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Junijska mesečina
V maju je mesečina (italijanska rock skupina Måneskin, op. p.) pretresala
evrovizijske odre, v naši junijski izdaji pa nam bo mesečina navdih.
Sonce se je vrnilo in čas je, da po nekaj prijetnih trenutkov odidemo
v naravo. A tisti neskončni čar, ki ga bomo iskali, bo spanje pod
zvezdami in luno. Velike pustolovščine so tako kot kar koli drugega v
vseh oblikah in velikostih. Spanje na dvorišču v otroštvu je bilo vedno
zabavno in ni razloga, da tega ne ponovimo. Če se vsaj za eno noč
potrudimo za svojo sanjsko pustolovščino, čeprav na domačem vrtu, je
to odličen način za večjo pripravljenost preživljanja dopusta na prostem.
A tu je še ena dilema. Ste tudi vi med tistimi, ki morajo s seboj prinesti
vse, potem pa ste preutrujeni, da bi lahko nadaljevali, saj so nahrbtniki
pretežki ali noge preveč boleče? Mnogi smo namreč prepričani, da je
treba na nočno potovanje pod zvezdnatim nebom prinesti kakšen
predmet več za vsak možen scenarij. Težka torba, naložena s preveč
nebistvene opreme, nas lahko presenetljivo odvrne od spanja zunaj
in preživete najboljše noči na našem življenjskem potovanju bodo
postale nočna mora. Več prtljage je namreč vedno povezano s tem, da
gremo v divjino, v naravo. Več stvari prinesemo, večjo razdaljo bomo
postavili medse in tisto, s čimer se poskušamo povezati. Res je, da ne
potrebujemo veliko izkušenj, da bi spali sami v naravi, a kljub temu se
vseeno moramo pripraviti. Preden se odpravimo, preverimo vremensko
napoved in si naredimo spisek svojih desetih osnovnih stvari. Vedno
obvestimo prijatelja ali družinskega člana, kam smo se odpravili in kdaj
se nameravamo vrniti. Zakaj torej ne bi spali s pogledom na Mlečno
cesto ali svoje najljubše ozvezdje? S pravo spalno blazino in spalno
vrečo lahko noč resnično preživimo pod zvezdami, da začutimo topel
nočni veter na obrazu ali se zbudimo ob čaru zore. V nadaljevanju
vam ponujamo nabor idej, kako ponastaviti svojo telesno uro, zaspati
pod Orionovim pasom in se, očarani nad naravo, zbuditi v divjini,
predvsem pa, kam postaviti svoj šotor ali parkirati avtodom. Seveda pa
ni poletja brez piva. Več na citylife.si.
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Urbano življenje - CITYLIFE je mesečni
brezplačnik namenjen promociji
in oglaševanju. Vse pravice pridržane.
Kopiranje in ponatis vsebine sta dovoljena
le s pisnim soglasjem izdajatelja in
naročnika oglasne vsebine.

od

1

do 30. junija

Junij
v Operi

SNG Opera Ljubljana

© SNG Opera in balet Ljubljana / Darja Štravs Tisu

Na spored prihajata kar
dve premieri: slovenska
opera Pavla Šivica
Samorog in opera Tosca
znamenitega Giacoma
Puccinija.
opera.si
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od

VEČ
DOGODKOV
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do 27. junija

56. Borštnikovo srečanje
Maribor

do

Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski
gledališki festival, ki več kot pol stoletja bogati slovenski
gledališki in kulturni prostor. Tudi letos se bodo na
mariborskih festivalskih prizoriščih zvrstile številne
vrhunske gledališke predstave slovenskih in tujih
producentov, dogodki v spremljevalnem programu,
glasbeni koncerti, strokovna srečanja, sprehodi ...
Prejemnica letošnjega Borštnikovega prstana je igralka
Jette Ostan Vejrup.

8

borstnikovo.si

16

od

septembra

Festival Ljubljana

junija

Različna prizorišča v Ljubljani

Škorpijon

Placido Domingo, muzikal Chicago
in Vsi ptice, najnovejša uprizoritev
Ivice Buljana, so le eni od vrhuncev
67. izdaje priljubljenega festivala. Več
informacij o programu in vstopnicah na
ljubljanafestival.si.

