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Majski piknik
Pomlad je v zraku, a že diši po poletju, kar pomeni, da je čas, da 
popestrimo svoj zunanji življenjski prostor – z bralnimi kotički, kuhanjem 
na prostem, vrtnim pohištvom in letno kuhinjo, in to z vsem navdihom, ki 
ga potrebujemo za ustvarjanje idiličnega prostora zunaj v senci za uživanje 
v teh sončnih dneh. a nič ni tako zabavno in sproščujoče, kot je piknik z 
vso družino in prijatelji. ni potrebno veliko načrtovanja, le malo priprav je 
vse, kar potrebujemo za nepozaben popoldan, zato vam bomo v tokratni 
ediciji namignili, kako načrtovati, pripraviti in izvesti popolnoma okusen 
družinski piknik. Ko sedim za mizo in pišem te uvodne besede, so prva 
stvar, na katero pomislim, tradicionalni pikniki – tisti z modrim ali rdečim 
karirastim prtom, ljubko košaro za vse dobrote, majhnimi posodami, 
napolnjenimi z okusnimi stvarmi, papirnatimi krožniki in veliko prtički, ki jih 
redno lovimo vsepovsod. Medtem ko razmišljam o svojih otroških piknikih, 
se spomnim, da so vedno ponudili občutek pustolovščine – ugibanje, kam 
gremo, kaj bomo počeli, kaj bomo pekli na žaru. Čeprav je bila destinacija 
vedno znana, pa tudi vse ostalo, na primer pohod po poteh Gorjancev 
pa zgodbe o medvedih, palčkih in drugih pravljičnih bitjih (saj veste, »če 
boste pridni, jih boste videli«), je bila pomembna motivacija. in iz nekega 
razloga smo bili vedno takoj lačni, ko smo prispeli na izbrano mesto, 
čeprav smo pred kratkim jedli. Mislim, da je nekaj v svežem zraku, zaradi 
česar človek postane lačen, in tu je seveda priložnost uživati   v hrani, jesti 
z rokami in biti zunaj. »Tradicionalni« piknik je super. Toda piknik v kakršni 
koli obliki se dejansko lahko zgodi kjer koli, lahko ga pripravimo na svojem 
lastnem dvorišču. Če tega še niste poskusili, je to odličen kraj, saj lahko 
preprosto vržemo odejo in ni se nam treba boriti proti prometu, da bi 
nekam prišli. Če pa česa zmanjka, hitro »odletimo« v hišo. Priročno. To mi 
je všeč. Zakaj ga ne bi imeli na klopci v parku, na primer s toplo kavo in 
borovničevimi kolački in s sendvičem iz delikatese, ali na terasi bloka, kjer 
je dovolj prostora za prtiček, steklenico limonade s slamico in piščančji 
sendvič z mangom in majonezo ter jagodno solato z limeto. Urbano, 
trendovsko, za »všeček«. Pikniki so na voljo v vseh oblikah in scenarijih, 
a brez skrbi, vedno lahko improviziramo. Pravzaprav ni pomembno, kam 
gremo, le obvezno pojdimo! več pa na citylife.si.

Helena Peterlin, odgovorna urednica
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maja do 12. junija

Razstava fotogRafij 
Plečnikove ljubljane
Cankarjev dom, Ljubljana

Ob 150. obletnici Plečnikovega rojstva se 
lahko podamo na fotografski sprehod po 
Plečnikovih številnih arhitekturnih intervencijah, 
ki so Ljubljano preoblikovale v simbolno 
narodno prestolnico in tudi vpisale na Unescov 
seznam svetovne dediščine. 
cd-cc.si

od

 12 VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

od4

do

 15

junija

Razstava 
izkušnja v 
aRhitektuRi
Jakopičevo sprehajališče, 
Ljubljana

Odprte hiše slovenije vabijo na ogled 
fotografske razstave 45 arhitekturnih 
objektov več kot 65 avtorjev in 
arhitekturnih birojev, pospremljenih z 
izjavami 35 stanovalcev, arhitektov in 
upravljavcev. 
visitljubljana.com

maja 

junakinje
Mestno gledališče ljubljansko

Vodilne britanske dramatičarke so si ponovno zamislile pisma znanih 
junakinj grških mitov, ki pišejo moškim svojega življenja; ti so jih na 
različne načine zapustili, zavrgli, izdali. Režiser Aleksandar Popovski znani 
uprizoritvi dodaja novo junakinjo, njeno besedilo pa je spisal Nejc Gazvoda.
mgl.si

od

 26
maja do 29. septembra

27. bienale 
oblikovanja
Različna prizorišča v Ljubljani

Otvoritveni teden najstarejšega in enega vodilnih 
bienalov oblikovanja na svetu bo pod taktirko Jane 
Withers tudi tokrat postregel s pestrim izborom del 
oblikovalcev in arhitektov z vsega sveta. 
bio27.si

© Peter Giodani

© Miran Kambič

© WasP
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naPOveDniK

od29

maja do 18. junija

svetlobna 
gveRila
Več prizorišč v 
središču Ljubljane

Urbani utrip mesta bo za 
dober mesec dni popestren 
s številnimi svetlobnimi 
postavitvami, mestne ulice 
in trgi pa vnovič oživljeni s 
pomočjo sodobne umetnosti.  
svetlobnagverila.net

od

 23
16. dm tek za ženske
Park Tivoli, Ljubljana

Ljubljanski park Tivoli bodo ponovno zavzele 
navdušene tekačice, ki se bodo tudi tokrat lahko 
podale na 5- ali 10-kilometrsko preizkušnjo. 
Letošnji program prinaša kar nekaj novosti. Med 
drugim se bodo tekačicam na tako imenovanem 
dm trail teku lahko pridružili tudi moški, medtem 
ko bodo naši najmlajši znova tekli na Oskarjevem 
teku. Po opravljeni preizkušnji bosta osrednji 
oder zavzeli glasbena skupina Čuki in pevka nina 
Pušlar ter poskrbeli za še dodatno zabavo.
dm.si

maja

PeneloPiada
SNG Drama Ljubljana, 
Križanke

v ospredju prve slovenske 
uprizoritve dramskega 
besedila znamenite Margaret 
antwood, nam najbolj znane 
po delu Deklina zgodba, 
je iskanje odgovora na 
vprašanje, kje se konča 
laž in se razgali resnica. 
v osrednji vlogi nastopa 
Polona Juh, pod režijo pa se 
podpisuje Livija Pandur. 
drama.si

festivaljubljana.si

Sobota, 4. junija 

bRina, ljubljanski festival 
džina
Križanke, Ljubljana

Obiskovalci bodo lahko na festivalu okušali džine 
domačih in tujih destilaterjev, se poigravali z 
raznovrstnimi aromami ter uživali v koktajlih in 
spremljevalnem kulinaričnem programu. 
brina-festival.si

© Peter Uhan

Od 24. do 30. maja

dRuga godba
Različna prizorišča v Ljubljani

Organizatorji kot prvo ime festivala izpostavljajo 
britansko zasedbo sons of Kemet, a takoj za njimi 
korakajo Rodrigo Cuevas iz Španije, maroški bab 
L’bluz, Orquesta akokán s Kube in Moor Mother z 
drugega planeta. 
drugagodba.si

Od 30. maja do 12. junija

boRštnikovo
Različna prizorišča v Mariboru

Katera je najboljša predstava in kdo so igralci, 
ki so s svojo igro najbolj zaznamovali preteklo 
leto? vse bo znano kmalu, in sicer na že 
57. borštnikovem srečanju. 
borstnikovo.si

Od 8. do 10. junija

ment
Različna prizorišča v Ljubljani

Letošnji koncertni program vključuje več 
kot 80 glasbenikov iz 25 držav, na otvoritvenem 
večeru v Kinu Šiška pa bo kot glavni gost nastopil 
enigmatični ameriški zvezdnik, kantavtor in 
producent Yves Tumor. 
ment.si

od

 11 junija
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26

19

junij 
Epska akcijska avantura

juRski svet: PRevlada
(Jurassic World Dominion, ZDA)

Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Čas je za zaključek jurske dobe, v kateri se bosta združili 
dve generaciji. v drzni in dih jemajoči novi pustolovščini, 
ki se dogaja po vsem svetu, se igralcema Chrisu Prattu 
in bryce Dallas Howard pridružijo oskarjevka Laura Dern, 
Jeff Goldblum in sam neill. Dogajanje se odvija štiri leta 
po tem, ko je bil otok isla nublar uničen – dinozavri zdaj 
živijo in lovijo skupaj z ljudmi po vsem svetu.
kino-bezigrad.si

9

19. maj
Drama

oPeRacija mincemeat
(Operation Mincemeat, ZDA)
Kolosej, Cineplexx

Leto 1943: zavezniki so odločeni, da 
zaustavijo Hitlerjev nadzor nad okupirano 
evropo, zato načrtujejo popoln napad na 
sicilijo. Pri tem se soočijo z nemogočim 
izzivom, kako masovno invazijo zaščititi 
pred potencialnim pokolom. edino 
upanje sta izjemna obveščevalna 
častnika ewen Montagu in Charles 
Cholmondeley.
kolosej.si

2. junij 
Srhljivka

zadnjič videna živa
(Last Seen Alive, ZDA)
Kolosej, Cineplexx

v glavni vlogi Gerard butler obupan 
išče svojo ženo, potem ko ta izgine na 
bencinski črpalki. Obenem med iskanjem 
žene beži pred oblastmi in vzame zakon 
v svoje roke. Panični Will za pomoč prosi 
lokalno policijo in Lisine starše, a ko čas 
mineva, sum pade nanj. Pretihotapi se v 
kriminalno združbo v mestu.
kolosej.si

