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V številki, ki je pred vami, vam ponosno predstavljamo osem novih, Toyota Yaris
lepotic, ki so v prvih pomladnih dneh popestrile in dopolnile naš vozni park. Lahko se

Tisk

boste seznanili tudi z novostmi, ki jih naši principali pripravljajo za prihajajoče

Fdvor d.o.o.

mesece, zraven pa se najde tudi kak zanimiv in enostaven recept, barvite fotograﬁje

Naslovnica
Dreamstime

vaših izpostavitev na prodajnih mestih, kjer mnogi pokažete tudi svojo umetniško
plat ter še veliko zanimivih člankov.
S svojim prispevki se predstavljata nova sodelavca v pisarni, Suzana in Žiga.

Slika na zadnji strani
Časopis izhaja kvartalno

Prvi, rahlo dopustniško obarvani dnevi so že za nami. Tako, za vajo, kot priprava na
pravi dopust. Ste povadili, da ne bo potem, v sezoni, pretežko?

in se distribuira brezplačno.

Maja
Stališča in mnenja izražena
v časopisu niso nujno
stališča in mnenja
izdajatelja in uredništva.
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ZANIMIVOSTI
Člani ekipe urejevalcev polic, ki so se nam
predstavili v prejšnji številki, so dobili vsak
svojega jeklenega konjička, vsi povrsti pa so
odeti v prepoznavne vizuale nekaterih
blagovnih znamk, ki jih tržimo.

2

NOVOSTI
Pri podjetju Recki Benckiser so embalažo svojih najboljših tablete za strojno pomivanje posode
Finish, za kratek čas preoblekli v nov, »Limited Editon« design, hkrati pa za potrošnike pripravili
tudi novo nagradno igro, »Kupite Finish in osvojite diamant«.

Asortiman izdelkov blagovne znamke Durex pa je bogatejši za celo paleto izdelkov

Intense, od kondomov, lubrikanta pa vse do »igračk« zanjo & zanj, ki bodo zatresli tla
pod vašimi nogami.
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NOVOSTI

Svetovna revolucija tudi na našem trgu – Remington ravnalnik z inovativno zasnovo, ki omogoča, da plošči »lebdita« v zraku.
Nista pritrjeni na ohišje, zato se slednje ne segreva in tako omogoča oblikovanje tudi bolj zahtevnih pričesk, za katere
potrebujete več časa in pri katerih bi se običajni ravnalnik že precej pregreval. Oblikovanje las je z ravnalnikom Air Plates
postalo izjemno enostavno. Zahvaljujoč boljšemu nadzoru pri oblikovanju pričeske, je Air Plates ravnalnik primeren tako za
novinke kot za izkušene profesionalke.
Gre za svetovno inovacijo, ki so jo prvi uvedli prav pri
Remingtonu. Ravnalnik Air Plates odlikujejo še vrhunske
keramične plošče s titanom, ki gladko drsijo po laseh in jih
zravnajo že ob prvem potegu – celo dvakrat bolj gladko kot pri
običajnih ravnalnikih. Kvaliteta pa se odraža tudi na življenjski
dobi plošč, saj trud in tehnologija, ki sta bila vložena v
oblikovanje zagotavljata dodatno zaščito tudi za aparat.
Izbirate lahko med 5 nastavitvami temperature od 150 do
230°C in oblikovanje tako prilagodite svojemu tipu las.

Pri Remingtonu so poskrbeli tudi za dodatno varnost
uporabnic in ravnalnik opremili z avtomatskim varnostnim
izklopom. V primeru, da 60 minut ne pritisnete nobenega
gumba, ravnalnik pa pustite vklopljen, se bo izklopil sam.
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NOVOSTI

SPIRALIZIRAJTE DO ZDRAVJA
Že nekaj časa krožijo po spletu recepti kako navadne testenine zamenjati za zelenjavne, ki so ne le veliko lažje
prebavljive in zdrave, primerne so tudi za tiste, ki pazijo na kilograme, in pa seveda bolnike s celiakijo.
Zagotovo so se vam že cedile sline ob pogledu na špagete iz bučk, na katere prisegajo tudi vegani, pa presnojedci in tisti,
ki živijo po načelih paleo diete, saj ne gre za nič drugega kot surovo, ali pa zelo na hitro podušeno bučko, polno vitaminov
in z desetino kalorij ter ogljikovih hidratov običajnih špagetov. Iz Russell Hobbsa zdaj prihaja odlična novica za vse, ki bi
radi živeli bolje in hkrati uživali v svojih najljubših jedeh.
Imenuje se spiralni rezalnik in z njim boste v trenutku in povsem enostavno svojo najljubšo zelenjavo spremenili v
špagete ali rezance, pa tudi spiralne rezine. Slednji nastavek je še posebej pripraven za rezanje krompirja, saj bodo
rezine tanke kot za čips, ko jih boste ocvrli, pa bodo lepo hrustljave. Ste že poskusili čips iz repe ali pese? Glikemični
indeks teh je precej nižji kot pri krompirjevem čipsu, tudi vitaminov vsebuje več, s spiralnim rezalnikom pa ga boste
pripravili v trenutku. Ocvrete ga lahko enako kot krompirjev čips ali pa ga spečete v pečici, pri čemer olja skorajda ne
potrebujete.