SNG Drama Ljubljana
Igra Škorpijon francoske avtorice Véronique Olmi nas povabi
na družinsko kosilo, ko hči iz mesta pride na obisk k svojim
staršem na podeželju. V osrednjih vlogah nastopata Saša
Pavček in Iva Babić, pod režijo pa se podpisuje Nina Šorak.
© Peter Uhan
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drama.si

napovednik

Od 17. junija
do 10. septembra

Festival Urbano
dejanje 2021
Tobačna ulica, Ljubljana

© Jure Brložnik

18

od

Vlado Kreslin, Matter, Koala Voice,
Umek in Klemen Klemen je le nekaj
glasbenikov, ki bodo na novem nizu kar
desetih večerov v ritmih svoje glasbe
zatresli ljubljanske ulice. Več informacij
o programu in sejmu mladih ustvarjalcev
na družbenih omrežjih festivala.
facebook.com/urbanodejanje

do 27. junija

Teden restavracij
Po Sloveniji
Najboljši slovenski kuharski mojstri in mojstrice
vabijo na najokusnejši teden pomladi.
Restavracije po celi Sloveniji bodo goste
razvajale s posebnimi meniji po enotni ceni
19 evrov. Več informacij o letošnjem programu,
ki poteka v znamenju evropske gastronomske
regije 2021, na tedenrestavracij.si.

Od 18. junija

Slamnik

Od 30. junija do 3. julija

Ana Desetnica
Ljubljanske ulice

Ana Desetnica je v dobrih dveh desetletjih gostila že
več kot 5.000 uličnih umetnikov iz več kot 40 držav
sveta in s šestih različnih celin, ki so uprizorili
vsaj 1.000 različnih predstav in intervencij in z
njimi nagovorili že skoraj milijon slovenskih in tujih
obiskovalcev.
anamonro.si

Od 2. julija

Sosedov sin
SNG Maribor

Odrska adaptacija Jurčičeve povesti se iz kmečkega
okolja seli v današnji urbani svet, pod režijo pa se
podpisuje Mateja Kokol, mlada režiserka, ki obljublja
novodobno uporniško družinsko dramo.
sng-mb.si

Mestno gledališče ljubljansko;
Industrijska cona Šiška

Od 6. do 11. julija

Režiser Diego de Brea nas vabi na ogled
komedije, nastale izpod vodvilskega
peresa legendarnega Labichea. Ogled
na prostem.

Tolmin

mgl.si

Sajeta
Sajeta postavlja na isti oder tako različne glasbene
zvrsti, kot so elektronika, jazz, rock, etno, klasika.
Glasbeni eksperiment, katerega skupni imenovalec je
kreativnost.
sajeta.org

Svoja vrata je odprl
Bankarium, Muzej
bančništva Slovenije
V nekdanji bančni dvorani Mestne hranilnice ljubljanske
na Čopovi ulici v Ljubljani je sredi junija svoja vrata odprl
Bankarium, Muzej bančništva Slovenije. Je prvi muzej,
v katerem lahko vstopimo v bančni trezor, pokukamo v
notranjost bankomata in na drugo stran bančnih okenc.
V multimedijskem uvodu se bomo sprehodili skozi pet
tisoč let dolgo zgodovino bančništva, v dvestoletno
bančno dediščino na Slovenskem pa nas bo popeljala
predstavitev zgodovine bančnih institucij in praks pri
nas. Spoznali bomo tudi nastanek prvih hranilnic in
se sprehodili skozi zgodovino vse do pojava digitalnih
mobilnih denarnic. Ogledali si bomo lahko vse denarne
valute, ki smo jih uporabljali v 200 letih, in spoznali ključne
osebe slovenskega bančništva. Marsikoga bodo
pritegnili tudi bančna okenca iz različnih obdobij, bogata
zbirka hranilnikov in hranilnih knjižic ter celo notranjost
bankomata. Za konec pa bomo na igriv način lahko
preverili še svojo finančno pismenost.

© Iztok Lazar
© Iztok Lazar

© Iztok Lazar

Bankarium, Muzej bančništva Slovenije
Čopova ulica 3, Ljubljana
Odpiralni čas: od torka do nedelje (med 10. in 18. uro)
bankarium.si
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1, 2, ...
Gremo v kamp, v naravo!
Če je bila pred nekaj leti najbolj vroča in trendovska
oblika kampiranja glamping, ki predstavlja glamurozen,
luksuzen način uživanja v naravi, se današnji trendi
nagibajo v smeri pametnih pripomočkov, večnamenske
opreme in visokotehnoloških materialov. Ni jih čez poletne
dogodivščine na prostem, ob reki ali jezeru, med vršaci ali
pod morsko gladino, v avtodomu ali prikolici, spalni vreči ...
V šotoru ali na prostem pod zvezdami.