2. junij 
Animirana pustolovščina

čebelica maja 3:  
zlato jajce
(Maya the Bee 3: The Golden Orb, ZDA)
Kolosej, Cineplexx, Kino Bežigrad

Mala Maja je radovedna čebelica, ki 
ne mara pravil. njene dogodivščine se 
ponovno odvijajo v naravi, pozitivne 
zgodbe pa so polne upanja, prijateljstva 
in strpnosti. Kraljica ji je odločno 
prepovedala kakršno koli pustolovščino, 
a je Maja seveda ne posluša in se poda 
na pomembno nalogo.
kino-bezigrad.si

maj 
Akcijska drama

toP gun: 
maveRick
(Top Gun: Maverick, ZDA,  
Hong Kong)

nadaljevanje kultnega filma Top 
Gun. Po 34 letih se na velika platna 
vrača uspešnica, v kateri je v glavni 
vlogi blestel Tom Cruise kot pilot 
Maverick. stotnik se po 30 letih 
uspešnega službovanja kot pilot 
vrne na elitno vojaško letalsko 
šolo. Maverick se mora soočiti z 
negotovo prihodnostjo in duhovi iz 
preteklosti, kar doseže vrhunec v 
misiji, ki od izbranih oseb zahteva 
največje žrtvovanje.
cineplexx.si

maj 
Akcijska komedija

vse Povsod naenkRat
(Everything Everywhere All at Once, ZDA)

Mešanica norega glasbenega videomaratona, 
komedije, borilnih veščin in nadrealističnega 
znanstvenofantastičnega okolja. Osnovno 
bistvo filma je preprosto. evelyn Wang je 
zaskrbljena lastnica propadajoče pralnice. 
Zdravje njenega očeta je v slabem stanju, mož 
ji izroči ločitvene dokumente, njena hčerka pa 
je razočarana nad življenjem. nato njenega 
moža obsede dvojnik in ji pove, da je edina 
oseba, ki lahko reši multiverzum pred grožnjo, 
ki uničuje resničnost. 
kinodvor.org

18. 
festival 

Kino Otok
Med 1. in 5. junijem bo v izoli potekal 
že 18. mednarodni filmski festival Kino 
Otok – isola Cinema, vsako leto pa se 
del festivalskega programa odvije tudi 
v prestolnici. v slovenski kinoteki in 

Kinodvoru bodo na sporedu projekcije 
festivalskih filmov in kinotečna 

retrospektiva, Ljubljano pa bodo 
obiskali tudi filmski gosti.

kinootok.org

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI
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TRenDi

17 za piknik 
 v naravi

Sezono druženj na prostem smo odprli, zdaj pa le še 
poskrbimo, da si bomo vzeli dovolj časa za kakovostna 
druženja ob dobri hrani in pijači, ob tem pa mislili 
tudi na okolje.

1Reciklaža je in
na vsakem pikniku nikakor ne smejo manjkati 

dobra družba, okusna hrana in pijača, 
zabavne aktivnosti ter možnost počitka po 

aktivnem druženju. Lesen zložljivi 
stol Mini Transat iz kolekcije 

»Flotille« ima sedalo izdelano 
iz odsluženega jadra, na samo 
sedalo pa je všit podatek, del 

katerega jadra je bil uporabljeni 
material pred reciklažo. Za 

zaokroženo celoto poskrbi motiv 
na stolu – iz špinakra sestavljena boja, 

ki je z značilnim cik-cak šivom prišita na sedalo.
727sailbags.com

Biorazgradljivo
s prijatelji se odpravljamo na piknik v bližnji park, na 
katerega bomo prinesli nekaj slastnih jedi. Plastične 
posodice za shranjevanje hrane so preteklost, zato 
uporabimo tako iz trajnostnih materialov, kot je ovalna 
posodica blagovne znamke Chic.Mic. izdelana je iz 
okolju prijaznega materiala PLa (Poly Lactic acid) na 
osnovi rastlinskega sladkorja, ne vsebuje melamina 
ali bPa in je biorazgradljiva. Po prijetnem druženju 
jo preprosto operemo v pomivalnem stroju, a brez 
bambusovega pokrova. Tega perimo ročno.
1001dar.si

Prenosni žar
Odličen potovalni pripomoček za vse avanturiste, bodisi za piknike, 
jadranje, kampiranje ali pohajkovanje. Prenosni plinski žar Venture 
Portable Gas Grill je kompakten in priročen v vsaki situaciji. Oblikovna 
zasnova omogoča preprosto prenašanje, lesen pokrov pa je lahko 
mizica za krekerje, sir in kozarec vina ali rezalna deska, pod katero so 
žar rešetke iz litega železa, na katerih si pripravimo slasten obrok.
cuisinart.com 3

© Unsplash
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Sveži, sočni in okusni 
paradižniki LUŠT so z nami že 10 let
Pravega piknika zagotovo ni brez paradižnika. Letos 
mineva že deset let, odkar smo na policah trgovin prvič 
zagledali paradižnik blagovne znamke LUŠT. Posebnost 
zgodbe LUŠTnega paradižnika je poseben način 
pridelave, na okolju in zdravju ljudi prijazen integrirani 
način, ki omogoča rast in obiranje paradižnikov v 
katerem koli letnem času. So ročno obrani takrat, ko 
na rastlini popolnoma dozorijo, kar odražata okus in 
videz paradižnika. Sadike paradižnika so vzgojene 
iz gensko nespremenjenih semen in zasajene v 
naravno podlago iz šote in kokosovih vlaken. LUŠTne 
paradižnike oprašujejo čisto pravi čmrlji, ki so del 
stalne favne v rastlinjaku. Tam opravljajo svojo naravno 
nalogo opraševanja. So pa čmrlji tudi »živi« dokaz, da 
pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za 
škropljenje, saj bi v nasprotnem primeru čmrlji prav 
gotovo poginili. Če rastline ali plodove vseeno napadejo 
kakšni škodljivci, imajo v rastlinjaku njihove naravne 
sovražnike, tako imenovane plenilce, ki na naravni način 
opravijo z njimi. Da je LUŠTov paradižnik še raje na 
naših jedilnih mizah, lahko izbiramo med veliko sortami 
– od klasičnega grozdastega paradižnika LUŠT do 
manjšega grozdastega paradižnika, ki ga imenujejo Mali 
Lušt. Lahko pa izberemo še češnjev ali slivov paradižnik 
ter LUŠtek, mešanico pisanih češnjevih  
paradižnikov. Pa LUŠTen tek!
lust.si

4 TRenDi

Poletna eksplozija okusov 
čokolad Taste

Zakaj se ne bi v toplejših dneh sladkali ne samo s sladoledom, temveč 
tudi s čokolado? Top izbira Tete Fride za ljubitelje eksotičnih okusov 

prinaša tri slastne okuse: bela čokolada s pasijonko, bela čokolada z 
mangom in kokosom ter bela čokolada z yuzu, japonsko mandarino: 

Coco loco about mango, Passion for you, fruit for me in Call me Yuzu.
tetafrida.eu

5

VEČ 
TRENDOV 

NA
CITYLIFE.SI
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Ob oceanu
Delikatni in živahni na pogled so krožniki iz bambusa s podpisom 
blagovne znamke emilie O'Connor Homestore. Podobe razburkanega 
oceana in barve koralnih grebenov nas odpeljejo na vroče morske 
obale in prikličejo zvoke bučanja morja. v kompletu sta dva krožnika, 
ki ju lahko varno operemo v pomivalnem stroju. Z nakupom izdelka pa 
bomo prispevali tudi k ohranitvi koralnih grebenov.
iamfy.co

7

Čudovita 
druženja

Luksuzni piknik komplet 
Heating & Plumbing London vsebuje 
volneno odejo, dve blazini za zunanjo 

uporabo ter igrivo prenosno posodo za 
šampanjec. Odeja in blazini imata spodnji del 

vodoodporen, da je lahko druženje na prostem, 
pa četudi na domačem vrtu, bolj brezskrbno. 

Priročen set je tako majhen, da ga imamo lahko 
kar v prtljažniku avtomobila, da je vedno 
pri roki. nikoli ne vemo, kdaj ga bomo 

potrebovali. saj veste, spontana 
druženja so namreč najlepša.

wolfandbadger.com

Naj ostane sveže 
Običajno je del piknik opreme velika hladilna torba, a tudi 

manjše hladilne vrečke so lahko izjemno uporabne – ne le 
za piknike, tudi potovanja z avtom ali malico na poti. eleanor 

bowmer obožuje kričeče, kipeče vzorce, zato sta taki tudi 
njeni hladilni vrečki s poletnim motivom: ena s podobami 

morskih globin in druga s črno-belim pikčastim vzorcem. Le 
kdo bi še jedel postano poletno malico, če lahko uživamo v 

sveži, hrustljavi solati v slastnem sendviču?
johnlewis.com

TRenDi

Na suhem
Dopolnimo svojo 
stilsko dovršeno 
kamping opremo s 
trajnostno preprogo, 
izdelano iz plastičnih 
slamic. Material je 
mehek in na otip 
ne odkriva svoje 
sestave, poleg tega 
pa je trpežen in 
odporen proti vodi 
in plesni. na voljo 
je v štirih barvnih 
kombinacijah v 
modnih vzorcih: 
sivo-beli, zeleno-
beli, oranžno-sivi in 
modro-sivi ter v treh 
različnih velikostih, 
primernih za različno 
velike družbe. 
lifeundercanvas.co.uk

