašnik (produktni vodja) in Nada Ovnik (asistent
vodje nabave).

In seveda naše malenkosti: Aleš, Boštjan, Borut in jaz.

Nagradno vprašanje za bralce:
Koliko kosti sestavlja človeško stopalo? Prvi
pravilni odgovor bo nagrajen z aparatom
Po končanem rednem delu smo se malo podkrepili s kanape-

Scholl Velvet. Pohitite...

ji in vinom ter prijetno druženje zaključili okrog 19. ure.
Pripravil: Grega Kovič
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PREDSTAVITEV NOVOSTI
RUSSELL HOBBS IN
REMINGTON TRGOVCEM
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LOMAS

Naši floti Yaris lepotic sta se pridružili še dve v Franck preobleki.

RUSSELL HOBBS
Classics Fast Bake avtomat za peko kruha

Kljub očitnemu imenu, da aparat pripravi kruh, skriva še nekatere
druge kvalitete! Namesto vas pripravi testo za pico, torto in celo
sadne kolače ali marmelado!
↘ Velikosti: 450g, 700g & 1kg
↘ 55 min funkcija za hitro peko
↘ 12 nastavljivih programov
↘ možnost do 13ur zakasnitve
↘ programske kombinacije: osnovna, francoska, polnozrnata,
kolač, pica, marmelada...
↘ avtomatsko ohranjanje temperature do 1 ure.
↘ nastavitev zapečenosti: svetla, srednja, temna
↘ posoda in mešalnik sta pralna v pomivalnem stroju, sestavine
se ne sprijemajo

Vonj in okus sveže pečenega kruha sta nekaj najlepšega... Sveže

↘ veliko okno za pregled nad postopokom peke ter LCD zaslon

pečen in še vedno prijetno topel, vaš dom napolni z dobrodošlo
aromo. Če sami pečete svoj kruh, veste, da je brez umetnih dodatkov,

Kitchen Collection Mix & Go mešalnik za smutije

ki jih pogosto najdemo v pakiranih izdelkih na policah trgovin.
Tudi na poti lahko uživate v vitaminih
Russell Hobbsov pekač za kruh pa peko kruha še olajša -

Se vam mudi v službo? Hitite na fitnes? Če ste prezaposleni, da bi si

sestavine preprosto stresete v za to namenjeno posodo, izberete

privoščili obilen zajtrk, je Kitchen Mix&Go za vas pravi ‘pomočnik’!

program, aparat pa namesto vas vse skupaj zmeša in speče.

Gre za mešalnik, ki vam smuti zmeša kar v steklenički, na katero

Ponaša se tudi s funkcijo časovne zakasnitve, kar pomeni, da

potem le še privijete ustnik in že lahko hitite po svojih opravkih.

si lahko privoščite sveže pečen kruh zjutraj, ko se zbudite ali
popoldne, ko pridete z dela. Poleg tega ima ta aparat še funkcijo,

↘ svetleče belo ohišje z zelenim detajlom

s katero si izberete, kako zapečen kruh želite.

↘ rezila, ki drobijo led
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↘ smuti zmeša direktno v priloženih stekleničkah:
-2 x 600 ml plastična steklenička
-2 x pokrov z ustnikom za pitje
↘ steklenički se prilegata standardnim držalom v avtomobilih
↘ auto start sistem – aktivacija na pritisk
↘ deli pralni v pomivalnem stroju
↘ nezdrsljive nogice
↘ 300 W – 400 W ob največji obremenitvi
Če ste ljubitelj jagodičevja, soka ali banan ter kremnih jogurtov - vse si lahko
pripravite v 600 ml steklenički in odnesete s seboj, kamorkoli vas ponese.
V kuhinji ne bo več sledi ali ostankov, saj smuti pripravite neposredno v
steklenički. Doma narejeni smutiji so bolj sveži, cenejši in bolj zdravi od
česarkoli, kar lahko najdete na policah trgovin. Zdaj le še zmešate in uživate
na poti!