VEČ
TRENDOV
NA
CITYLIFE.SI

2

Besedilo: A. Bauer in Tina Lagler

Vintage
prikolica

Mini vintage prikolice so
znova in. Retro moderna prikolica
HC1 kljub majhni zunanjosti v
interierju prinaša raznolikost, zračnost
in občutek velikega prostora tudi
po zaslugi velikih panoramskih
oken. Nudi vse udobje, ki ga
potrebujemo na oddihu.
happiercamper.com

1
8

Električni avtodom ID. Buzz
Prihodnost je električna mobilnost. Tako kot električni avtodom
ID. Buzz – dom na štirih kolesih in prostor za ustvarjalnost, ki s
prilagodljivo prostorsko zasnovo in obilo prostora za vso družino vabi
na najrazličnejše dogodivščine. Ta električni avtodom ponuja vse, kar
poenostavlja življenje: sodobno udobje, popolnoma novo zasnovo
notranjosti in že kmalu tudi popolnoma avtomatiziran način vožnje.
volkswagen.si

© Arhiv Tentsile
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© Arhiv Tentsile

Na drevesu

3

Viseči šotor ponuja edinstveno doživetje in prav gotovo je smisel šotorjenja v druženju. A
proizvajalec šotorov Tentsile med drugim ponuja tudi drevesni šotor za eno osebo, s katerim
nagovarjajo solo pohodnike in kolesarje. Je izjemno lahek in nudi udobje ter pristno doživetje
bivanja na prostem. Zakaj bi šotorili na tleh, če nam unikatno oblikovan šotor omogoča
kampiranje kjer koli – tudi na terenu, ki ni prijazen do šotorjenja? Šotori Tentsile se ponašajo z
nagrajenim dizajnom, poskrbeli pa bodo, da smo zaščiteni in suhi tudi ob najmočnejših nalivih.
tentsile.com

4
Blazina in prešita odeja v enem

Večnamensko orodje
Bodimo pripravljeni – kjer koli na kar koli.
Predstavljajmo si, da vse težave rešimo v
trenutku: odpremo škatlo, privijemo vijak
ali odpremo prijatelju pivo. Obstaja mnogo
večnamenskih orodij, a le redkokatero je
tako praktično kot The Lever Gear Toolcard
Pro™, ki skriva kar 40 priročnih pripomočkov.
Niso priročna le orodja, ki jih skriva, temveč tudi
njegova velikost. Ker je v velikosti bančne kartice, ga pospravimo v denarnico in ga imamo
vedno pri roki. Tako piva nikoli več ne bomo odpirali s ključi ali zobmi.
levergear.com

Blazina ali prešita odeja? Oboje. Ikein novi izdelek Fältmal je
mehka blazina, dokler je ne odvijemo in postane prešita odeja,
ki poskrbi za udobna in topla potovanja, sproščanje v viseči
mreži ali razvajanje na zofi. Vanjo se lahko zavijemo, lahko pa jo
tudi oblečemo, saj ima rokave in priročne gumbe, s katerimi si
jo zapnemo. Izdelek ni primeren za uporabo v mokrih razmerah,
zato pred zunanjo uporabo le preverimo vremensko napoved. Če
nas je spalna vreča prepričala, lahko svoji kolekciji dodamo tudi
priročno piknik odejo Fjällmott, ustavila pa nas ne bo niti mokra
trava, saj ima odeja vodoodbojno podlogo.

57

6

ikea.si

Honcho Poncho

Napihljiva blazina je standardni
del opreme za kampiranje. A
blazina Thermarest ni običajna
napihljiva blazina. Z ultralahkim
(290 gramov) in kompaktnim
kompletom iz najlona in palic
iz steklenih vlaken jo v hipu
spremenimo v udoben naslonjač,
v katerem se spočijemo po
dolgem dnevu trekinga.

Topla in vodoodporna
oblačila so nujna v vsaki
prtljagi za kampiranje.
Honcho Poncho
je priročen
vodoodporni pončo
iz poliestra, ki diha in
nudi izjemno udobje.
Če se ne želimo ločiti od
njega, ga spremenimo v
odejo, da nas bo grel tudi
čez noč.

thermarest.com

thermarest.com

Stol Trekker
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Sam s seboj
Šotorjenje je
dogodivščina za celotno
družino – aktivnosti in
druženje na prostem
ter preživljanje prostega
časa ob družabnih
igrah. Vseeno pa je
kdaj prijetno biti sam s
seboj ali s prijateljem.
Šotor Abisko Lite 1
nudi vse udobje, ki
ga potrebujejo solo
popotniki, v šotoru
Abisko Lite 2 pa lahko
zraven sprejmemo še
sopotnika. Je trpežen
in lahek ter izdelan iz
najlona.
fjallraven.com/eu

TraveLight 135

9

Naj visi, stoji ali jo imamo obešeno okrog vratu,
ta mala luč nas ne bo pustila na cedilu. Iskreno
– v kampu je nemalo situacij, ko potrebujemo
obe roki in še prijateljevo, da bi nam posvetil. S
TraveLight 135 bomo imeli proste roke, ko bo
treba, pa s to lučko lahko napolnimo tudi telefon.
eu.bioliteenergy.com