Hit poletja - 'NAVIHANI KROMPIRČEK'
Spiralizirajte krompir. Segrejte cvrtnik na 160°C in ocvrite krompirčke do
navihanosti približno 5 min. Odcedite odvečno olje in začinite po želji.
Če se želite izogniti cvrtju pa lahko navihane krompirčke pripravite tudi v pečici.

Spiralni rezalnik bo še posebej prav prišel staršem, ki imajo doma
malčke, ki nad zelenjavo vihajo nosove. Ni lažjega načina kako otroke
pripraviti k temu, da bodo zaužili potrebne vitamine in minerale, ki
jim omogočajo zdrav razvoj, kot narediti zelenjavo zabavno. Odlični
recepti pa pogosto žal niso dovolj. Bučka je lahko še tako okusno
pripravljena, v očeh malčkov je še vedno bučka; zelena gmota, ki
zlovešče preži s krožnika. Kaj pa, če bi jim namesto bučkine rezine
postregli z bučkino vzmetjo?
Spiralni rezalnik lahko uporabimo za rezanje več vrst zelenjave, pa
tudi sadja. Odlično se obnese pri rezanju jabolk, rdeče pese, kumar,
čebule, krompirja, hrušk, kolerabe, pese in še bi lahko naštevali. S
tako narezano zelenjavo pa ne boste prepričali le otrok, navdušili
boste tudi svoje goste, saj je spiralni rezalnik odlična priprava za
enostavno in hitro dekoriranje jedi. Rezalniku je priložena tudi
knjižica receptov, kjer boste našli ogromno okusnih jedi, ki bodo
prepričale tako oči kot brbončice, mi pa vam ponujamo še enega, ki
bo navdušil predvsem ljubitelje daljnega vzhoda.
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NOVOSTI

Stir fry s kraljevimi kozicami
Stir fry je jed, značilna za azijsko kuhinjo, priljubljena pa prav povsod po svetu, saj je priprava izjemno enostavna, še bolj
enostavno pa je pospravljanje po kuhanju, saj za stir fry navadno potrebujemo le vok. Besedi »stir« in »fry« pomenita
»premešaj« in »ocvri«. In to je tudi način kako to jed pripravimo – v voku na olju mešamo in pražimo sestavine, ki so nam pogodu.
Uporabimo lahko skorajda katero koli sestavino, od različnih vrst mesa, rib in zelenjave, jajca, riž in testenine, a obvezno z
azijskimi začimbami, kot so ingver, čili, sojina omaka in podobno.
Potrebujemo:
ź

olupljene kraljeve kozice

ź

20 ml sezamovega olja

ź

10 g svežega ingverja

ź

15 g praženih sezamovih semen

ź

100 g mladega graha v strokih

ź

2 stroka česna

ź

1/2 rdečega čilija

ź

40 ml temne sojine omake

ź

30 ml rastlinskega olja

ź

sok in nastrgano lupinico 1 limete

ź

1/2 rdeče paprike

ź

1/2 rumene paprike

ź

1 veliko bučko

ź

40 g svežih kalčkov

ź

30 ml sladke čili omake

ź

2 šopa svežega koriandra

ź

sol in poper po okusu

sezamova semena ter pražimo 3 do 4 minute. Vmes občasno
premešamo in pazimo, da sestavine ne zapečemo preveč.
Dodamo nasekljane paprike, grah in bučko ter pražimo še 3
do 4 minute. Dodamo kalčke in pražimo še 2 do 3 minute. K
zelenjavi dodamo kuhane kozice, primešamo sojino omako
ter sladko čili omako. Na koncu dodamo še limetin sok,
lupinico in koriander. Po želji solimo in popramo ter še vroče
postrežemo. Stir fry je okusna in lahka samostojna jed, ki jo
lahko postrežemo z rižem ali različnimi vrstami rezancev.

S spiralnim rezalnikom na tanke rezance narežemo bučko in
redkev, nato spirale narežemo na 3 do 4 centimetre velike
paličice. Na drobno nasekljamo česen, ingver in čili. Rdečo in
rumeno papriko očistimo in narežemo na manjše kose, na
manjše kose narežemo tudi grah. Kozice za 20 minut
namočimo v sezamovo olje in jih na hitro pokuhamo v voku.
Dve do 3 minute bo dovolj. Kozice položimo na papirnato
brisačko in pustimo, da se odcedijo. Vodo iz voka zavržemo,
dodamo rastlinsko olje in pustimo, da se močno segreje. V
vroče olje vsujemo nasekljan česen, čili, ingver in pražena

Pa dober tek!
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NOVOSTI
Franck kapsule
Zakaj Franck kapsule?
ź

Vrhunski espresso v udobju doma

ź

Vrhunska priprava

ź

Izkušnja vrhunskega napitka

ź

Mojih 5 minut / moja nagrada

ź

Kapsula = standard kvalitete

Franck, tržni strokovnjak z izkušnjami, znanjem in tradicijo v toplih napitkih predstavlja svojo single-serve zgodbo s
poudarkom na strokovnem znanju o kavi. Postavlja nove okvirje, pri čemer se ne ustavi le na kavi ampak potrošniku nudi cel
spekter vrhunsko pripravljenih napitkov vedno enake, standardno visoke kvalitete.
KDO JE NAŠ PRIMARNI POTROŠNIK?
„Ni mi treba biti vrhunski strokovnjak, da bi vedel-a, kaj je dober espresso.”
Ljudje, ki radi popijejo dober espresso. Čeprav niso poznavalci celotne »kulture pripravljanja in pitja« espressa in ne vedo,
katera zrna kave so najboljša ali pod kakšno temperaturo se idealni napitek pripravlja, vedo kaj je dober in kvaliteten okus
espressa.
Vedo, kaj imajo radi, kaj jim ustreza in kaj od proizvoda želijo. Pri tem niso pripravljeni delati kompromisov in ko najdejo
espresso, ki jim je všeč, mu ostanejo zvesti dolga leta (najljubši lokal = najljubša kava).