REMINGTON

Če želite prekrasne, poskočne kodre, z več volumna
pri koreninah, bo to popolen oblikovalnik za vas. Če

Remington je za vas združil najboljši oblikovalnik na

si oblikujete še mokro pričesko, najprej uporabite

vroč zrak in navijalke - s tem novim pripomočkom

oblikovalnik s koncentratorjem in lase posušite, potem

boste lahko ustvarili razkošne in prožne kodre

pa se lotite kodranja.

z več volumna! Lahko le poživite pričesko pa
boste izgledali, kot da ste ravno prišli od frizerja

Oblikovalnik Big Style bo dodal volumen vaši pričeski,

z glamurozno pričesko, pripravljeni za rdečo

ne glede na tip vaših las. Po končani uporabi pa ga

preprogo.

boste lahko pospravili v lično torbico, skupaj z vsemi
navijalkami in nastavki.

Oblikovalnik Big Style ja odlična zamenjava
za običajne navijalke ali sušenje las z okroglo
krtačo. Priloženih je še 15 orpijemljivih
navijalk, zato ne boste potrebovali sponk
- enostavno izberete želeno velikost
navijalke, jo navijete na pramen las, pritrdite
na oblikovalnik in z njim posušite koder od
znotraj navzven! Večje navijalke uporabite
na vrhu in dosegli boste večji volumen ter
valovite lase, z manjšimi pa oblikujete bolj
prožne kodre.

AS7055 Big Style Air Rollers - Pripravite se za rdečo preprogo!
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COLGATE
Zobna gniloba ostaja prva težava nacionalnega
zdravja...skupaj lahko ustvarimo svet brez zobne
gnilobe.

ü Nov standard v ustni
negi, preventiva pred zobno
gnilobo

Predstavljamo Colgate Maximum Cavity
Protection z nevtralizatorjemTM sladkorne
kisline:

ü 10 LET KLINIČNIH
RAZISKAV, da bi razvili in
potrdili novo tehnologijo

ü NAJVEČJA INOVACIJA Proti
zobni gnilobi od predstavitve
fluorida pred več kot 50 leti

Prva in edina zobna pasta za neposreden spopad s sladkornimi kislinami! Patentiran Sugar Acid
NeutraliserTM pomaga deaktivirati sladkorne kisline preden lahko škodujejo zobem. S fluoridom in
kalcijem pa krepi in obnavlja zobno sklenino ter tako pomaga preprečevati nastanek zobne gnilobe.
DAJTE VAŠI DRUŽINI MOŽNOST BITI BREZ ZOBNE GNILOBE!

Zobna pasta Fresh Mint 75ml
Svež mint okus s tehnologijo
„Sugar Acid NeutraliserTM“
Zobna pasta Whitening 75ml
Dodana vrednost beljenja,
s tehnologijo „Sugar Acid
NeutraliserTM“
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Zobna pasta Junior
Blag okus primeren za otroke starejše od 6 let,
s tehnologijo „Sugar Acid NeutraliserTM“
Zobna ščetka Cavity Protection
Privzdignjena čistilna konica za boljši dostop in
odstranjevanje zobnih oblog z zadnjih zob. Koničasta
vlakna za globji dostop v medzobni prostor.
Gumijasta vlakna za boljše čiščenje zobnih površin.

PROTEX

Toaletno antibakterijsko milo Protex
Odstranjevanje umazanije na površini kože je
pomembno tako zaradi zdravja kože kot tudi
iz socialne perspektive. Glavna funkcija mila
je odstranjevanje umazanije in odmrlih celic
s površine kože ter zmanjšanje prekomerne
količine loja in potu.
Voda sama, ali v kombinaciji z navadnim milom,
ni dovolj učinkovita pri odstranjevanju zunanjih
bakterij, ki so lahko zdravju nevarne in so
potencialni povzročitelji bolezni.
Antibakterijsko milo Protex je posebej
oblikovano za učinkovito odstranjevanje
širokega spektra škodljivih in potencialno
nevarnih bakterij, saj zavira njihov razvoj
in sposobnost reprodukcije. Poleg tega
bakterijam preprečuje pritrditev na kožo in
posledično razvoj infekcij.
Zdrava zaščita za bolj kakovostno življenje.
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PALMOLIVE
Tokrat s poudarkom na popularni Braziliji, kot tradicionalni državi Sambe, karnevala, temperamenta,
prekrasne narave, plaž in odličnih zabav.
V prihajajočem obdobju še s posebno izstopajočimi dogodki:
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2014
- Poletne Olimpijske igre 2016
Zato Palmolive predstavlja novo linijo izdelkov...