6

Trajnostno 
ne glede na obliko in obseg druženja – naj gre za vrtno zabavo 
ali piknik – glasba vedno popestri dogajanje. Prenosni zvočniki 
so postali naši vsakodnevni spremljevalci, zvočniki Gomi pa ne 
le, da nam nudijo obilo zabave od dobri glasbi, temveč so tudi 
prijazni do okolja. 20-vatni mono prenosni zvočniki so izdelani 
iz plastičnih vrečk, energijo pa dobijo iz baterij neuporabnih 
poškodovanih električnih koles Lime. 
gomi.design

9
Za večkratno uporabo

Minili so časi, ko smo na druženjih na 
prostem uporabljali plastični pribor 

in plastične krožnike za enkratno 
uporabo. Dandanes se plastični pribor 
takoj za ribiškimi mrežami uvršča med 

najbolj nevarne plastične odpadke. 
Zato izberimo raje pribor za ponovno 
uporabo iz bambusa, ki je načeloma 
namenjen enim lačnim ustom, lahko 

pa si ga tudi prijateljsko razdelimo, 
saj vsebuje tako žlico, vilice in nož kot 
palčke, vsi kosi pa so zaviti v krpo, ki 

ščiti pribor pred umazanijo.
ecochangeni.com10 11

8
VEČ 

TRENDOV 
NA

CITYLIFE.SI
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Novi recepti
Redko poiščemo navdih za pripravo piknik jedi v kuharskih knjigah. Založba 
Mladinska knjiga je v zbirki Tako preprosto izdala knjigo Ulična hrana, v 
kateri so zbrani recepti in praktični nasveti za ulično hrano z vsega sveta. 
Zakaj ne bi za naslednje druženje na prostem pripravili veganskih sojinih 
burgerjev, ruske piroške s kislim zeljem ali turške pice lahmacun? Morda pa 
kateri od novih receptov postane zimzelena stalnica na piknikih.
emka.si

Brez mrčesa
Kaj imata skupnega piknik 
in zabava na terasi? Tako je, 
nadležne žuželke. Zato je pladenj 
z zaščito proti mrčesu tako 
vsestransko uporaben, saj z 
njim enostavno zaščitite slastne 
kanapeje, francosko solato, 
različne namaze ali sladice. Lično 
oblikovan pladenj iz bambusa 
je iz kolekcije anledning, ki sledi 
odgovornemu in trajnostnemu 
oblikovanju, v okviru katerega so 
materiali za izdelke pridobljeni iz 
recikliranih ali obnovljivih virov.
ikea.si

13
12
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Anton poskrbi za okusen piknik
Ko načrtujemo piknik ali vrtno zabavo s hrano na žaru, izberimo res kakovostno 
meso. Mesni izdelki Anton iz Mesa Kamnik temeljijo na tradicionalnih 
recepturah klasičnih okusov kamniške kuhinje in so narejeni le iz prvovrstnih 
kosov svežega svinjskega in govejega mesa. Vzreja živali poteka v lastni vertikalni 
verigi na farmah in kooperacijskih kmetijah v skladu s ciljem, da bi zagotovili 
etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter hkrati dosegli najvišjo kakovost mesa. 
S kupovanjem slovenskega mesa varujemo okolje, bistveno zmanjšujemo 
tveganja, povezana z varnostjo živil ter podpiramo slovensko kmetijstvo. 
Kakovost govejega mesa zagotavlja certifikat nacionalne sheme kakovosti 
»Izbrana kakovost«, odličnost Antonovih izdelkov pa potrjujejo številne zlate in 
srebrne medalje na mednarodnem ocenjevanju AGRA ter priznanja domačih 
in evropskih institucij. V pestri ponudbi mesnih izdelkov Anton za žar najdemo 
tudi širok nabor izdelkov brez glutena, laktoze, soje, umetnih barvil in E-jev. Za 
popoln piknik bodo poskrbeli Leskovački čevapčiči Anton, ki so jih potrošniki 
ocenili za najboljše na trgu in jim podelili pečat Izbran produkt leta 2022. Pravo 
specialiteto predstavljajo Kamniški odščipanci, nagrajeni z zlato Agro 2021. 
Novost na trgu so ražnjiči Anton, ki jih dopolnite še s pleskavicami, klobasami ali 
pečenicami za žar, vse prave gurmane pa bo navdušila marinirana svinjska ribica.
anton.si

14

Testenine Zlato polje 
zdaj v novi podobi
blagovna znamka Zlato polje s svojimi jajčnimi, 
brezjajčnimi in specialnimi testeninami navdihuje 
in spodbuja svoje potrošnike pri kulinaričnem 
ustvarjanju od prvega do zadnjega obroka v 
dnevu. Testenine Zlato polje so narejene iz 
naravnih, preverjenih in zaupanja vrednih surovin 
– iz najboljšega zdroba pšenice durum, ki se v 
primerjavi z običajno pšenico ne razkuha. Zato 
testenine niso lepljive in imajo lepo rumeno barvo, 
so okusne in čvrste na ugriz. Testenine iz njihove 
široke ponudbe so zdaj v novi podobi, ki je 
sodobnejša, prečiščena in bolj jasna. Ohranili pa so 
tisto, na kar so najbolj ponosni – vsebino, kakovost 
surovin in odličen okus.
zlatopolje.si

Z vintage pridihom
Kaj je lepšega kot uživanje ob mrzli pijači na vroč poletni dan! Hladilne 
torbe business & Pleasure so izdelane iz tkanin vintage videza, ki jih 
sicer uporabljajo za Premium senčnike. elegantne hladilne torbe, ki 
so odporne proti vodi, plesni in Uv-žarkom, krasijo usnjeni detajli, na 
voljo pa so v številnih vzorcih. naj bo dan na plaži, pikniku v parku ali 
druženju ob žaru na vrtu podpisan z eleganco.
businessandpleasureco.com 

Najlepši 
razgled 

seznam dobrih lokacij za druženje 
ni nikoli predolg. Zato nanj dodajamo 
še en predlog. v osrčju neokrnjene  

narave,  v naravnem okolju pisanih travnikov 
v vasi Koreno nad Lukovico pri Domžalah so 
»Razgledi z vrha«, od koder je čudovit pogled 
na okoliško pokrajino, ki sega vse do Triglava 
in Kamniško-savinjskih alp. idealno okolje za 
počitek in sprostitev od vsakodnevnih skrbi 

zadovolji tako obiskovalce v visokih 
petah in oblekah kot tiste v športnih 

opravah.
razgledizvrha.si

15

17
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kosilo na prostem
Kuhinjo preselimo na vrt, v park, na plažo ali piknik 
prostor ter uživajmo v slastnih trenutkih, ki jih ponuja žar 
sezona. Pri tem nam bodo pomagali izbrani pripomočki.

Pripravila: Katja Kozlevčar

PIKNIK
Hladilna torba, ikea. 
Cena: 33,50 evra.

ikea.si

KUHANJE NA PROSTEM
stojalo za kuhanje na ognju, Lime Lace. 
Cena: 83,50 evra.

limelace.co.uk

POPOLNO UDOBJE
vodoodporna blazina, 

Heating & Plumbing London. 
Cena: 53,08 evra.

heating-and-plumbing.com

PRENOSNO
Prenosni žar, annabel James. 

Cena: 77,47 evra.

annabeljames.co.ukPAR
servirni žlici iz bambusa, 

Curated Pieces. 
Cena: 11,92 evra.

curatedpieces.com

NA HLADNEM
Posoda za penino, 

Heating & Plumbing London. 
Cena: 105,56 evra.

heating-and-plumbing.com

KANČEK 

SOFISTICIRANOSTI
Pladenj, Lime Lace. 
Cena: 118,09 evra.

limelace.co.uk

ZA MOJSTRE
Orodje za žar 5 v 1, annabel James. 

Cena: 41,69 evra.

annabeljames.co.uk

SREDIŠČE DOGAJANJA
vrtna miza, Myface. Cena: po poizvedovanju.

myface.eu

DOMAČNOST
Zunanja preproga, Talking 
Tables. Cena: 47,70 evra.

talkingtables.co.uk

LES JE LEP
Lesena deska za rezanje, 
H & M. Cena: 14,99 evra.

hm.com

ORIGAMI
Papirnati krožniki, ella 

James. Cena: 34,59 evra.

ellajames.co.uk

© ikea
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Zanj smo prvič slišali pred mnogimi leti, ko je začel 
ustvarjati kulinarični blog bratinov. Zatem se je intenzivno 
posvetil kulinarični fotografiji, s katero se ukvarja še danes. 
svoja zanimanja pa je še razširil na mnoge raznolike 
projekte. ena zadnjih sta bratinov džin in tonik Hoppy 
Tonic, ki je plod sodelovanja med destilarno bratina in 
ajdovsko kraft pivovarno Pelicon. Pogovarjala sva se o 
njegovem delu, peki na žaru, ki jo obožuje, in o piknikih.

Ljubezen do hrane in kuhanja ste že dolgo nazaj 
združili s še eno svojo strastjo – fotografijo. 
Vsaka fotografija hrane ima svojo zgodbo. Katera 
je vaša najljubša? Kaj najraje fotografirate?
Težko bi rekel, da imam eno najljubšo, ker jih je res 
veliko. Dobra fotografija hrane je zame tista, ki diši, ki 
nas prestavi v nek drug prostor in čas, kjer lahko skoraj 
okušamo trenutek. Da se to zgodi, morajo biti seveda 
dobro premišljene vse komponente na fotografiji: barve, 
teksture, svetloba. sploh slednja najbolj vpliva na 
vzdušje fotografije. najraje delam z intenzivno kontrastno 
svetlobo, ki riše močne sence in poudarja teksture.