PROIZVODI

Superiore Espresso
ź

Čokoladne in cvetne note

ź

Soﬁsticirani okusi zrn kave iz Srednje in Južne Amerike ter Azije

Stretto Espresso
ź

Izbrana zrna vrhunskih sort kave iz Srednje in Južne Amerike ter Azije

ź

Višja intenziteta

ź

Intenzivna aroma temne čokolade pretkana s ﬁnimi notami črnega ribeza in rdeče grenivke

ź

Izražen in bogat okus

Classic Espresso
ź

Mešanica kavnih zrn iz Srednje in Južne Amerike

ź

Vsebuje note karamele prežete z aromo lešnika in blagimi sadnimi notami

ź

Kava srednje intenzitete, svilenkaste strukture in kremaste, nežne pene

Mleko
ź

Kapsula mleka za vse različice kavnih napitkov (macchiato, cafe lae, itd.)

ź

Več kot 80% „kav” ki se konzumirajo v HoReCa kanalu se konzumira z mlekom!
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NOVOSTI

APARATI
Dve vrsti aparatov: Square (3 različne barve: črna mat, rdeča in turkizna) in Wave (srebrna barva)

Aparat Square

Aparat Wave
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NOVOSTI
Colgate želi ponuditi izkušnjo naravnih
ekstraktov z navdihom orientalske
tradicije in doživetje eksplozivnega
okusa…
Zato predstavlja…
Naravne sestavine za edinstveno izkušnjo
umivanja zob…

LIMONINO OLJE & ALOE VERA

SOL MORSKE TRAVE
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POSEBNI DOSEŽKI

Planet Tuš KP, Hiša toplih napitkov Franck

HM SG, izpostavitev Kandit, Velika noč

IS MS, izpostavitev Russell Hobbs
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POSEBNI DOSEŽKI

HM NG Mesto, končnica Ornel & Faks
IS Qlandia KR, končnica Ornel in Ajax

IS NG, končnica Saponia

IS Qlandia MB, končnica Ornel in izpostavitev Ajax

Leclerc, izpostavitev Saponia
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POSEBNI DOSEŽKI

Tuš SM Polzela, končnica Ornel & Faks

HM NM, končnica Ornel, Faks & Woolite

Tuš Market Vele, končnica Ornel

HM Škoa Loka, končnici Ornel in Faks&Woolite

HM Kamnik, končnica Ornel, Faks & Woolite
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, izpostavitve o.b. & Carefree

IS Celje, izpostavitve LPM
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POSEBNI DOSEŽKI

Müller KR, končnica LPM

HM NM Bršljin, končnica Listerine

HM Šiška, izpostavitev Listerine
S Rače, dodatna izpostavitev Listerine & Johnson's baby
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POSEBNI DOSEŽKI

IS Citypark, promocija LPM ob dnevu žena
HM Šiška, končnica LPM & promocija
ob dnevu žena
dm Rudnik, promocija LPM ob dnevu žena

Planet Tuš CE, dodatna izpostavitev
Johnson's baby robčki »Štorklje«

HM Šiška, končnica LPM & promocija ob dnevu žena
Tuš C&C CE, stojalo Johnson's baby & robčki »Štorklje«
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POSEBNI DOSEŽKI

Nekaj utrinkov iz čudovitih in kreativnih izpostavitev Le petit Marseillais – »Small Garden«
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POSEBNI DOSEŽKI
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc LJ, končnici Dr. Beckmann

Planet Tuš CE, izpostavitev Dr. Beckmann
Leclerc MB, končnica Dr. Beckmann
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MIND, BODY & SOUL
Za zdrave oči in dober vid
Večina ljudi še zdaj misli, da je vid prirojen dar, ki z leti
pač popušča. Danes pa so strokovnjaki mnenja,
da je celostno urjenje oči najboljša naravna metoda za
izboljšanje vida. Najpomembnejše pri vadbi je, da
gledamo popolnoma zavestno in se zavedamo, da je
gledanje postopek, pri katerem sodeluje vse telo.
Urjenje oči ne more delati čudežev, lahko pa znatno
izboljša moč in kakovost vida - tudi, če nosite očala ali
kontaktne leče.
Že samo z zavestnim vrtenjem oči v različne smeri
boste ohranjali prožnost očesnih mišic in jim s tem
pomagali k brezhibnemu opravljanju njihovih nalog.
Očem bo koristilo tudi, če se boste naučili redno
mežikati.