“Alegria de Vivir “ (Veselje do življenja) – zanjo & zanj Geli za tuširanje

Lime&Mint Shoot!

Guarana Kick!

Pina Colada

Caipi Passion

Tekoča mila

... z neverjetno očarljivimi dišavami iz bogate, barvite brazilske narave, ki telo in duha napolnijo s pozitivno energijo in bujno vitalnostjo.
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EDINA ZOBNA PASTA
Z NEVTRALIZATORJEM
SLADKORNIH KISLIN.*

Tekoči mili antibacterial

*Sladkorne kisline so kisline, ki nastajajo
pri razgradnji sladkorjev iz hrane in pijače.

Posebna kombinacija dolgotrajne
antibakterijske zaščite in nege rok.
Zaščita, ki jo je navdihnila narava…
Palmolive s tekočima miloma
Antibacterial
sledi
higienskim
trendom na trgu in predstavlja
proizvoda, ki pripomoreta k
dolgotrajni antibakterijski zaščiti
in negi rok. Artikla vsebujeta
posebno formulo, ki nudi dvojno
antobakterijsko
zaščito:
uniči
99,9% bakterij in zavira njihov razvoj
(kar do 5h).
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ü Še bolj naravni
ü Bolj kakovostni
ü Nove sestavine makadamija in malina
ü Bolj privlačen vonj
ü Bolj moderen izgled

Gel za prhanje
in kopel
Mediterranean
Moments
Figa&Oliva
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FRANCK
Nadaljevanje zgodbe...
... Blagovna znamka Franck danes -> kupci se
vračajo

↘ Razvoj novih izdelkov in vstop v nove segmente
(čaj, sladkor, itd.)
↘ Dobro razmerje cena/kvaliteta (zanesljiva
kvaliteta proizvodov, nove proizvodne linije)
↘ Hrvaška: vodilni tržni delež na trgu kave (tudi
cappuccina), čajev in slanih prigrizkov
↘ BIH: vodilni tržni delež na trgu kave (tudi
cappuccina) in čajev
↘ Slovenija: vodilni tržni delež na trgu kavovin in
vodilna tuja znamka mlete kave.
↘ Vstop v segment cappucina, ki je po oceni
uporabnika izjemno dober proizvod (okus,pena).
Visoka rast prodaje.

Ključni segmenti in proizvodi
MLETA KAVA: Franck Jubilarna mleta kava
- 100 g kava / 175g kava/ 200g kava / 250 g vakum
kava/400g kava.
Najbolj prodajana gramatura: 100g + 200g
Glavna konkurenca: Barcaffe, Santana, Loka, PL
Prednost pred konkurenco: OKUS -> kraljevski užitek
Ciljna skupina: klasična priprava kave, tradicija
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IZBOR ASORTIMANA
IZBOR ASORTIMANA
↘

CAPPUCCINI:

Franck

Caffe

Cappuccino (7)
- Classic, Vanilija, Čokolada, Irish
Cream, Brez kofeina, Z manj
sladkorja, Zimski

Lastnosti, ki odlikujejo
Franck Cappuccino:
↘ BOGAT, EDINSTVEN OKUS, ki
inspirira in osvobodi kreativnost
↘ VELIKO PENE
↘ ŠTEVILKA 1 na Hrvaškem trgu
↘ DOBRO RAZMERJE med CENO in KVALITETO (večja gramatura, kot npr. Barcaffe, kar pomeni, da je cena na
gramaturo boljša).
↘ Franck TRADICIJA. Več kot 120 let.

↘ KAVOVINE: Franck, Kneipp, Proja, Divka, Bianka

In če pogledamo še malo dlje v zgodovino, bomo odkrili,

Kavovine so naravni nadomestki za kavo. V Evropi so bile

da so ljudje že v pradavnini pražili razne žitarice, korene

kavovine znane že stoletja pred pravo kavo.

in plodove, oziroma da je cikorija imela pomembno mesto

Prosper Alpinus je že leta 1592 v svojem delu »De plantis Aegipti

staroegipčanskem lekarništvu in opisih izpred več kot

liber« okus prave kave primerjal s plemenitim okusom cikorije.