Prenosni tuš

Zakaj bi v kampu čakali v vrsti
za tuš, če imamo lahko svojega
na parceli? 10-litrski prenosni
tuš preprosto postavimo na
sončno stran parcele, da si
bomo konec dneva privoščili
toplo prho. Nimamo drevesa
na parceli? Ni problema – tuša
namreč ni treba obešati, saj
deluje na pritisk.
decathlon.com

Najmanjši pralni stroj
na svetu
Če bi šel pralni stroj v avto, bi ga
marsikdo vzel s seboj na kampiranje. Še
dobro, da je tu najmanjši pralni stroj –
pralna vreča Scrubba. V tej vreči, težki
le 145 gramov, lahko operemo naenkrat
dve majici, dva para nogavic in dvoje
spodnjic. Uporaba je preprosta: odvijemo
vrečo, vanjo dodamo vodo in prašek
ter perilo ročno drgnemo tri minute.
Splaknemo in posušimo!
thescrubba.com

VEČ
TRENDOV
NA
CITYLIFE.SI
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Prenosni zvočnik Sony
Novi model prenosnega zvočnika XG500 gre lahko z nami kamor koli,
tudi na kampiranje. Na bazen, piknik ali na plažo – dan bo tako še lepši
ob naši najljubši glasbi, hkrati pa nam ne bo treba paziti na zvočnik, saj
je izdelan iz trpežne mreže, ki odbija vodo in tako zvočnik ohranja suh.

sony.si

10

Gorilnik BioLite
CampStove
Adijo, parafinske konzerve!
Nagrajeni prenosni BioLitov
kuhalnik ali gorilnik je nadvse
priročen, eleganten in okolju
prijazen, saj med kurjenjem
lesa izkorišča toploto za
generiranje elektrike. Z njim
lahko preprosto skuhamo
juho ali spečemo slasten
zrezek, medtem pa še
napolnimo svoj telefon, lučke
in druge pametne naprave.
bioliteenergy.com

13

Miza in stoli
za kampiranje
McKinley

14

Izjemno lahka zložljiva
aluminijasta miza in stol za
taborjenje – da bomo v neokrnjeni naravi
lahko postregli zajtrk, kosilo, večerjo ali
odigrali partijo družabne igre. Ne glede
na situacijo ne bomo žejni, saj je miza
opremljena z dvema nosilcema za plastenke.

15

Rub rika

Vitry – kakovostni
pripomočki za nego
nohtov, stopal in obraza

Francoska družba Vitry je z več kot
200-letno tradicijo ena najstarejših
proizvajalcev pripomočkov za manikiro
in pedikuro na svetu. Pripomočki Vitry
slovijo po kakovosti, izpopolnjeni so do
podrobnosti in izkazujejo vso prefinjenost
ročne izdelave. Na voljo so škarjice, klešče in
ščipalniki za nohte ter pincete iz nerjavnega
jekla, pilice, strgala, posebna nega za poškodovane nohte ter učinkovit
odstranjevalec laka za nohte brez acetona, pri uporabi katerega vata ni
potrebna. Zasijmo v svoji edinstveni lepoti tudi na potovanju. Ponudba
izdelkov Vitry je na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih
prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na lekarnaljubljana.si.

intersport.si
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Sladki pregrehi,
ki se jima nikoli nismo uspeli upreti

Paket za prvo pomoč VSSL
Tulec za prvo pomoč VSSL ni povsem običajen komplet za prvo pomoč.
Gre za popolnoma nepremočljiv in elegantno oblikovan trpežni tulec. Poleg
svetilke in kompasa vključuje komplet prve pomoči, ki jo preprosto izvlečemo
iz tulca in hitro najdemo tisto, kar najbolj potrebujemo.
vsslgear.com

Mmm, trenutek, ko te en sam grižljaj vrne v preteklost, v čas, ko niti ena kava
ni bila spita brez zdaj že kultnega keksa Domaćica. Je to tudi vaša sladka
pregreha, ki se ji nikoli niste uspeli upreti? Razumljivo, ko pa je en sam keks
prelit s 23 % čokolade, ki vsebuje kar 48 % kakavovih delčkov. Recept za
popolnost! Ob Domaćici smo vedno ustvarjali spomine in zdaj je čas za
nove. Kraš je na Mercatorjeve police v okviru projekta Moje znamke namreč
postavil nove edinstvene kekse Domaćica z belo čokolado in limono ter novo
čokolado Dorina Petit Beurre. Ta je kombinacija vaše najljubše čokolade
Dorina in hrustljavih piškotov Petit Beurre in bo razveselila vse ljubitelje
sladkega, ki se njenemu mamljivemu okusu zagotovo ne bodo mogli upreti.
mercator.si
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Emajlirane skodelice