Kdo od kulinaričnih fotografov vas najbolj 
navdušuje?
iskreno rečeno (pre)malo spremljam to sceno. internet 
je sicer odličen vir informacij in navdiha, obenem 
pa je po mojem mnenju preveč uniformiral zadeve. 
Razumljivo se trendom do neke mere ne da izogniti, 
sploh pri delu za naročnike, vseeno pa je po moje 
bolje iskati svoj izraz. seveda občasno rad pogledam 
fotografije, ki jih ustvarjajo kolegi: eric Wolfinger, bea 
Lubas, Maja Danica Pečanić, suzan Gabrijan …

Za katero svojo jed bi rekli, da je najbolj 
fotogenična?
vsaka jed je fotogenična, le pravilni pristop je 
treba ubrati – že pri pripravi jedi in seveda kasneje 
pri fotografiranju. Je pa res, da so določene jedi 

Miha Bratina

Fotografije: Miha Bratina / Bratinov studio

VEČ 
INTERVJUJEV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Arhitekt, kulinarični fotograf, 
navdušen kuhar in izdelovalec džina
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zahtevnejše in se je treba z njimi dosti bolj potruditi, da 
na fotografiji izgledajo estetsko.

Pred leti ste ustvarjali blog Bratinov, zatem ste se 
intenzivno posvetili kulinarični fotografiji in kuhi. 
Štiri leta nazaj ste predstavili Bratinov džin in tonik 
Hoppy Tonic, ki je plod sodelovanja med destilarno 
Bratina in ajdovsko kraft pivovarno Pelicon. S čim 
vse se še ukvarjate? Kaj vas najbolj veseli?
Huh, veliko stvari, na trenutke morda celo preveč: 
kuhanje, peka kruha, mesnine, fermentacije, vino, 

V mestu se najraje odpravite … na tržnico in sushi. 
Najljubši kotiček v Ajdovščini … Giardino bratinov in 

Otliško okno.
Knjiga, ki ste jo nazadnje prebrali … Michel 

Houellebecq: serotonin.
Najljubši film … Dobri fantje, izgubljeno s prevodom, 

ni prostora za starce.
Instagram profil, ki vas navdihuje … navdiha ne 

iščem na instagramu.
Najljubša destinacija … Mediteran.
Vaš osebni moto … »Yes to life.«
Najljubši recept … Kar koli na ognju.

8 NA hitro

kotel, podpeka, krušna peč, asador … Mislim, da je 
priprava hrane na odprtem ognju zapečena v naš DnK 
še iz časa naših davnih prednikov. ena izmed najbolj 
meditativnih stvari je zame zagotovo peka kruha. 
Čisti minimalizem. vzamemo tri preproste sestavine: 
moko, vodo, sol (opcijsko še kvas, lahko pa brez 
težav izkoristimo kvasovke, ki so naravno prisotne 
v kakovostni moki), iz katerih lahko ustvarimo toliko 
različnih fantastičnih kruhov. 

Kot ste omenili, obožujete peko na žaru. Kaj 
inovativnega bi ponudili gostom na pikniku?
Peka na žaru oziroma ognju zame ne predstavlja 
sezonske ali priložnostne tehnike, ampak mi je 
popolnoma enakovredna kot kuhanje na štedilniku ali 
peka v pečici. Pogosto zakurim žar tudi, ko pripravljam 
kosilo za le tri osebe. Zelo rad preizkušam manj 
poznane terene glede sestavin in tehnik. inovacij v 
pravem pomenu besede je v kulinariki sicer zelo malo 
– v resnici gre večinoma za obujanje in modifikacije že 
obstoječih tehnik. Mesojede goste bi vsekakor povabil 
na jagnjetino »al asador«. 

konca planeta, za sabo pušča prav tako jasno ogljično 
sled kot čevapčič ali zrezek.

Lahko predlagate nekaj idej za piknik jedi, ki se 
vedno dobro obnesejo?
Preprosti ploščati kruh (lepinje, pita kruh, naan, 
focaccia …), ki ga lahko spečemo kar na žaru ali 
ponvi, lahko tudi v podpeki. vsekakor solate iz vseh 
možnih sezonskih in lokalnih sestavin. Pa ne zato, 
ker je to sedaj v trendu, ampak zato, ker ima taka 
zelenjava že sama po sebi odličen okus in je ni treba 
pretirano obdelovati. Recimo spomladi šparglje kar 
cele vržemo na žar za par minut, nato pa jih samo 
potresemo s soljo in prelijemo z dobrim olivnim oljem. 
Pozimi posezimo po koromaču in gomoljih, jeseni po 
gobah, poleti imamo pa praktično neomejeno izbiro. 
Pri mesu težko zgrešimo z dobrim zrezkom. Če niste 
ljubitelji medium ali rare pečenega mesa, raje izberite 
kos, ki je bolj bogat z maščobo in bo ostal sočen, tudi 
če ga dobro zapečete.

Sta vaš džin in tonik Hoppy Tonic primerni pijači 
tudi za piknik? H kateri hrani se najbolje podata?
seveda, predvsem kot aperitiv ali spremljava k 
morskim jedem, še posebej surovim ribam: carpacciu, 
cevicheju, tartarju …
mihabratina.com

bratinovgin.com 
destilati, morski ribolov ... na srečo se večinoma vse 
vrtijo okoli iste oziroma podobne teme, tako da se delno 
dopolnjujejo, vseeno pa pridejo trenutki, ko je vsega 
skupaj preveč in moram 
pritisniti na zavoro. a 
potem spet odkrijem 
kakšno novo temo, ki 
me potegne in jo moram 
nujno raziskati v detajle, 
preizkusiti, narediti sam 
– in sem ponovno v 
novem »projektu«.

Vaša najljubša jed, ki jo radi pripravite?
Težko bi se odločil, saj je seznam zelo zelo dolg. 
Kot tehnika je to vsekakor ogenj, pa naj bodo to žar, 

Kaj po vašem ne sme manjkati na pikniku? 
Ogenj, dobro vino ali pivo, predvsem pa družba, ki zna 
v teh dobrotah uživati. Kar se obrača nad ognjem, je 
pravzaprav drugotnega pomena, dokler so sestavine 
dobre in iskrene.

Opažate, da se je zadnja leta v duhu trajnosti in 
skrbi za čim nižji ogljični odtis spremenil železni 
meni na piknikih, kot so čevapčiči, hrenovke, 
bučke na žaru … Kam se premikajo trendi?
Problem trendov je predvsem to, da pridejo in gredo, 
kar je skregano z idejo o trajnosti. vsekakor je trajnost 
oziroma ekologija v kulinariki tema, o kateri bomo 
verjetno vedno več slišali in govorili. Mislim, da je eden 
izmed glavnih problemov, da smo postali zelo razvajeni 
v smislu, da mora biti vedno, ne glede na lokacijo ali 
letni čas, na voljo neskončno veliko sestavin. nekateri 

so prepričani, da je 
edina rešitev v tem, da 
se odpovemo mesu. 
Meni kot mesojedcu 
(sicer nekdanjemu 
vegetarijancu) ta ideja 
ni ravno blizu, se pa 
strinjam, da bi bilo za 
vse veliko bolje, če 
bi jedli manj mesa, ki 

bi bilo bolj humano vzrejeno. Obenem pa moramo 
razmišljati tudi o alternativah, ki mogoče niso tako 
“zelene”, kot se zdijo. avokado, ki pripotuje z drugega 

Dobra fotografija hrane je 
zame tista, ki diši, ki nas 
prestavi v nek drug prostor 
in čas, kjer lahko skoraj 
okušamo trenutek.
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MODa
Barve 

pomladne 
kolekcije

v novi kolekciji s.Oliver black Label tokrat 
prevladujejo svetle barve – bež in bela. seveda pa ne 

smemo pozabiti na črno. Klasična črno-bela kombinacija je 
nekaj, s čimer preprosto ne moremo zgrešiti. Za vse ljubitelje 

barv bo za osvežitev poskrbela barva fuksije. Modni kosi v teh 
barvah poskrbijo za živahnost modne garderobe. Prednost imajo 

izredno preproste silhuete, ki dovolijo barvi, da izstopa v vsej 
svoji lepoti. Hlače širokih hlačnic, ravno krojene in visokega pasu, 
optično podaljšajo naše noge in nas naredijo višje. Zaradi svoje 

specifike takšne hlače ob sebi zahtevajo ozek top in kratko jakno. 
Kar pa ne pomeni, da ne moremo biti drzne in hlač kombinirati 

s široko, dolgo in lahkotno srajco ali pletenino. K takšnemu 
stylingu se zelo lepo podajo natikači, pete pa so sicer 

veliko bolj elegantne – možnosti je torej kar nekaj. 
Tako oblečeni smo pripravljeni na službeni 

dogodek ali večerni sprehod.
soliver.si

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Suknjič s.Oliver Black Label.
Cena: 119,99 evra.

Kombinezon s.Oliver 
Black Label s pasom.
Cena: 129,99 evra.

Majica s kratkimi rokavi 
s.Oliver Black Label.

Cena: 49,99 evra.

Pleteni top 
s.Oliver Black Label.
Cena: 69,99 evra.

Top z vzorcem 
s.Oliver Black Label.
Cena: 49,99 evra.

Majica s.Oliver Black Label 
z natisnjenim sloganom.

Cena: 39,99 evra.

Šal s.Oliver Black Label.
Cena: 49,99 evra.

Hlačno krilo 
s.Oliver Black Label.