6000 let.

Razlikujejo se po vsebini in okusu:

Veliko rednih uporabnikov si mešanice pripravlja doma, iz
dveh ali treh različnih kakvovin.

Franck: pražena korenina cikorije (min. 40%), 7-11%
naravno prisotnega inulina iz cikorije.

Zgoraj omenjene različice zaznamuje tradicionalna priprava s

Kneipp: pražen ječmenov slad (min.35%).

kuhanjem ter starejša ciljna skupina ter glavnina prodaje medtem

Proja: pražen ječmen 60% in pražena korenina cikorije 40%

ko Bianko (pražen ječmen 60% in pražena korenina cikorije 40%)

Divka: pražen ječmen 70% in pražena korenina cikorije 30%

odlikuje hitra, instant priprava in mlajša ciljna skupina.
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

M HM Nova
Gorica, LPM
končnica,
Marko
Markovič

ISP Gorica,
XXL končnica,
Marko
Markovič

MC Rudnik,
končnica Ajax,
Iztok Tominc

MC Šiška,
končnica
Colgate,
Patricija
Dujmovič

Tuš SM Sežana,
izpostavitev
novosti, Mojca
Muženič

ISP Vič, paletna izpostavitev, Iztok Tominc
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ZANIMIVO
ZANIMIVO

Ko domišljija in ustvarjalnost res nimata meja...

Unikatna jakna iz
bombažnih embalažnih
vreč pralnega praška
Faks.

NOVOROJENČKI
NOVOROJENČKI

Marko Pirnat je letos
za rojstni dan dobil
najlepše možno darilo,
hčerkico Pio. Čestitke
mamici, bratcu in
seveda očku.
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SLAVLJENCI
SLAVLJENCI

DVOJČKI, BIKI IN RAKI – VSE NAJBOLJŠE IN LEPO PRAZNUJTE!

VSE DOBRO!
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MIND, BODY & SOUL
MIND, BODY & SOUL
TEST OSEBNOSTI

Izberi sličico, ki ti je
všeč na prvi pogled.
Ne razmišljaj preveč.
Odgovor preberi
spodaj.
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Ste radodarna in moralna (ne zamešatej z moralizirajoča) oseba. Vedno
delate na samoizboljšanju. Ste zelo ambiciozni in imate zelo visoke
standarde. Ljudje morda mislijo, da je komunikacija z vami težka, a tudi
vam ni lahko….

MIND, BODY & SOUL
MIND, BODY & SOUL

Ste zabavna, odkritosrčna oseba. Zelo ste

Ste pametna in skrbna oseba. Ste velik mislec.

odgovorni in radi skrbite za druge. Verjamete

Vaše misli in ideje so zelo pomembne. O svojih

v trdo delo in sprejmete veliko obveznosti,

teorijah in pogledih radi razmišljate. Ste

povezanih z delom. Imate prijetno osebnost

introvertirani. Dobro se razumete s tistimi,

in ljudje vam hitro zaupajo. Ste bistri,

ki radi razmišljajo in se učijo. Veliko časa

duhoviti in hitro razmišljate. Vedno imate na

razmišljate o moralnosti. Poskušate delati

razpolago kakšno zanimivo zgodbo.

tisto, kar je prav, tudi če se večina družbe ne
strinja z vami.

Ste dojemljiva in filozofska oseba. Ste

Ste samozavestni in vedno glavni. Ste zelo

edinstveni, nihče vam ni niti približno

neodvisni. Vaš vodilni življenski moto je

podoben. Ste intuitivni in malce zbadljivi.

“Naredil bom po svoje”. Zelo se zanesete nase

Pogosto ste narobe razumljeni, kar vas boli.

in veste kako ostati močni zase in za ljudi, ki

Potrebujete svoj prostor. Vaša kreativnost

jih imate radi. Točno veste, kaj hočete in ni

potrebuje razvoj, želi si spoštovanje drugih.

vas strah stremeti za svojimi sanjami. Edina

Ste oseba, ki jasno vidi svetle in temne

stvar, ki jo zahtevate od ljudi, je poštenost.

strani življenja. Ste zelo čustveni.

Ste dovolj močni, da sprejmete resnico.