18
17

S setom šestih retro skodelic iz emajlirane pločevine
lahko ob pitju čaja ali kave obujamo spomine.
Vsaka od skodelic ima svoj retro kamping
motiv, da pa simpatični vzorci ne bi prehitro
zbledeli, se priporoča ročno umivanje
posode. Še eno opravilo za obujanje
spominov na minule čase.
amazon.com

Stanley – večna klasika

Stanley Classic Legendary Camp Mug je legendarna skodelica iz nerjavečega jekla in
opremljena z dvostensko vakuumsko izolacijo, tako da naše najljubše pijače ostanejo dlje
časa vroče ali hladne. Zaščitni pokrov preprečuje razlitje, tako da lahko svojo najljubšo pijačo
srkamo doma, na poti ali ob tabornem ognju.
intersport.si

Prenosni kavomat Wacaco Nanopresso

19

Mini prenosni kavomat podjetja Wacaco bo na kampiranje in izlete v naravo prinesel
udobje in užitek ob pitju kave. Velja namreč za najmanjši, najlažji in najbolj vsestranski
aparat za kavo. Da v Nanopressu, njihovem zadnjem modelu, pripravimo popotniško kavo,
potrebujemo zgolj vodo in svoja najljubša kavna zrna.
wacaco.com

VEČ
TRENDOV
NA
CITYLIFE.SI

Napihljiva solarna lanterna LuminAID PackLite Nova USB
Na kampiranju vedno pride prav svetilka – če je solarna, še toliko bolje. Napihljiva
solarna lanterna PackLite Nova USB je nepremočljiva, lebdi na vodi in sveti z močjo
75 lumnov ter pri nizki nastavitvi deluje do 24 ur. Nadgrajeno različico nagrajene
lanterne lahko tudi napolnimo, saj ima vgrajen mikro USB-vhod, zaradi česar v dveh
urah nadomestimo 10 ur sončne svetlobe.
luminaid.com
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City trend

nov veter s severa
Počitniška moda
Moške kopalne hlače Polo
Ralph Lauren.
Cena: 100 evrov,
cena v akciji: 80 evrov.

Urbana modna ikona
Kape s šiltom newyorške znamke
New Era so prava modna ikona.
Nosijo jih pevci, igralci, športniki
in drugi zvezdniki.
Cena: 33 evrov.

© Žiga Intihar

V Kristalni palači, v ljubljanskem nakupovalnem središču
BTC, je svoja vrata pred kratkim odprla trgovina Nôrt,
ki ponuja oblačila, obutev in dodatke za ženske in moške.
V njej bomo našli veliko izbiro mednarodno priznanih
blagovnih znamk z izdelki za šport in prosti čas, ki nas
bodo prepričale s kakovostjo in izgledom. 10. junija so se
že začela poletna znižanja, tako bomo lahko znamke Peak
Performance, Björn Borg, Columbia, New Era, Odlo,
J. Lindeberg, Polo Ralph Lauren, Timberland, Veja, On,
2XU in Nike kupovali še ceneje.

Sodoben vintage slog
Sončna očala Nike.
Cena: 89 evrov, cena v akciji: 71,20 evra.

Športna klasika
Moška polo majica
J. Lindeberg.
Cena: 100 evrov,
cena v akciji: 80 evrov.

Retro
Nogavice Björn Borg.
Cena: 20 evrov,
cena v akciji: 16 evrov.

nort.si

VEČ
TRENDOV
NAJDETE NA
NORT.SI
Vsakdanji modni dodatek
Ženska torbica iz jute in usnja Timberland.
Cena: 130 evrov, cena v akciji: 104 evre.

Trajnostno
Superge Veja
so delno izdelane
iz recikliranih plastenk.
Cena: 115 evrov,
cena v akciji: 92 evrov.
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V barvi sonca
Ženski pulover Peak Performance.
Cena: 112 evrov, cena v akciji: 89,60 evra.

Na potovanje
Vodoodporna potovalna torba Columbia.
Cena: 100 evrov, cena v akciji: 80 evrov.

USMERITE SVOJO IZBIRO.

NOVI PIAGGIO BEVERLY S.
URBANI CROSSOVER.
Dvajset let za tem, ko je na ceste zapeljala prva generacija, je novi
Piaggio Beverly povsem prenovljen, ne da bi pri tem izgubil športni
karakter in eleganten dizajn, ki sta pisala zgodovino mestne mobilnosti.
Danes Beverly postaja križanec, ki združuje vsestranskost ter
dinamične vozne lastnosti z zmogljivostjo in udobjem luksuznega GT.
Nova formula za uspeh je na voljo v prostorninah od 300 in 400
kubičnih centimetrov, ki vsakemu vozniku in tudi potniku ponuja
najvišjo raven moči in udobja.
www.pvg.si