Petnajst najpomembnejših živil za zdrave oči
Agrumi, paprika, bezeg, borovnice, črno grozdje, olja iz žitnih kalčkov, paradižnik in paradižnikov sok,
špinača, buče, soja, polnozrnati izdelki, gobe, alge, peteršilj, mastne ribe.

Vaje
Ko prvič pričnete z izvajanjem vaj, se morate
določen čas osredotočati na sliko ali predmet,
pozornost posvetite vsaki misli in občutku, ki se
takrat pojavi tako, da um v popolnosti zaposlite
z objektom opazovanja. Smisel te vaje je, da
zdržite čim dlje je mogoče, preden vam pogled
uide na drug predmet. Bodite vztrajni in
potrpežljivi, pa boste že v kratkem dosegli
odlične rezultate !

Vir: Viva.s
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MIND, BODY & SOUL
POWDER
Pripravila: Alenka Dular Pristavec

KALIFORNIJO in NEVADO. Hitro sva se namestila in si šla malo
ogledati bližnje smučišče HEAVENLY. To smučišče se nahaja v obeh
državah. Najnižja točka je na 1900 m, najvišja pa malo čez 3000 m
nadmorske višine. Naslednji dan pa ob pol devetih smuči na ramo in
greva na prvo preizkušnjo. Uh, presenečenje, gondola že vozi pa je
ura dvajset minut do devetih (naj bi od devetih). Vrsta dolga, a se je
zelo hitro zmanjševala in en dva tri sva bila na vrhu. Pa dajmo, hitri
spust in ugotovitev, res je drugačen – fantazija. Pa ponoviva še
enkrat, pa še, pa še, pa še……in dan je prehitro minil. Prav tako
ostali dnevi. Ob jezeru Tahoe sva obiskala še smučišče KIRKWOOD
in NORTHSTAR. Kirkwood se nahaja na n.v 2300 do 3000m,
Northstar pa od 2000 do 2800 m n.v. Zelo hitro je prišel dan za
naslednjo destinacijo, SALT LAKE CITY v državi Utah, oddaljeno cca
900 km.

Ker z možem oba rada smučava, si tudi ogledava smučarska
tekmovanja po televiziji in takrat, ko so bila tekmovanja v Ameriki
vedno omenjajo, da je sneg v Ameriki drugačen od našega
Evropskega. In ob vsem tem sva si že pred več leti želela preizkusiti
ta »drugačen »sneg. Lansko poletje pa sva se odločila, da to tudi
storiva. Ja, pol leta sva potrebovala, da sva vse uredila za smučanje
čez veliko lužo. Ker pa je čez veliko lužo daleč, sva se odločila da
obiščeva več smučišč.
No končno je prišel 25. februar, ko sva se odpravila od doma, vsa
nestrpna, da se čimprej spustiva po POWDERJU.
Čez dva dni, ko sva prevozila Kalifornijsko obalo, obiskala SAN
FRANCISCO sva v poznem sončnem popoldnevu prispela do LAKE
TAHOJA – prve destinacije. Po sredini tega jezera je meja med

Beawer creek

Beawer creek

Aspen

Najpogostejši znak na smučišču

Opozorila
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MIND, BODY & SOUL
Bilo je težko oditi saj je ponoči zapadlo veliko snega. Po celodnevni vožnji pa naju je tudi v
SALT LAKE CITY pričakal novozapadli sneg. Smučala sva v PARK CITYJU, ki je oddaljen cca
40 km. Tu sva ostala štiri dni in smučišče presmučala po dolgem in počez. Smučišče se
nahaja na n.v 2300 in 3500m.
Že je bila na vrsti tretja destinacija, od SALT LAKE CITYJA oddaljena približno 600 km,
AVON v COLORADU, malo naselje med smučiščema VAIL in BEAVER CREEK. Obe smučišči
se nahajata na n.v 2500 do 3500 m. En dan sva obiskala malce oddaljeno smučišče
BRECKENRIDGE. To smučišče naju je pripeljalo vse do n.v.4000m.
Da pa nisva samo smučala, sva si vzela dan odmora in odšla v ASPEN, kjer je bila zadnja
tekma svetovnega pokala v smučanju,( hi, hi…) kjer sva si ogledala smuk za moške in ženske.
Seveda sva navijala za vse, še posebno pa za Ilko Štuhec. Ta dan je zmagala in s tem osvojila
mali kristalni globus v smuku.

Breckenridge

South Lake Tahoe

Počitek

Dnevi so tako hitro minevali, da so trije tedni
namenjeni smučanju kar naenkrat minili.
Ostal nama je samo še teden, katerega pa
sva namenila za vožnjo do LOS ANGELESA,
od koder sva imela letalski prevoz do doma.
Med potjo sva obiskala narodni park
ARCHES v Utahu, FOUR CORNERS – meja
štirih držav- Colorado - Utah - Arizona - New
Mexico, MONUMENT VALLEY – rezervat
Indijancev, GRAND CANYON in seveda LAS
VEGAS in HOLLYWOOD, brez katerih pač ne
gre. Za piko na i pa sva si v L.A ogledala
hokejsko tekmo med L.A KINGSI in VINIPEG
JETSI.

Tudi slovenska zastava plapola

Pogled na jezero Tahoe iz Northstarja

Northstar
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Vsa najina pričakovanja so se več kot
uresničila.