Ste prijazni in občutljivi. Ljudje se dobro

Ste veseli in živahni. Ste zelo občutljiva

povežejo z vami. Imate veliko prijateljev in radi

in razumevajoča oseba. Ste dober

jim pomagate. Imate to toplo in svetlo avro,

poslušalec in ne obsojate drugih ljudi.

zaradi katere se ljudje dobro počutijo, kadar

Verjamete, da ima v življenju vsak svojo

so blizu vas. Vsak dan razmišljate o tem, kaj

pot. Odprti ste za nove ljudi in dogodke.

bi še lahko naredili, da bi bili še boljši. Hočete

Ste zelo odporni na stres in le redko

biti zanimivi in edinstveni. Bolj kot kdorkoli na

zaskrbljeni. Nič nenavadnega, saj ste

svetu morate imeti radi, pripravljeni ste ljubiti

zelo sproščeni. Vedno vam uspe, da se

tudi tiste, ki vas nimajo radi.

imate dobro.

Ste šarmantni in energični. Ste zabavna

Ste optimistični in srečni. Verjamete, da

oseba, ki ve kako nasmejati ljudi. Živite v
harmoniji z univerzumom. Ste spontani in
entuzijastični. Nikoli ne rečete ne novim
dogodivščinam. Pogosto presenetite ali
celo šokirate ljudi. A taki ste…Vedno ste
zvesti sebi. Zanima vas veliko stvari in če
neka stvar pritegne vaše zanimanje, se
ne boste ustavili dokler ne boste osvojili
poglobljenega znanja o tem področju.

je življenje darilo. Poskušate doseči čim
več in to darilo kar najbolje izkoristiti. Zelo
ste ponosni na svoje dosežke. Z ljudmi,
ki vam nekaj pomenijo ste pripravljeni
ostati v dobrem in slabem. Do življenja
imate zelo zdrav pristop. Kozarec je za vas
vedno (vsaj) na pol poln. Vsako priložnost
izkoristite za oproščanje, učenje in rast,
saj verjamete, da je življenje prekratko, da
bi naredili drugače.
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KUHAJMO ...
KUHAJMO ...

RABARBARINA TORTA S KOKOSOM

SESTAVINE:

PRIPRAVA:

• 150 g maslenih piškotov
• 100 g masla
• 150 g rabarbare
• 300 g svežega sira
• 500 g skute
• 120 g sladkorja
• 50 g koruznega škroba
• 100 g kokosovih kosmičev
• 1 jedilna žlica vanilijevega
sladkorja (ali sredica vanili.
stroka)
• 2 jajci
• 1 jajčni rumenjak

Maslene piškote damo v vrečko za zamrzovanje in jih
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zdrobimo s pomočjo valjarja za testo. Raztopimo maslo in
ga umešamo med piškote. Tortni model obložimo s papirjem
za peko, vanj porazdelimo piškote in jih pritisnemo ob dno
modela.
Rabarbaro operemo, olupimo in jo narežemo na koščke.
Preostale sestavine med seboj dobro pomešamo. Nazadnje
dodamo rabarbaro. Model za peko napolnimo z maso,
poravnamo in v segreti pečici pečemo na 160 °C ca. 50 minut
(funkcija: kroženje zraka). Ohladimo v modelu.

KUHAJMO ...
KUHAJMO ...

ČEMAŽEVI MAFINI

SESTAVINE:
• 1 šop čemaža
(pribl. 80 g)
• 250 g moke
• 1 čajna žlička
pecilnega praška
• 1/2 čajna žlička
sode bikarbone
(jedilne sode)
• 2 jajci
• 200 g kisle smetane
• 100 ml pinjenca
• 50 g parmezana,
sveže naribanega
(ali drugega trdega
sira)
• 70 g masla (na sobni

temperaturi)
• 2 vejici timijana
• 1 ščepec
muškatnega
oreščka (sveže
naribanega)
• sol, poper (sveže
mlet)
• maslo za premaz

nasekljamo na drobno. Maslo penasto umešamo.
Dodamo jajca in še enkrat dobro premešamo.
Dodamo kislo smetano, pinjenec, nariban
parmezan in čemaž. Začinimo z nasekljanim
timijanom, soljo in poprom in vse skupaj
premešamo.