PIAGGIO CENTER KOPER
Dolinska cesta 1i, 6000 Koper
T: 05 / 625 01 52

PIAGGIO CENTER LJUBLJANA
Kajuhova ulica 32D, 1000 Ljubljana
T: 01 / 439 69 02

city trend Ona

H&M

Chloe

Zimmermann

Boho
poletje

Coco's abstractions

Boemski ali boho stil doživlja veliko vrnitev v modni svet in
tudi v svet interierja. Zanj je značilno mešanje različnih tekstur
in vzorcev predvsem naravnih materialov, medtem ko se močni
odtenki barv, kot so rdeča, oranžna in zelena, prepletajo z
umirjenimi naravnimi barvami, in sicer belo, bež in rjavo.
VEČ
MODNIH
TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Jysk

Ikea

Kartell

Zimmermann

Loewe
Castaner
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lepota in Zdravje

Igriva mladost

Nazaj v Life. Nazaj v LifeClass.
Čas je, da se vrnemo v ustaljeno življenje. K stvarem, ki jih radi
počnemo in ki nam na obraz narišejo nasmeh. Čas je, da gremo
naprej k ljudem. Korak bližje, a še vedno na varni razdalji. Končno
je napočil trenutek za dolge sprehode ob morju, limonino pito
LemonClass, postreženo z nasmehom, in plavalne podvige v Termah
Portorož. V Hotelih LifeClass Portorož nas to poletje čaka vse to
in še več. Rezervacije na telefonski številki (05) 692 90 01 in prek
spletne pošte booking@lifeclass.net.

Zakaj ne bi sebi in svoji koži privoščile
najboljše? Pa naj bo to kratek oddih ali
počitniško razvajanje, nov parfum ali linija
za obraz, ki bo poskrbela za sijoč videz kože.

lifeclass.net

Najbolj glamurozni trio v mestu
Zaradi novih formul linije maskar Bourjois Volume
Glamour bodo naše trepalnice dobile spektakularen
volumen za naraven ali drzno očarljiv make-up izgled.
bourjois.com

VEČ
LEPOTNIH
TRENDOV NA
CITYLIFE.SI

Sreča, ki sije
Lancôme je pri izbiri sestavin za La Vie Est
Belle Soleil Cristal navdihnilo razumevanje
sreče, ki obsije svet ... Ustvarili so šopek
sončnih, toplih in bleščečih cvetov na
osnovi cveta ylang ylang in dobili s soncem
prepojene citrusne zgornje note ter jih okrepili
z novo strastno noto – toplim in kremastim
kokosom, obogatenim z infuzijo čutne vanilje.
lancome.com

Za mladosten videz kožo
napolnimo z vitamini lepote
Kako izbrati pravi izdelek za nego kože?
Kateri so ključni vitamini za mladosten
videz in lepo, sijočo kožo?
Pri odločanju bodimo pozorni tudi na to, ali vsebuje katerega od vitaminov, ki jih naša
koža nujno potrebuje, da ostane lepa in zdrava. To so predvsem vitamin A, ki med
drugim pripomore k zaščiti kože pred škodljivimi ultravijoličnimi žarki, vitamini skupine
B, ki izboljšajo raven vlage in podpirajo regenerativne in zaščitne mehanizme kože, ter
vitamin C, ki ščiti kožo pred zunanjimi stresorji, lahko posvetli kožo in je pomemben
dejavnik pri nastajanju kolagena v koži. Za vse, ki si želimo enakomerno sveže, sijoče
in mladostne kože in bi to radi dosegli z izvirnim negovalnim konceptom, ki uporablja le
naravne prednosti in moči lepotnih vitaminov, je na voljo lepotna linija Vitamin Infusion
priznane in izredno kakovostne kozmetike Dr. Grandel. Linija Vitamin Infusion bo obnovila
kožo z inovativno fuzijo učinkovitih lepotnih vitaminov A, B in
C ter eksotičnimi izvlečki cveta granatnega jabolka in manga.
Liniji so letos dodali še dva nova izdelka, ki sta nepogrešljiva za
letošnje poletje – nežno mleko za telo Vitamin Infusion Body in
osvežujoče razpršilo za telo Vitamin Infusion Splash. Za svež
videz kože s sijočim učinkom. Omenimo še, da je njihova krema
za obraz Vitamin Infusion Cream letos osvojila priznani nagradi –
kot najinovativnejši kozmetični izdelek z najinovativnejšo embalažo.
drgrandel.si
grandevita-shop.si

CITYLIFE.SI
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Končno,
poletje je tu! Z
njim pa tudi zaslužen
oddih, počitnice na morju ali
v mestu, potovanja v neznano in
dnevi poležavanja doma. Uživajmo v
soncu in neskončnem poletju v novih
oblačilih, obutvi in opremi iz iz
poletne ponudbe, ki jo najdemo
v prodajalnah Intersport
in v spletni trgovini
intersport.si.