MIND, BODY & SOUL

Borovničevo-limetin »cheesecake«
Pripravil Žiga Valentič

dobri poti. Drug velik korak pa je bila presna torta, ki jo pripravila
moja najljubša soseda. To je bilo veliko odkritje, ki je spremenilo moj
pogled na klasične domače biskvite, tortice lokalnega slaščičarja in
seveda na vse industrijske sladkarije. Tista torta je imela spodnjo
plast iz oreščkov in datljev, vmes so bile banane, vrhnja plast pa je
bila krema iz avokada, datljev in kakava (kar je v bistvu že osnova za
veganski čokoladni namaz). Ker ni bilo sladkorja so kar na enkrat
prišli do izraza vsi drugi okusi, ki so zapolnili praznino, ki jo je zapustil
sladkor. Vsa pestrost teh okusov pa je potešila lakoto po sladkem. In
zaradi tega se je vrednost teh tort v mojih očeh še povečala.

Nekaj časa je trajalo, da sem se odločil za temo o kateri bi vam pisal,
saj smo povsod bombardirani z najrazličnejšimi informacijami in
smo polni vsega, da nam od raznovrstnih idej glava poka po šivih in
nam le-te lezejo iz ušes. Pri vprašanju, o čem bi sploh hotel brati in
kaj bi z vami podelil, pa sem se spomnil, da imamo sladko vsi radi.
Zato bom z vami podelil en odličen recept za torto in svojo izkušnjo s
to vrsto tort.
Torta se imenuje Borovničevo – limetin “cheesecake”, angleška
beseda pa nakazuje, da je to sirova oz. skutina torta. Vendar pa bo
tukaj govora o veganskih (presnih) tortah, ki vam odprejo povsem
nov svet okusov in spremenijo lestvico najboljših tort. Tako v torti ni
ne duha ne sluha o mleku, jajcih ali kakršnikoli drugih živalskih
produktih razen, če se je v kakšen orešček zavlekel kakšen črviček
ali pa se je z dateljni kandirala kakšna muha.

Ko sem kasneje kdaj še jedel čokolado, poskusil kakšen piškot ali
kakšno drugo tablico, sem deloma razočaran in deloma vesel
ugotovil, da ima prav vse, ker sem kupil v trgovini, enak oz. zelo
podoben okus – prevladuje sladko, zelo močno sladko, v bistvu tako
močno sladko, da sploh ni več v zadovoljstvo. Takrat je borba s
čokoladicami postala lažja, še vedno pa sem moral občasne napade
po sladkem premagovati s suhim ali svežim sadjem. Najbolj zoprna
navada od vseh je bil reﬂeks, kadar sem šel mimo omare, da sem
pogledal, če je notri kaj sladkega.

Moji prvi stik z “boljšo” hrano se je dogodil v vrhniški knjižnici, kjer mi
je sodelavka, sama zaprisežena veganka in specialistka za
razstrupljanje telesa, začela razlagati, kako zelo nezdrave so
salame, ki sem jih oboževal, kako škodljiva so sladila v današnjih
pijačah, ki so v neomejenih količinah na voljo v trgovinah in kako grda
na sploh je mesna industrija. Takrat sem se odločil samo preizkusit
samega sebe ali bi zdržal dlje časa brez mesa in ugotovit ali so
“smoothiji” zares tako dobri, kmalu pa sem ugotovil, da je okus mesa
precenjen in da različna, na zelenjavi temelječa hrana ponuja veliko
bolj pestre okuse. Mesu se tako ni bilo težko odpovedati, nekaj
težav je bilo le z domačimi suhimi salamami, katerih vonj je sprožal
poželenja – in nikoli si nisem predstavljal, da je človek lahko odvisen
od salame.

Po treh letih je na črni seznam živil prišlo še nekaj stvari, kot na
primer sir in mlečni izdelki, ampak o tem nebi sedaj. Bistveno je, da
se je znanje o hrani, ki je nadomestila staro, pomnožilo, da odrekanje
sladkorju in mesu ni ostalo pri prepovedih, ampak da je sedaj to del
odločitve (kakor pravi Walter Veith: Your health, your choice); in če
imam možnost za odločitev, zakaj se ne bi odločil za »boljše«.
Čeprav se je izvedba recepta naše borovničevo-limetine »sirove«
torte sprva zdela kot en velik skok za Žigo, je v praksi zelo
enostavna, cela torta pa je narejena v manj kot eni uri z zelo malo
posode – še en velik plus :). Po tem, ko imaš pri roki vse spodaj
navedene sestavine, je postopek sledeč.

Povsem druga zgodba pa je s sladkorjem, katerega vez je veliko bolj
močna in odvisnost, čeprav nikoli priznana, veliko težja za zlomit.
Čeprav si človek pogleda sto dokumentarcev in prebere ogromno
študij o škodljivosti sladkorja, ki se ga v današnje izdelke daje vedno
več, se je bilo še vedno neverjetno težko odpovedat škatli
Domačice. In čeprav imaš zavedanje o škodljivosti umetnih sladil,
barv, ojačevalcev, konzervansov in drugih e-jev, greš še vedno zelo
težko mimo polic s čokolado in bonboni. Trdna odločitev o
izogibanju sladoledu prvi dan je bila že naslednji dan zlomljena. In
kako resnična se je pokazala svetopisemska vrstica, da je duh voljan
a meso šibko.