PRIPRAVA:

Zmešamo moko, pecilni prašek in sodo
bikarbono. Na sredini kupa oblikujemo
vdolbinico in jo napolnimo s čemaževo zmesjo.
Naglo zgnetemo v testo.

Najprej pod hladno
vodo oplaknemo
čemaževe lističe, jih
otresemo do suhega in

Modelčke za mafine namažemo z maslom in jih
napolnimo s testom. Pečemo pribl. 20 minut pri
200 °C. Nasvet: Pri receptu lahko del pšenične
moke nadomestimo z ajdovo moko.
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HOROSKOP
HOROSKOP

Vodnar - Denarne skrbi se bodo
množile skupaj z odtekanjem denarja
za vsakdanje račune, lahko se pojavijo
finančne obveznosti, na katere ste
popolnoma pozabili. Dan, ki ne bo
prizanašal s poslovno dinamiko.

Lev - Še vedno boste strastno
raziskovali sebe in svojo okolico, čeprav
nekje v sebi že veste, kaj iščete. Morda
tega še ne boste mogli jasno povedati,
boste pa toliko bolj jasno pokazali, ste
zreli za spremembe.

Ribi - Doživljate naporne trenutke, ko
se od vas pričakuje le najboljše, a pritisk
boste pogumno prenašali. Ne imejte
treme in se izrazite s svojo kreativnostjo.
Vsekakor je res, da včasih izjemno
delujete, ko ste pod stresom.

Devica - Očitno je, da potrebujete
spremembe, ki se napovedujejo za prvim
vogalom. Težko bo, ker ne marate kaosa,
vendar ste se pripravljeni prilagajati,
čeprav ste dovolj sposobni, da bi sami
lahko dajali pobudo.

Oven - Lovili boste ravnotežje med
stvarnostjo in lastnimi omejitvami.
Nemirno se boste izvijali iz danih obljub,
želeli si boste le malo miru. Naj bo to
priložnost, da vsaj malo razmislite, kako
in kam naprej.

Tehtnica - Občutek, da se nečemu

Bik -

Škorpijon - Po dolgem času boste

Dvojčka - Niste neuničljivi, zato si ne

Strelec - Začutili boste neiskrenost,

Rak - Novi poslovni stiki vam bodo
še koristili, saj boste na stvari lahko
pogledali z razdalje in ugotovili, da se
preveč obremenjujete z malenkostmi.
Konkurenco boste presenetili s svojo
sproščenostjo.

Kozorog - Potrebovali boste
veliko več potrpljenja, kot ga imate.
Odgovornost, ki jo čutite, bo prevelika,
da vas ne bi bilo vsaj malo strah. Čeprav
boste iskali srednjo pot, se boste morali
prepustiti dogodkom.

Vse ima svoj vrhunec in čas je,
da začnete uživati v razgledu, ki ste si
ga zaslužili. Pozornost se bo sama od
sebe usmerila na vprašanja, ki zadevajo
prihodnost, a vedno ne boste dobili
odgovora, ki si ga želite

nakopljite še več obveznosti, da bi vas
vsi lahko občudovali. Ne ukvarjajte se z
drugimi, sami morate priti do spoznanja,
kaj je pomembno in kaj vas resnično
osrečuje.
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le ne boste mogli izogniti, ne bo prijeten.
Nagonsko čutite, kaj je najbolj prav. Ne
omahujte več, sprejmite odločitev, le
tako boste šli lahko mirno naprej in lažje
zadihali.

preživeli dan, kot to paše vam in ne
drugim. To lahko pomeni marsikaj,
zagotovo pa vam pri tem ne bo dolgčas.
Druge boste znali prepričati v svoj prav in
si tako odprli mnoga vrata.

zato bo prijetno razpoloženje na
delovnem mestu zamenjala napetost
v odnosih. Sprva jasna mnenja bodo
postala zamegljena, kar bo vodilo v
neprijetne nesporazume.
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EDINA ZOBNA PASTA
Z NEVTRALIZATORJEM
SLADKORNIH KISLIN.*

*Sladkorne kisline so kisline, ki nastajajo
pri razgradnji sladkorjev iz hrane in pijače.

Lime&Mint Shoot!

Guarana Kick!

Pina Colada

Caipi Passion
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