Cena: 89,99 evra.

Obleka s.Oliver 
Black Label z vzorcem.

Cena: 99,99 evra.
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Pomladna
prebujanja

Spomladansko garderobo naj letos opredeljujejo ležerni sloji iz 
zračnih tkanin. Lan, bombaž in svila so vedno dobra izbira 

materialov v pomladno-poletni sezoni. Med dodatki naj v ospredje 
stopijo pleteni cekarji, sandali in velika sončna očala, za katerimi se 

še ni treba takoj prebuditi …

Pripravila: Valentina Jarc

Nove skodelice illy Art Collection – 
omejena izdaja 59. BIENALE – MLEKO SANJ
V letu 2022 illy praznuje 30. obletnico umetniške zbirke skodelic illy Art Collection. Jubilej 
sovpada s sodelovanjem družbe illycaffè kot glavnega pokrovitelja beneškega bienala in 
poudarja njihov odnos do umetnosti. Cecilia Alemani, kustosinja letošnjega bienala, je 
za okrasitev skodelic illy izbrala šest prav posebnih in med seboj različnih umetnikov. Na 
letošnji razstavi tako sodelujejo: Felipe Baeza, Giulia Cenci, Precious Okoyomon, Alexandra 
Pirici, Aki Sasamoto in Cecilia Vicuña. Ikonično obliko skodelice so umetniki preoblikovali 
v okno svoje domišljije. Darilni paketi skodelic 59. bienala so na voljo ekskluzivno tudi v 
trgovini ILLY SHOP v nakupovalni galeriji Kristalne palače, Ameriška ulica 8, Ljubljana.
espresso.si/illy-shop

Predimenzionirana sončna očala 
iz acetata, valentino. Cena: 240 evrov. 
mytheresa.com

Kratka majica s potiskom 
Comma. Cena: 49,99 evra. 
comma-store.eu

Top s.Oliver. 
Cena: 29,99 evra. 
soliver.si

Kratke hlače s črtami, Comma. 
Cena: 89,99 evra. 
comma-store.eu

steklena karafa ikea, 
kolekcija Kåseberga.
Cena: 9,99 evra.
ikea.si

velika pletena košara iz 
morske trave, H & M Home. 
Cena: 24,99 evra.
hm.com

Okrasna blazina H & M. Home. 
Cena: 9,99 evra.
hm.com

Top Comma. Cena: 49,99 evra. 
comma-store.eu

Lak za nohte Zara. Cena: 5,95 evra. 
zara.com/si

Dišeča okrasna sveča H & M Home. 
Cena: 7,99 evra. 

hm.com

Lanena kapa s ščitom, Weekday. 
Cena: 18 evrov. 
weekday.com

© Comma

© Comma
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optimisticna
igrivost v zraku
To pomlad klasično modno garderobo sodobnega moškega popestrimo 
s pljuski živih ali pastelnih odtenkov, ki odražajo spontane začetke. 

Funkcionalnost ostaja na prvem mestu, posebno pozornost pa 
namenimo ležernosti in pomladni radoživosti.

Pripravila: Valentina Jarc

CITY TrEND On

VEČ 
MODNIH 

TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Platnena čepica arket v pastelnem 
odtenku. Cena: 25 evrov. 
arket.com

srajca Zara z abstraktnim potiskom. 
Cena: 27,95 evra. 
zara.com/si

sandali Zara s paščki na ježka. 
Cena: 22,95 evra. 
zara.com/si

steklenica za vodo ikea 
iz nerjavečega jekla, 

kolekcija Kåseberga.
Cena: 12,99 evra. 

ikea.si
Torbica arket. Cena: 35 evrov. 

arket.com

bombažna trenirka s potiskom 
Keitha Haringa. Cena: 29,99 evra. 

hm.com

Frotiraste kratke hlače H & M. 
Cena: 19,99 evra. 
hm.com

sončna očala Montblanc. 
Cena: 270 evrov. 
mrporter.com

brezžične slušalke sony WH-1000XM5. 
Cena: 420 evrov. 

sony.si

Torba H & M. Cena: 39,99 evra. 
hm.com

Moške spodnjice björn borg. 
Cena: 40 evrov. 
nort.si

Kratke hlače H & M. 
Cena: 19,99 evra. 

hm.com

bombažna majica T-kroja z motivom 
spongeboba. Cena: 14,99 evra. 

hm.com

Majica s.Oliver s črtami. 
Cena: 19,99 evra. 
soliver.si

Majica s.Oliver. 
Cena: 17,99 evra. 

soliver.si

© Zara © s.Oliver
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Kristalna palača, BTC  
Ameriška ulica 8, Ljubljana  
Telefon: 030 353 354 
Odpiralni čas: od ponedeljka  
do sobote od 9. do 20. ure

nort.si

ŠPORT

Sport in
Prosti čas

Bodimo aktivni, odpravimo se na izlet, raziskujmo še 
neodkrite predele, preživimo prosti čas na svežem zraku 
in obdani z naravo. Ne pozabimo na oblačila, v katerih 
lahko nemoteno in udobno raziskujemo naravo in ob tem 
tudi izgledamo odlično. Oblačila za prosti čas in šport naj 

bodo trpežna, odporna in udobna, saj so to značilnosti,  
ki jih pri njih najbolj cenimo.

Žensko športno spodnje perilo
Björn Borg.

Moška prehodna jakna 
J.Lindeberg Trace Printed Jacket.

Moške kopalne hlače 
Polo ralph Lauren.

Ženske kratke hlače 
Peak Performance 

Lightweight Wind Shorts.

Moške kratke hlače 
Timberland Cargo Shorts.

Moške superge 
Veja Marlin Lt V-Knit.

Moške superge 
On Cloud X.

Ženske superge 
Veja Campo Chromefree.

Moške kopalne hlače 
Polo ralph Lauren.

Moška majica s kratkimi rokavi 
J.Lindeberg ruben Printed T-Shirt.

Moška polo majica
Peak Performance Original Polo.

Ženska športna kolekcija
Björn Borg.

nahrbtnik 
Peak Performance 
OG Backpack.

Moška polo majica
Peak Performance 
Classic Cotton Polo.

VEČ 
TRENDOV 

NAJDETE NA
NORT.SI

Kapa s ščitom
New Era.
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Justin Bieber X Vespa
ameriški zvezdnik in pop idol Justin bieber je za italijanskega proizvajalca 
skuterjev in mopedov, Piaggio, oblikoval vespo v omejeni seriji. 
Poimenovali so jo preprosto kar Justin bieber X vespa, preprost pa je 
tudi njen izgled. Odeta je v snežno belo barvo, na bokih karoserije pa so 
diskretne podobe ognjenih plamenov. vespa, ki je na voljo od aprila letos, 
ima motorje prostornine 50, 125 ali 155 kubičnih centimetrov.
pvg.si

Pravi užitek
novi iD.5 GTX navdušuje z inovativno obliko, ki združuje prednosti sUv-ja z 
aerodinamično silhueto kupeja. Popolnoma električni iD.5 GTX z dvomotornim 
štirikolesnim pogonom ima prostorno in inteligentno zasnovano notranjost, ki 
udobno sprejme do pet oseb. sodobna oprema kar vabi k odkrivanju novega, saj 
napredno oblikovanje združuje z inovativno tehnologijo in intuitivnim upravljanjem. 
Tudi zato je vožnja z iD.5 vedno pravi užitek.
volkswagen.si

Vožnja po mestu
Oblikovalec Roman Dolzhenko je električni 
skiro Yettie zasnoval zaenkrat le za možnost 
najema za vožnjo po mestu. Ostre in 
lomljene oblike v podobi črke Y so lajtmotiv 
vozila, ki vozniku nudi vse pomembne 
telemetrične informacije na LED-zaslonu 
na krmilu: stanje baterije, hitrost vožnje 
… Široke gume nudijo boljši oprijem na 
cestišču in varnejšo vožnjo tudi v neprijetnih 
vremenskih razmerah.
yankodesign.com

Električno kolo Robbo Monster
Široke gume, sprednje vzmetenje in zmogljiv 750-vatni 
motor definirajo električno kolo Robbo Monster, ki 
nudi udobno vožnjo po cesti ali terenu. na voljo sta 
dve verziji kolesa: tista, ki je dovoljena za uporabo v 
prometu (z 250-vatnim motorjem), in močnejša verzija, 
ki je primerna za brezpotja in zasebna zemljišča (s 
750-vatnim brezkrtačnim motorjem). Obe premoreta 
pametni pregibni mehanizem, ki omogoča preprosto 
zlaganje kolesa v nekaj sekundah, da ga lahko shranimo 
v praktično vsak prtljažnik. 
robbo.si
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Hibridno električno kolo Schwinn
Hibridno električno kolo Coston DX ameriškega proizvajalca koles schwinn 
spremeni vsako vožnjo v dogodivščino. Ko nam ustreza, ga uporabljamo kot 
kolo na pedale, ko se naveličamo, preklopimo na električno kolo. baterijo v 
petih urah preprosto napolnimo z gospodinjskim električnim priključkom in že 
je pripravljeno za pot. Drobnarije, kot so ključi, denarnica ali telefon, shranimo 
v prostor pod sedež, večje pa v nahrbtnike na prtljažniku.
schwinnbikes.com

Kolekcija Public Enemy X Element
Kaj dobimo, ko združita moči kultna hip-hop glasbena 
skupina iz new Yorka Public enemy in ameriški proizvajalec 
»skateboard« opreme element? Kolekcijo Public enemy 
X element T – polo majice, »kapucarje«, kape in različne 
dodatke v značilni beli in zeleni barvi skupine. stil oblačil 
povzema podobe članov skupine iz njihovih najbolj ikoničnih 
glasbenih videospotov. nas je »zapeljala« tudi rolka Public 
enemy v omejeni izdaji, za katero so naredili poseben dizajn, 
ki ga dopolnjuje kultni slogan skupine »Fight the Power« na 
spodnji strani rolke. 
elementbrand.com

Bugatti z osveženo klasiko
Proizvajalec avtomobilov bugatti je razkril nekaj zelo nostalgičnega – 
obnovili so prototip avtomobila veyron 16.4 Grand sport, poznanega 
tudi pod imenom Grand sport 2.1. Javnosti so ga predstavili daljnega 
leta 2008 v Pebble beachu v Kaliforniji, od takrat pa je bil na ogled po 
celem svetu. bugatti je leta 2020 pripeljal avtomobil »domov«, na sedež 
družbe v Molsheimu v nemčiji, in ga obnovil ter osvežil.
bugatti.com

© alex Howe for CaR Magazine
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Pomladni 
blues
Z vsakim novim cvetom in ptičjim klicem se 
pojavi nov občutek navdušenja za piknike, 
sprehode po gozdu in pobege na podeželje. 
Če že ne moremo pobegniti iz urbanega 
okolja, pa je pomlad v mestu v družbi sonca 
in dežnih prh kot nalašč, da se zapeljemo.