Za osnovo torte v blenderju (najlažje tako) zmeljemo orehe in
mandlje ter dodamo namočene datlje, vaniljev sladkor (ali pa tudi
ne), sol in toliko vode, da dobimo lepljivo maso (voda po občutku,
manj kot 1 dl, ker se mora spodnja plast držati skupaj). To maso
razprostremo v enakomerno plast v okrogel model za torte,
obložen s peki papirjem. Če popoln krog ni zahtevan, lahko delamo
torto tudi na krožniku na peki papirju.
Za nadev v električnem mešalniku zmiksamo odcejene indijske
oreščke (indijske oreščke je potrebno predhodno namakati v vodi,
in če ni veliko časa, jih namočimo v vroči vodi). Dodamo
limetin/limonin sok, med, limonino lupinico in vaniljo ter ponovno
zmiksamo. Dodamo še stopljeno kokosovo maščobo in dobro
premešamo (dejansko lahko stopljeno kokosovo maščobo vlivamo
med samim mešanjem). Na podlago iz oreščkov nadevamo za 1 cm

En korak na poti k opustitvi sladkorja je bilo zame postopno
zmanjševanje količine sladkorja v jedeh, ki sem si jih sam pripravljal
(s tem so do izraza prišli drugi neznani okusi), vendar so še vedno
vsebovale prečiščen sladkor in to je dovolj, da telo navad ne
spremeni. Prijatelj je kasneje zase ugotovil, da traja cikel vpliva
sladkorja na telo okoli dva tedna in če uspeš zdržati še dlje, si že na
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MIND, BODY & SOUL
Kakor je sladkor za telo, je tudi sebičnost za značaj. Veliko lažje je
življenje, ko imaš ljudi rad, ko jim lahko zaupaš in ko imaš toliko
ljubezni, da jim odpustiš njihove napake. Zanimiv je primer mesta
Roseto v ZDA, kjer se je razvila tesno povezana skupnost
italijanskih priseljencev, ki ni poznala kriminala, imeli so trdne
d r u ž i n s ke i n m e d s e b o j n e ve z i i n s o kl j u b n e zd ra ve m u
prehranjevanju in trdemu delu v nezdravem okolju živeli dobro in
imeli dvakrat manjšo smrtnost zaradi srčne kapi (to so v študiji
opazovali). Moderni način življenja je razbil te medčloveške vezi in z
njim se je povečala tudi smrtnost zaradi srčne kapi na vrednost, ki so
jo opazili v okoliških mestih.

debelo plast kreme (nekaj jo ostane za borovničevo plast) ter
postavimo za 30 minut v zmrzovalnik, da se strdi (v praksi je bila
krema dovolj trdna, da ni potrebovala zmrzovanja ampak naj se
vsak prepriča sam).
Za borovničevo plast k preostali masi dodamo eno mero (eno
skodelico) borovnic (odmrznjene odcedimo) in zmiksamo do
gladkega. Borovničevo plast prelijemo (razmažemo, ker zelo
verjetno ne bo tekoče) preko limoninega nadeva in okrasimo z
limonino lupinico in borovnicami. Model pokrijemo s folijo in
postavimo za tri ure v zmrzovalnik, da se krema strdi.
Narejena torta že sama po sebi izgleda okusno, v ustih je izredna,
najboljša pa je še s kom deljena. Verjamem pa, da bo pregnala
morebitne predsodke pred vegansko hrano in morda vzbudila
zanimanje zanjo. Vem, da hrana ne prinaša odrešenja in ne
nameravam nikogar prepričevat v to, kako zdravo je jesti vegansko,
vendar pa se z njo lahko izognemo veliko težavam, ki jih povzroča
hrana živalskega izvora, močno predelana industrijska hrana in
prekomerno uživanje sladkorja (o tem je na tone materiala). Najlažja
sprememba v prehrani, tudi odpoved sladkorju je v povezavi s
celotnim življenjskim slogom. Zveni mi sicer nekoliko zlajnano
vendar, ko pogledam nazaj, je točno to kar se mi je zgodilo. S
premalo gibanja nikoli nisem imel težav, vendar pa mi je manjkala
družbena in duhovna komponenta.

Vse povedano je za boljše življenje vseh, ker nobeno bitje ne živi
samo zase, ampak služi v dobro nekomu drugemu. Prevečkrat se
bere, gleda in posluša ravno o nasprotnem in zato se zdi, da se
družba obrača stran od ravnovesja in sožitja. Pregnat je treba temo
in odpreti oči. Zato, da se bomo zares lahko svobodno odločali, nam
je potrebna »zdrava hrana«, telesna in duhovna, ki ne zasužnjuje in
ne vodi v odvisnost, za katero pa ni treba, da je slabega okusa,
ampak nam je lahko v užitek, kot npr. naša borovničevo-limetina
»sirova« torta. Če je vredna hvale, ki ji jo dajem, pa lahko presodi
vsak zase.