Poletje,
prihajam!

SUP
Firefly ISUP 300 COM
Cena: 499,99 evra.

Ženske japonke
Roxy VIVA SPARKLE
Cena: 19,99 evra.

Japonke
v neštetih
vzorcih in barvah

Ženske japonke
Firefly KIRA III W
Cena: 13,99 evra.

Potapljaška maska
Tecnopro M9 C

Najbolj priljubljeno obuvalo v
poletnem času so zagotovo japonke.
To lahko in udobno obuvalo, ki
se hitro obuje, je idealno za na
počitnice, plažo ali bazen in tudi
dovolj elegantno za večerno
pohajkovanje po ulicah
mest.

Cena: 49,99 evra.

Moške japonke
Quiksilver MOLOKAI SUN FADED
Ženske japonke
Roxy TAHITI VII
Cena: 19,99 evra.
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Cena: 19,99 evra.

trendi

Ženska majica z UV-zaščito
Protest GEORGIA
Cena: 42,99 evra.

Moda
na plaži

Ženska obleka
Protest REVOLVE 21

Med opravo na plaži so
resnično obvezne le kopalke.
Pisane ali enobarvne, enodelne
ali bikinke, kratke ali nekoliko
daljše deskarske hlače, izbira je
naša. Pomembno je, da se v njih
počutimo udobno in privlačno.
Vse ostalo je stvar domišljije
in osebnega sloga.

Ženske kopalke
Firefly CLBL1 SOKA WMS
Cena: 19,99 evra.

Ženske kopalke
Firefly STRP3 SANDY WMS
Cena: 29,99 evra.

Cena: 44,99 evra.

Moške kopalke
Protest ERVIN
Cena: 39,99 evra.

Poletne
aktivnosti
Moške kopalke
Firefly STRP5 NARIUS UX

Plaža je raj za poležavanje,
družabne igre in športne aktivnosti.
Ob morju ali jezeru lahko uživamo v
adrenalinu, ki ga ponujajo vodni športi.
Poletje je idealen čas, da si nadenemo
plavutke, masko in dihalko ter odkrivamo
lepote podvodnega sveta, s supom
odkrivamo skrite kotičke in zalive
in si privoščimo pravo doze
odbojke na mivki.

Plavuti
Tecnopro F6 C TRAVEL

Cena: 22,99 evra.

PREVERITE
POLETNE
POPUSTE NA
INTERSPORT.SI

Rolka
Firefly LGB 305
Cena: 99,99 evra.

Cena: 22,99 evra.

Odbojkarska žoga
Pro Touch IPANAYA 100
Cena: 15,99 evra.

Cene predstavljenih izdelkov so redne cene in se lahko spremenijo v času akcij.

CITYLIFE.SI
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mobilnost

Poletje na štirih kolesih je tu
Hibridni športni terenec lexus NX

VEČ
NOVOSTI
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Toyotina premijska znamka Lexus je predstavila drugo generacijo
športnega terenca NX. Samosvoja zasnova bo pisana na kožo tistim, ki
iščejo drugačna vozila, kot jih običajno vidimo na cestah. V Evropi bo na
voljo v dveh različicah in z dvema različnima pogonoma. Model 350h je
klasični samopolnilni hibrid, medtem ko je 450h+ priključni hibrid. Oba
imata še vedno vgrajen klasičen štirivaljni bencinski 2,5-litrski motor, za
prenos moči pa je zadolžen samodejni menjalnik. Šibkejša različica razvije
skupaj 178 kW (242 KM), medtem ko bistveno zmogljivejša razvije 225 kW
(306 KM). Slednja ima z dodatnim elektromotorjem tudi štirikolesni pogon,
klasični hibrid pa bo ponujal opcijo s pogonom le na sprednji kolesni par.
lexus.si

e-tron GT zapeljal na slovenske ceste

City life_470x148mm
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Audi z modelom e-tron GT kaže, kako prevzemajoča je lahko električna mobilnost.
Štirivratni kupe združuje emocionalen dizajn, močan pogon in dinamične vozne lastnosti.
Njegova elektromotorja razvijeta moč 350 kW (476 KM) oziroma 440 kW (598 KM),
odvisno od modela. Napaja ju baterija z neto kapaciteto 86 kWh, kar omogoča doseg do
488 kilometrov. Dinamiki prilagojeno je tudi podvozje, k udobju pa pripomorejo tehnologije,
kot so Audi drive select, štirikolesno krmiljenje, uravnavano blaženje, 3-prekatno zračno
vzmetenje, električni štirikolesni pogon in zapora diferenciala na zadnji premi. Gran turismo
bo na voljo v kar dveh različicah hkrati: kot e-tron GT quattro in kot RS e-tron GT.
audi.si