SONČNI 

DNEVI
svežina in udobnost 

lahkotnih oblačil nas bosta 
pripravili, da bomo uživali v 

dolgih sončnih dnevih.

zara.com

PODEžELSKI 
KARO
nič nas ne preseneča, 
da so tradicionalni karo 
vzorci značilni za piknike 
in del podeželske estetike, 
ki v kombinaciji s sončno 
paleto rdeče, oker in bež 
narišejo bukolično sliko 
toplejših dni,  
ki so pred nami. 

stickylemon.nl
PIKNIK VSE LETO
Čas je za majhne prigrizke – čas je za piknik. Postavimo 
nekaj krožnikov, jedilni pribor in skodelice ter si nalijmo 
malinovo limonado. Piknik imamo odslej lahko vse leto. 

kidsconcept.com

JAGODE V MAJU
Priročna torbica 
je naš popolni dnevni 
spremljevalec, v katerega 
shranimo vse kar 
potrebujemo.

bobochoses.com

ODKRIVAJMO NARAVO
Učenje skozi izkušnje je eden najboljših načinov, 

da svojega malčka spravimo v naravo in znanost. 
s pripomočkoma Liewood – lopatko za kopanje 
in povečevalnim steklom za opazovanje žuželk – 

bo naš otrok užival v dolgih urah raziskovanja. 

malizakladi.si

PRIROČNA PODLOGA
večnamenska podloga iz eko bombaža lahko služi 
kot talni ležalnik, udobna podlaga za igranje ali 
začasna postelja za spanje. 

liewood.com

TRICIKEL
Tricikel je praktičen in 
idealen za učenje vožnje s 
kolesom, saj otroku pomaga 
ohranjati ravnotežje in razvijati 
motorične sposobnosti s 
potiskanjem pedalov naprej, z 
zaviranjem in vzvratno vožnjo. 

italtrike.com

»IGRAJ 

SE Z MANO«
na ljubljanskem Kongresnem trgu 

in v parku Zvezda se bo v sredo, 25. 
maja, začel 16. mednarodni festival igraj 

se z mano, ki bo razveseljeval otroke vse do 
28. maja. Mednarodno festivalsko leto ‘igraj 
se z mano’ združuje ljudi različnih starosti, 

spola, iz različnih držav, s posebnimi 
potrebami in brez. K igri, medsebojnemu 
druženju in skupnemu ustvarjanju smo 

vabljeni vsi, ki še nismo pozabili, 
kako se igrati. 

igrajsezmano.eu

VARNA VOžNJA
Otroška kolesarska čelada v retro slogu je ultralahka, 
kompaktna, lepa na pogled in udobna za nošenje. 
Zasnovana je tako, da raste z našim otrokom in tako 
nudi več let zabave in varnosti na cesti. 

explorethousand.com

DEž + SONCE = MAVRICA
Za dežjem posije sonce, za soncem 
pade dež, skupaj pa pričarata mavrico.

vans.com

MARJETICE
skrijmo svoje poglede pred sončnimi žarki, saj 
nam, če so premočni, lahko poškodujejo oči. 

smallable.com





26

MINIMALIZEM
Pasja ovratnica Hunter. 
Cena: 43,90 evra.

wirliebenhunter.de

MALE ŽivaLi

igrarije
z našimi 
kosmatinci
Toplejši dnevi so tudi za naše ljubljenčke 
prijetnejši, zato poskrbimo za pravo nego in 
jim privoščimo kar največ udobja, in to v stilu!

Pripravila: Katja Kozlevčar

VEČ 
NOVOSTI 

NAJDETE NA
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SUH 

KOžUŠČEK
Plašček Ruff and Tumble  

za sušenje kožuha.  
Cena: 52,42 evra.

UREJENA PRIČESKA
Krtača Hunter za mačji kožuh.  

Cena: 6,49 evra.

wirliebenhunter.de

SANJE NA MEHKEM
Pasje ležišče aCH Collection.  
Cena: po poizvedovanju.

achcollection.com

MAVRIČNA SPROSTITEV
Praskalnik Red Candy. Cena: 29,82 evra.

redcandy.co.uk

KOT IZ SALONA
Šampon Ouai za pse. 
Cena: 29 evrov.

theouai.co.uk

MAČJI DREMEž
Mačje ležišče Cox & Cox. 
Cena: 115,89 evra.

coxandcox.co.uk

AKTIVNO
igrača Mia Cara za aktivnost. 

Cena: 29,95 evra.

miacara.com

JABOLKO DOBROT
Ptičja hranilnica Red Candy. 
Cena: 16,70 evra.

redcandy.co.uk

UGRIZNI ME
Pasja igrača Five & Dime. 
Cena: 14 evrov.

vfiveanddime-interiors.com

AROMATERAPIJA
Dišeče palčke Cheshire & Wain 

za mačke. Cena: 27,43 evra.

cheshireandwain.com

NA SPREHODU
Dispanzer za vrečke 
Maxbone. 
Cena: 55 evrov.

selfridges.com

RETRO FUTURIZEM
akvarij nobleza za ribe. Cena: 58,99 evra.

amazon.com
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se lotevate prenove stanovanja, montaže 
domačega pohištva ali pa zgolj nove dekoracije 
za dom? Katero koli (p)opravilo se je že znašlo na 
današnjem urniku – tu smo, da vam pomagamo. Za 
vas smo izbrali tri uporabne nasvete, ki odgovarjajo 
na najpogostejše dileme domačih mojstrov.

1. Dovolj je že tanek nanos  
sekundnega lepila

Za lepljenje s sekundnimi lepili velja pravilo: manj 
je več, saj čezmerna količina nanesenega lepila ali 
neenakomeren nanos sekundnega lepila upočasni 
čas sušenja in zniža mehansko trdnost.

2. Zamašena konica sekundnega lepila
Po prvi uporabi sekundnega lepila se konica 
embalaže velikokrat zamaši, zato je ponovna 
uporaba otežena. v primeru aplikacije sekundnega 
lepila na majhno površino je zadostna že uporaba 
sekundnega lepila iz 1-gramske tube. Tako pri 
sekundnem lepilu FiX 31 3 × 1 g ostaneta dve 
tubi preostalega lepila vedno sveži in omogočata 
optimalno kakovost uporabe.

3. Uporaba lepila namesto vijakov
Mehansko pritrjevanje z žeblji in vijaki nadomešča 
uporaba montažnega lepila FiX 11. Odlikujeta 
ga izjemna začetna moč lepljenja in visoka 
končna lepilna trdnost. Predstavlja alternativo 
mehanskemu pritrjevanju in je tako idealna rešitev 
za lepljenje težkih predmetov.

LEpiLa FiX – EDinO OrODjE Za VsE VrstE OpraViL
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Priljubljene znamenitosti, prijetne pivnice, ki točijo domač jabolčnik, priznani muzeji, 
parki in narava – Frankfurt na Majni je pisano velemesto, ki ponuja neskončno 
možnosti za preživljanje prostega časa. v tej hessenski metropoli se stoletja stara 
kultura srečuje z najnovejšimi trendi, tradicija s sodobnostjo in narava z urbanim 
utripom. vse to v samem osrčju evrope, mestu, ki ima izvrstne prometne povezave z 
vsem preostalim svetom.

FrankFurt na Majni –  
pisana metropola v osrčju evrope

Bogat kulturni program, zelene oaze  
in izvrstna kulinarika

Frankfurt na Majni: panorama mesta s pogledom 
na skyline in reko Majno. © DZT/Christoph Herdt

Frankfurt na Majni: sprehajališče ob rečnem bregu in pogled na restavracijo na reki Majni. 
© DZT/Felix Meyer

Frankfurtsko novo staro mestno jedro (neue altstadt) od svojega odprtja leta 2018 
spada med glavne znamenitosti Frankfurta. v četrti so rekonstruirali in na novo 
zasnovali 35 stavb in tako temu koščku mesta vrnili nekaj zgodovine. Četrt neue 
altstadt po sredini prečka ulica Krönungsweg, ki povezuje frankfurtsko stolnico 
Kaiserdom z zgodovinsko tržnico Römerberg. v stolnici so nekdaj volili nemške 
kralje in kronali rimske cesarje in je še danes ena glavnih znamenitosti mesta. Če 
se povzpnete na zvonik, se vam bo od tam odprl senzacionalen pogled na mestno 
veduto. Pri Römerbergu pa boste našli zgodovinsko mestno jedro z mestno hišo 
(Römer) in čudovitimi hišami predalčne lesene gradnje. na obisku Frankfurta si 
morate vsekakor ogledati tudi cerkev sv. Pavla (Paulskirche), v kateri je leta 1848 
potekala prva nemška narodna skupščina. Pomen tega zgodovinskega kraja 
osvetljuje stalna razstava.