Sestavine (1M = 1 skodelica za čaj)
Osnova
¾ M orehov
½ M mandljev
1 M datljev, namočenih
½ žličkevaniljevega sladkorja
ščepec soli
malo vode
Nadev
2 ¼ M indijskih oreščkov, namočenih preko noči
¼ – 1/3 M medu
2 žlički vaniljevega sladkorja
¼ M limetinega ali limoninega soka
1/3 M kokosove maščobe, stopljene
1 žlička limonine lupinice
1 M borovnic

Slika je simbolna
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SLAVLJENCI
V zadnjem času jim kar ni konca; Abrahama je konec aprila srečal tudi Boštjan Š.

»Vse lepo tudi ostalim, ki praznujete v tem obdobju!

EKIPA
Vesna Draganović
Moje ime je Vesna in prihajam iz Ljubljane. Z marcem 2017 sem postala vaša nova sodelavka
kot asistentka prodaje na blagovni znamki Colgate Palmolive. V svoji novi službi se počutim
odlično in imam res super sodelavce, ki so me odlično sprejeli. Kot oseba sem potrpežljiva,
nasmejana, pozitivna in skrbna.
Sem mama 5 let starega fantka (Liana), ki me je naučil kaj pomeni iskrena in brezpogojna
ljubezen. Svoj prosti čas najraje preživim v naravi, zato veliko hodim v hribe, tečem, rolam in
kolesarim in se preprosto zabavam. Zelo rada preberem kakšno dobro knjigo, pogledam
kakšen romantičen ﬁlm (čeprav sama nisem niti malo romantik), ko imam čas, pa rada pečem
sladice, ustvarjam…
Včasih si želim, da bi imel dan več kot samo 24 ur, saj mi enostavno zmanjka časa za vse, kar bi
še rada naredila in počela (malo v šali malo zares).
Kljub temu, da moje življenje ni popolno, sem srečna in hvaležna za vse tisto kar imam.
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HOROSKOP
OVEN
V prvi polovici meseca maja se
boste ukvarjali s poslovnimi
zadevami, ki ste si jih nalagali v
preteklem obdobju. Prišli boste
do zaključka, da morate nekaj spremeniti, če želite
povečati svoje ﬁnančno stanje. Na ljubezenskem
področju vas bosta vzpodbujala Sonce in Merkur.
Pr i p ra v l j e n i b o s t e n a n ove ko ra ke , n ova
poznanstva in vznemirljive avanture. Tisti, ki ste v
resni vezi, se boste začeli poglabljati v vajin odnos
in izboljševati situacijo. Pripravljeni bodite tudi na
partnerjeve nenavadne odzive, ki vam v zadnjih
dneh meseca ne bodo najbolj všeč.
BIK
Vaše zamisli se bodo končno
začele premikati naprej. Dobili
boste potrditve, povezane s
preteklim delom. Zazdelo se vam
bo, da vam je veliko ljudi naklonjenih, vendar bodite
kljub temu previdni, saj imate zraven sebe nekoga,
ki ni najbolj iskren do vas. Na zdravstvenem
področju se vam v drugi polovici meseca kaže nekaj
utrujenosti, ki jo boste najlažje premagali s
športnimi aktivnostmi in zdravo prehrano. Veliko
pa se boste tudi zabavali, saj vam samota nekako ni
več všeč. Nikar pa ne pretiravajte z alkoholnimi
pijačami.

STRELEC

LEV
Vse zadeve, ki ste jih nameravali
rešiti, so se vam zaustavile.
Najprej si boste morali narediti
dober načrt, kako naprej, da vas
situacije ne povozijo. Nekaj težav se vam kaže v
prvi polovici meseca, ko ﬁnance ne bodo pritekle
ob roku, ampak bodo zamujale. Reši vas lahko
dober prijatelj. Na čustvenem področju boste imeli
več sreče. Zaželeni boste s strani nasprotnega
spola. Obetajo se vam nove simpatije, ki vas bodo
obletavale s pozitivnimi komplimenti. Jupiter s
svojimi aspekti vam bo olajšal zadeve, povezane s
poslom, in vam dodal kanček optimizma.
DEVICA
Večkrat se pritožujete, da vam v
poplavi obveznosti in hitrega
tempa zmanjkuje časa za
posedanje s prijatelji, razvajanje in
početje svojih najljubših opravil.
Mogoče je čas, da prenehate jamrati in iskati
razloge, ampak se samo malo bolje organizirajte in
uspelo vam bo izpeljati vse načrtovano. Tudi
preobilica prostega časa ni prava formula za
uspeh. V akciji nam navadno uspe več kot pa v
preveliki ležernosti. Čustvene zadeve boste dali
nekoliko na stran, z njimi se boste ukvarjali šele
konec maja, ko boste dobili občutek, da ste
osamljeni ali zapostavljeni s strani partnerja.