Frankfurt na Majni: hiše predalčne lesene gradnje na samstagsbergu pri Römerbergu. 
© DZT/Marcel Waldmann

Frankfurtsko novo staro mestno jedro: trg Hühnermarkt. © #visitfrankfurt/David vasicek

Frankfurt se ponaša tudi s številnimi muzeji in znamenitim Muzejskim bregom 
(Museumsufer). vsaka na svojem umetniškem področju pa slovijo tudi galerije, 
kot so muzej städel, galerija sCHiRn ali muzej sodobne umetnosti MMK. bogato 
ponudbo ves čas dopolnjujejo novi muzeji; leta 2019 se je na primer sredi novega 
starega mestnega jedra odprl muzej o Petru Kuštru (struwwelpeter), v katerem 
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Frankfurt ne le, da leži v osrčju evrope, temveč je tudi središče območja rek Ren 
in Majna. Zaradi izvrstnih prometnih povezav se z lahkoto odpravite tudi do drugih 
zanimivosti v regiji: na vaš obisk čakajo zdravilišča, gradovi in palače ter znamenitosti 
Unescove svetovne dediščine. ne glede na to, ali iščete sprostitev, kulturo ali aktivne 
počitnice, boste tu zagotovo našli nekaj zase.

otroci in mladi po srcu izvejo vse o tej sloveči otroški slikanici in njenem avtorju, 
frankfurtskem zdravniku Heinrichu Hoffmannu. Letos bo svoja vrata za obiskovalce 
znova odprl tudi prenovljeni Judovski muzej, v fazi načrtovanja pa sta še nemški 
muzej romantike in Muzej sodobne elektronske glasbe.

Ostzeile © #visitfrankfurt/Holger Ullmann

Galerija schirn. © Hessen agentur/Florian Trykowski

v Goethejevem rojstnem kraju glavno vlogo igrata gledališče in glasba. Gledališče 
schauspiel Frankfurt ter manjši odri in mednarodna gledališča ponujajo pester 
program klasikov in sodobnih predstav. Z glasbo pa se lahko razvajate v opernih 
hišah Oper Frankfurt in alte Oper ter na raznih drugih prizoriščih.

Frankfurt na Majni: operni trg. © #visitfrankfurt/David vasicek

v mestu na Majni ne boste ostali razočarani niti ljubitelji dobre hrane. Tukaj 
mednarodni trendi stojijo ob boku domači regionalni kuhinji. Poleg znamenitih 
frankfurtskih klobas je regija znana tudi po zeleni omaki – omaki iz sedmih zelišč, ki 
jo običajno jemo s krompirjem in jajci – in torti Frankfurter Kranz. 

Torta Frankfurter Kranz. 
© adobe stock tunedi

Frankfurt na Majni: zelena omaka z zelišči in kuhanim jajcem. 
© DZT/Knut Pflaumer

Obvezno morate pokusiti tudi frankfurtski jabolčnik. To nacionalno pijačo 
Frankfurtčani pijejo čisto ali razredčeno z vodo (kisli špricer oz. sauergespritzter) in jo 
tradicionalno postrežejo v posebnem keramičnem vrčku, ki mu pravijo »bembel«, ali 
v kozarcu z diamantnim vzorcem, imenovanem »geripptes«.

Frankfurt na Majni: frankfurtski jabolčnik 
v keramičnem vrču »bembel«.
© #visitfrankfurt/Holger Ullmann

Frankfurt na Majni: tradicionalna kulinarika.
© #visitrhinemain/David vasicek

Če se boste želeli nekoliko odpočiti od mestnega vrveža in pobegniti v naravo, ste v 
Frankfurtu z okolico v dobrih rokah. Frankfurt se s številnimi parki uvršča med najbolj 
zelena mesta v državi. v mestu lahko najdete veliko zelenih površin, na primer prostran 
park Günthersburgpark ali park nizza s sredozemsko mikroklimo, ki leži neposredno 
ob Majni. v središču mesta je tudi najstarejši živalski vrt v nemčiji. Potem je tu še 
botanični vrt Palmengarten, v katerem je na 9.000 m2 rastlinjakov in 20 ha odprtih 
površin zastopano rastlinstvo iz vseh podnebnih pasov, v njem pa se redno odvijajo tudi 
različni dogodki. Palmengartna se na severovzhodu drži Grüneburgpark, ki je idealen 
za tek, kolesarjenje ali sprostitev. v osupljivem razgledu na mesto pa lahko uživate na 
Lohrbergu, edinem frankfurtskem vinogradu. Mesto obkroža tudi skoraj 70 kilometrov 
dolg zeleni pas, ki ga morate obiskati predvsem ljubitelji pohodništva in kolesarjenja.

Frankfurt na Majni: botanični vrt Palmengarten. 
© Hessen agentur/Florian Trykowski

Frankfurt: stolp Goetheturm.
© #visitrhinemain/David vasicek

V sodelovanju z:
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sVEž VEtEr s severa

Travemünde: kopališče s košarami za plažo »strandkörbe«. © LTM/Olaf Malzahn

Kdo ima boljše morje?
»Moin, Moin!« je tipičen pozdrav severnih nemcev tako podnevi kot ponoči. Čeprav 
ob nemčiji ne pomislimo takoj na morje, ribe ali čolne, pa so severni nemci zelo 
ponosni na svoj dom ob morju. na prvi pogled se morda ne zdi, a nemške obale ne 
bi mogle biti bolj raznovrstne. 

severno morje: tjulnji na peščenem nasipu v narodnem parku Waddenskega morja 
(Unescova svetovna dediščina). © Lookphotos/Konrad Wothe

Dagebüll, iskanje rakov, živečih v Waddenskem morju. © DZT/Julia nimke

Čudovito severno morje slovi po muljastih plitvinah, ki so nastale na območju 
plimovanja. Muljaste plitvine oziroma Waddensko morje spadajo tudi pod Unescovo 
svetovno dediščino. edinstvena biotska raznovrstnost in številni otoki govorijo sami zase.

Wittdün auf amrum Leuchtturm, 
Wahrzeichen der insel. 
© Getty images PPaMPicture

sylt: pogled na igrišče za golf ob Waddenskem morju. 
© budersand/Christian Matthiesen/stefan von stengel
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Regate, ladje in glasba na Kielškem tednu 
v severnonemškem mestu Kiel se vsako leto odvije znameniti festival jadrnic. 
Program vključuje regate, koncerte, kino in zaključni ognjemet, vrhunec pa je parada 
jadrnic.

Najlepša hamburška tržnica 
Med več kot 100 tržnicami v tem hanzeatskem mestu isemarkt slovi kot kraj za 
gurmane in poznavalce. Tam vsak torek in petek približno 200 trgovcev ponuja svoje 
dobrote, včasih pa dogajanje z nastopi v živo popestrijo tudi hamburški pesniki.

Slasten sledov file iz Glückstadta 
Fileji mladega sleda so neverjetno okusni tako v klasičnem receptu s čebulnimi 
obročki, jabolčnimi rezinami in kumaricami ali pa v sodobni interpretaciji z omako iz 
karija in banane ali z zeliščno pomako. Tisti najbolj slastni, ki se kar stopijo na jeziku, 
pa prihajajo iz mesteca Glückstadt na spodnji Labi.  

Umetnost, pivnice in kulinarika v Bremnu 
Trendovska bremenska četrt Das viertel se ponaša z več kot 300 kavarnami, bistroji, 
bari, kultnimi pivnicami in restavracijami. Za kulturno življenje pa poskrbijo številni 
muzeji, bremensko gledališče in čudovite staromeščanske hiše z značilnimi fasadami 
v slogu klasicizma in Jugendstila.

Strandkorb iz Mecklenburga: oaza dobrega počutja ob 
morju 
nič ne zagotavlja boljše zaščite pred soncem, peskom in vetrom kot strandkorb, 
praktična in estetska košara za na plažo iz lesa in protja. Odkar so jih pred 125 leti 
začeli izdelovati v deželi Mecklenburg-Predpomorjanska, so košare prepoznaven in 
nepogrešljiv element nemške obale severnega in baltskega morja.

Zdravje in dobro počutje v neokrnjeni naravi ob 
Baltskem morju 
Morski vetrič in gozdni zrak skupaj ustvarjata blagodejno okolje, v katerem si lahko 
naberemo novih moči. v obmorskem letovišču Warnemünde, naravnem rezervatu 
stoltera in regiji Rostocker Heide se lahko podate po eni od desetih zdravilnih poti 
thalasso. Te so dolge od 4 do 17 kilometrov in se ponašajo s čistim zrakom in 
neokrnjeno naravo.