O b č u t e k i m a t e , d a va m t o
obdobje ni preveč pisano na kožo,
saj vam stvari ne gredo dobro od
rok oziroma imate občutek, da se
vedno znajdete na nepravem
mestu. Verjemite, da ni nič uročeno, ampak se vam
je pač več stvari zgodilo v krajšem času, ker niste
bili dovolj pazljivi. Tega obdobja bo kmalu konec in
čaka vas prijeten, sproščen in lep maj. Še posebej
vam bo naklonjena druga polovica meseca, ko
boste ponovno zaživeli in začeli delati premike na
vseh področjih, ki so vas do sedaj obremenjevala.
Morda celo spoznate novo, simpatično osebo.
KOZOROG
V začetku meseca maja se boste
veselili svojih rezultatov, ki bodo
posledica vaše modrosti in zrelosti.
Va š a e n e r g i j a i n u m b o s t a
usmerjena v odkrivanje novih obzorij ali novih
ciljev. Nič vas ne bo moglo ustaviti pred
napredkom. Dokončno boste vedeli, kaj ste
potrebovali v življenju, da boste končno skladni in
celoviti. Ljubezen bo igrala v vašem svetu
najpomembnejšo vlogo in to se bo odražalo tudi pri
delovnih nalogah. Radi boste sami, ker si boste
tako napolnili notranje energijske moči. Ob koncu
meseca boste zelo nemirni, saj se vam bodo
ponovno začele kopičiti zoprne zadeve.

DVOJČKA
Veselili se boste toplih dni, ki počasi
prihajajo. Dobili boste navdih za nekaj
novega. Zazdelo se vam bo, da morate
poskrbeti zase in za svoje poslovne
zadeve, ki so v zadnjem obdobju nekoliko v
zaostanku. Sonce v znamenju Bika vas bo v prvi
polovici meseca privedlo do velikega čustvovanja.
Vračale se vam bodo zadeve iz preteklosti. Lahko
se vam celo zgodi, da srečate nekoga, ki vam je
včasih veliko pomenil. Vajina zgodba še ni končana,
vendar bi bilo dobro, da najprej razmislite in
pretehtate vse možnosti in se šele nato spustite
nazaj v razmerje.
RAK
V prvih dneh maja se vam bodo
pojavljali dvomi na vseh področjih.
Veliko energije bo potrebne, da se jih
znebite in zadihate tako, kot si
želite. Ves čas boste stremeli k pogovorom s
prijatelji. Do konca meseca pa boste med njimi
naredili selekcijo in se nato veliko boljše počutili.
Ljubezenske zadeve se bodo počasi začele
reševati v pozitivni smeri, saj ste končno prišli do
točke, ko ste bolj stabilni in lažje sprejemate
odločitve. S partnerjem boste preživljali lepe
trenutke, poleg tega boste brez težav opravljali
svoje delo, ki vam bo prinašalo tudi ﬁnančne
rezultate.

TEHTNICA
Prihajajo topli dnevi, vas pa je
razočaranje potegnilo v svet
samote in togote. Ljubezenska
razočaranja so del življenja vsakega posameznika
in največkrat na dolgi rok prinesejo spremembo, ki
življenju dajejo novo vrednost in nove poglede. Tudi
vam bo letošnji maj prinesel svežino in veselje,
samo ne čakajte predolgo. Zadeve, ki se vam bodo
ponujale, bo potrebno zagrabiti in jih negovati. Tudi
na poslovnem področju se vam obetajo prijetne
priložnosti, ki vas ne bodo pustile ravnodušne.
Zadovoljni boste z razpletom dogodkov.
ŠKORPIJON
Nahajate se v obdobju, ko se vam
določene zadeve podirajo, ne
glede na dejstvo, da se vi trudite po
vseh močeh. Počasi se vrstijo
spremembe, ki vam prinašajo več sreče in
pozitivne energije. Najboljše se boste počutili v
družbi enako mislečih, ki vas bodo podpirali na
vsakem koraku. Konec meseca se vam obeta
manjši konﬂikt na delovnem mestu. Odreagirajte
spontano in diplomatsko, v nasprotnem primeru
se vam obetajo manjše težave. Deležni boste
podpore sodelavca, ki popolnoma razume vaše
stanje. Ljubezen bo zacvetela v zadnjih dneh maja,
ko boste bolj sproščeni.

Vir: lifestyle.enaa.com
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VODNAR
Popolnoma boste izčrpani, saj ste
v zadnjem času ogromno delali.
Raje se umirite in potrpežljivo
počakajte še nekaj dni. V sebi se
boste vprašali in pretresli vse svoje čustvene
občutke, kaj bi lahko storili drugače in kdo je kriv za
stanje, v katerem se nahajate. Morda bi morali že
veliko prej pogledati na svet z bolj jasnim
zavedanjem. Nastale situacije žal ne morete
spremeniti, lahko pa naredite kakšen pozitiven
korak za prihodnost in si postavite konkretne
temelje. Na ljubezenskem področju boste
potrebovali tudi kanček sreče, da očarate osebo, ki
vam je všeč že nekaj časa.
RIBI
Zima vam je zapustila nekaj
odvečnih kilogramov, kar so
opazili tudi vaši prijatelji. Njihove
šaljive pripombe vam niso nič kaj
prijale. Odločitev bo hitro padla in
sledil bo vpis na redno tedensko vadbo v bližnjem
ﬁ t n e s kl u b u . V za č e t n i za g n a n o s t i l e n e
pretiravajte preveč, saj to ni najbolj prijetno za
vaše zaspane mišice. Na čustvenem področju se
boste najboljše počutili v prvi polovici meseca, ko
vam bosta moč in voljo vlivala Sonce in Mars. Čas je
primeren tudi za razčiščevanje nejasnosti na tem
področju, saj boste končno deležni tistih
odgovorov, ki jih želite.