Festival Müritz Sail
Jadralni navdušenci in radovedneži ste vabljeni na jadralski festival Müritz sail. Gre 
za enega največjih tovrstnih dogodkov v severni evropi, ki poleg jadralskih predstav 
obiskovalcem ponuja tudi številne druge aktivnosti. Letos bo potekal od 26. do 
29. maja v mestu Waren ob jezeru Müritz. Čeprav ne leži povsem ob morju, pa do tja 
ni daleč. Zato se vam obisk izplača dvojno!

baltik je skoraj popolno nasprotje severnega morja. v notranjem, celinskem morju 
so številni veliki otoki, ki imajo prav poseben šarm. Otoki Usedom, Rügen in 
Fehmarn so med obiskovalci zelo priljubljeni.

sassnitz: stari bukovi gozdovi v nemčiji, narodni park Jasmund, pečine iz krede na otoku 
Rügen. © Lookphotos/Günther bayerl

Pomol ahlbeck. © TMv/Thomas Grundner

Obale obeh morij radi obiskujejo tako ljubitelji čolnov kot običajni turisti. Tam jih 
čakajo naravne lepote, do katerih je mogoče priti tako po morju kot kopnem. 

Travemünde: pristanišče za ribiče. © LTM/Olaf Malzahn

Kiel: regata na »Kieler Woche«. © TasH/Heinrich Hecht ne glede na to, ali imate raje muljaste plitvine na severnem morju, visoke valove 
baltskega morja ali pa bi radi samo občudovali naravo, je severna nemčija popoln 
kraj za obisk, in to v vsakem vremenu.

sylt: ellenborgen, svetilnik List-Ost v sipinah. © DZT/Francesco Carovillano

V sodelovanju z:
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DIGITALNI TRenDi

Dogodek o digitalnih trendih 09DiGGiT je v organizaciji 
Marketing magazina poskrbel za popolno pripravo 
ljudi na jutrišnji dan. Za to so poskrbeli predavatelji, 
med katerimi smo opazili Pierra-Oliviera Cimona, 
predstavnika sodobnega podjetja Bugatti rimac, ki 
ustvarja novo smer v avtomobilski industriji, Sheda 
Simova, britanskega inovatorja, ki nas je navdušil s 
knjigo s popolnoma praznimi 200 stranmi z naslovom 
O čem razmišlja vsak moški, kadar ne razmišlja o 
seksu, Saša Dimitrievskega iz Pristopa, Martina 
rojnika, soustanovitelja nekdanje Kuche, danes 
očeta veganske linije živil Grashka, Terezo Poljanič, 
voditeljico oddaje Zdravo, Tereza in lastnico znamke 
Tereza's Choice, Judito Železnik iz Kozmetike 
Afrodita, Manco Šalehar, direktorico marketinga 
pri Woltu, in mnoge druge strokovnjake, ki so 
obiskovalcem predavali o trendih v prihodnosti.

Dogodek izpolnil tri kriterije 
uspešnosti
Obiskovalce dogodka pa je poleg predavanj domačih 
in tujih strokovnjakov pritegnilo tudi pestro družabno 
dogajanje. infrastruktura dogodka je obiskovalcem 
ponujala dva govorniška odra, 30 govorcev, veliko 

možnosti za preizkušanje in degustiranje najnovejših 
izdelkov in storitev sodobnih blagovnih znamk ter 
obsežen zunanji predprostor za sproščeno druženje 
z DJ-jem in izbrano kulinarično ponudbo. ariana nina 
eror, direktorica Marketing magazina in dogodka 
DiGGiT, je v izjavi za medije povedala: »Dogodek 
je uspešen, ko se pri obiskovalcih izpolnijo trije 
kriteriji – ko si zapomnijo tri predavanja, pridejo do 
dveh novih poznanstev in se dogovorijo za en nov 
posel. Obiskovalcem smo ponudili vso potrebno 
infrastrukturo, da to naredijo, tako da menim, da je 
dogodek uspešen.«

Poplava objav na družbenih 
omrežjih
Z njo bi se strinjali mnogi slovenski znani obrazi, ki so 
se na 09DiGGiT-u zabavali pozno v noč. Dogajanje 
na dogodku je namreč močno odsevalo na družbenih 
omrežjih. Oznake #09DiGGiT, @diggit in  
@marketingmagazin so preplavile slovenska (in tuja) 

09DiGGit: pametni dogodek  
za pametne ljudi privabil  

VEč kOt 1.000 OBiskOVaLcEV
Pametni dogodek za pametne ljudi je v prostorih ljubljanskega Viba filma poleg 
poučnih predavanj o prihodnosti slovenski javnosti ponudil odlično priložnost za 

druženje, mreženje, nazdravljanje in zabavo, kar smo zadnji dve leti zelo pogrešali. 
Obiskalo ga je več kot 1.000 ljudi, med njimi mnogo znanih obrazov slovenske estrade.

besedilo: Kaja Kovič, fotografije: Črt Piksi in Matej Pušnik

nagrade Diggit za digitalne dosežke.
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DiGGiT

ekipa Tehnis Media, ki se je na letošnjem DiGGiT-u predstavila z urbanim 
lifestyle medijem Citylife.

družbena omrežja. Med najbolj znanimi vplivneži, ki 
so obiskali 09DiGGiT, smo poleg predavateljev opazili 
ajdo Rotar Urankar, predsednico žirije nagrad DiGGiT, 
podjetnico in pisateljico Katarino benček, modno 
oblikovalko in poslovno žensko niko ambrožič Urbas, 
lepotico Tino Gaber, smučarskega skakalca Roberta 
Kranjca, notranjo oblikovalko, manekenko in blogerko 
Jano Kotesko, mladostno niko Kar, športnico Lauro 
Matijašič, spletno urednico revije Citylife Piko Zrim, 
direktorje in lastnike uspešnejših slovenskih podjetij ter 
mnoge druge. veliko objav so na družbenih omrežjih 
ustvarili tudi novinarji, predavatelji, nagrajenci, ki so 
po dolgem času uživali na tako velikem dogodku ob 
dobri družbi in lepem vremenu. sproščeno dogajanje 
je začinilo navodilo organizatorjev, naj si obiskovalci za 
veliko mero druženja namesto neudobnih čevljev raje 
omislijo superge. 

Nagrade za najvidnejše digitalne 
rešitve
Po zaključku predavanj je v viba filmu potekala 
slavnostna podelitev nagrad za presežke v slovenskem 
digitalnem prostoru. največ nagrad, po tri zlate in eno 
veliko, so se razveselili v DROM agency in agenciji 
101, predstavniki agencije Luna TbWa pa so domov 
odnesli dve zlati nagradi in eno veliko. Organizator 
– medijska hiša Marketing magazin – je podelil tudi 
nagrado zlati likalnik za digitalno osebnost leta 2022, 
ki jo je prejela Milena Jakovljević, soustanoviteljica in 
strateška direktorica digitalne agencije DROM agency.

Pametni dogodek z zeleno noto
Čeprav se je predavanj in slavnostne podelitve nagrad 
udeležilo zavidljivo število ljudi, s pospravljanjem 
odpadkov po zaključku dogodka v poznih večernih 
urah ni bilo prav veliko dela. na Marketing magazinu so 
namreč zagovorniki zelenih dogodkov in se ob ničelni 
toleranci do odpadkov zavedajo, da lahko na ta način 
bistveno prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje. 
diggit.si

VEČ 
DOGODKOV 
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

shed simove, britanski podjetnik, inovator, motivacijski 
govorec in zabavljač.
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NAJBOLJ BrANO na sPLeTU

GOURMeT
Recept – pita z jagodami in rabarbaro
Če se česa nikoli ne naveličamo, so to slastne 
spomladanske različice pit, tort in drugih slaščic. Tokrat 
imamo za vas recept za slastno pito z rabarbaro in jagodami.

citylife.si/gourmet/recept-pita-z-jagodami-in-rabarbaro

Modni dotik 
tropskega zelenja

Lan, bombaž in svila 
so vedno dobra izbira 

materialov v poletni 
sezoni. v trgovinah 

Comma lahko izbirate 
med različnimi barvami in 

vzorci, ki poudarijo poletno 
zagorelost.

citylife.si/moda/modni-
dotik-tropskega-zelenja

FiLM in Tv
Kaj maja prihaja na Netflix?
nov mesec in mimo je že tretjina leta. Kam tako hitro beži čas? Z majem prihajajo tudi 
toplejši in zelo dolgi dnevi. Ker se je narava že popolnoma prebudila, bomo večino dni 
zagotovo preživeli na svežem zraku. Toda vseeno pride kakšen večer, ko bi si z veseljem 
ogledali priljubljeno serijo ali film, lahko pa si ob toplih pomladnih večerih omislimo celo 
zasebni kino na prostem.

citylife.si/film-in-tv/kaj-maja-prihaja-na-netflix

LiFesTYLe 
Ikea lansirala novo kolekcijo 

trajnostnih izdelkov Kåseberga
nova ikeina trajnostna kolekcija Kåseberga je narejena iz 
obnovljivih in recikliranih materialov. Z njo želijo v podjetju 

spodbuditi pozitivne družbene spremembe in čim več ljudem 
omogočiti trajnostno življenje znotraj omejitev našega planeta.

citylife.si/lifestyle/ikea-lansiralo-novo-kolekcijo-
trajnostnih-izdelkov-kaseberga

POTOvanJa
San Canzian – eden 

najlepših butičnih 
hotelov na Hrvaškem

Privoščimo si luksuzen oddih v enem najlepših butičnih hotelov – v hotelu san 
Canzian v osrčju hrvaške istre. Zbudimo se s čudovitim razgledom na vinograde 

in oljčne nasade in si privoščimo pravo kulinarično doživetje, saj je istra dežela 
nagrajenih oljčnih olj in vin.

citylife.si/lifestyle/san-canzian-eden-najlepsih-buticnih-hotelov-na-hrvaskem

© s.Oliver

© san Canzian village & Hotel

© Depositphotos

© arhiv serije Workin' Moms / CbC Comedy