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vožnja

Nova generacija visokokakovostnih goriv Q Max z Dual action technolo
poskrbi za daaaaaljše in čistejše delovanje motorja vašega avtomobila.

www.petrol.si
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Avtomobilski življenjski slog za nove čase
Volkswagen je s predstavitvijo nove generacije VW multivana naredil velik preskok. V
ponudbi pogonov je prvič tudi priključni hibrid, med bogato opremo pa spada naslednja
stopnja povezanih asistenčnih, upravljalnih in infotainment sistemov. Cilja na družine in
športno aktivne uporabnike, s svojim novorazvitim sistemom sedežnega in tovornega
prostora pa ga je mogoče prilagoditi za najrazličnejše namene uporabe. Multivan s
priključnohibridnim pogonom z močjo 160 kW (218 KM) je v režimu brezemisijske vožnje
sposoben zelo velikega dosega in nosi oznako eHybrid. Poleg njega bosta v ponudbi
še dva turbobencinska motorja, ki razvijeta moč 100 kW (136 KM) in 150 kW (204 KM),
medtem ko se jima bo leta 2022 pridružil še turbodizelski motor (TDI) z močjo 110 kW
(150 KM). Za vse izvedbe je serijski avtomatski menjalnik z dvojno sklopko (DSG).

© Klemen Razinger

volkswagen.si

Dizel, kot ga še ni bilo!
Sodobni dizelski motorji predstavljajo tehnološko izredno izpopolnjene stroje.
Čeprav se zdi, da se njihov čas počasi izteka, pa prav njihova tehnološka
izpopolnjenost zagotavlja, da bodo ti pogoni še kar nekaj časa na naših
cestah. Pri našem največjem naftnem trgovcu se tega dobro zavedajo, zato
so poskrbeli za še eno nadgradnjo svojih goriv Q Max. Eden od ključnih
izzivov pri razvoju je bil, kako v motorju zagotavljati optimalno čistost vseh
sklopov in površin, ki sodelujejo pri oskrbi motorja z gorivom, in to ves čas
obratovanja vozila. Pri tem najpomembnejšo vlogo odigrajo aditivi. Nova
molekularna formula, vključena v novi posodobljeni paket aditivov v Q Max
dizelskih gorivih, motorju »vrača« izvorno moč in odzivnost, zagotavlja
trajnejšo zaščito in stabilnost delovanja, vse to pa gorivu prinaša tudi atribute,
ki bodo v naslednjem desetletju vstopnica za trg. To so nižje emisije in
zmanjšanje negativnih učinkov rabe motorjev z notranjim zgorevanjem na
okolje – tudi v primerjavi z nekaterimi alternativnimi nizkoogljičnimi energenti
prihodnosti. Z novo generacijo goriv Q Max skrbijo, da je pot v novo
mobilnost prijaznejša in odgovornejša do okolja.
petrol.si
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tehnologija

Šport na

velikem
zaslonu

Samsung
QLED 8K
Smart TV QN800A za
vrhunsko doživetje

Navdih za tokratno tehnološko rubriko so
prihajajoči veliki športni dogodki, ki jih bomo
lahko na novih digitalnih velikanih gledali
v udobju svojega doma. Pripravimo se na
evropsko nogometno prvenstvo, Tour de France in
olimpijske igre – morda se nam bo za vsaj kakšen
trenutek zazdelo, da jih spremljamo v živo!

VEČ
NOVOSTI
NAJDETE NA
CITYLIFE.SI

Besedilo: Tina Lagler

Ob novem Samsungovem televizorju bomo
brez dvoma vztrepetali, saj lahko moč vsakega
prizora občutimo s 33 milijoni slikovnih pik
za neverjetno razločno sliko z ločljivostjo, ki je
štirikrat višja od ločljivosti 4K. Vse podrobnosti
so prikazane v bogatih in natančnih barvah
ter globljem kontrastu, zato bo doživetje
našega najljubšega športnega dogodka
brez dvoma vrhunsko. Cena:
5.089 evrov.
samsung.si

Za neverjetno izkušnjo
ogleda prvenstva EURO 2020
Letošnje leto si bomo po vsej verjetnosti
večino športnih dogodkov ogledali
doma, pri čemer je dober televizor
nepogrešljiv. Idealen za ogled tekem
UEFA EURO 2020 in preostalih športnih
dogodkov je tudi televizor Hisense U8
z revolucionarno tehnologijo ULED,
ki nas med ogledom tekem ponese
v središče dogajanja. Poleg osupljive
kakovosti slike, pristnih barv, izjemnega
kontrasta in gladkega gibanja ponuja
tudi poseben način za šport, ki ustvari
povsem realistično izkušnjo.
Cena: od 999,99 evra.
si.hisense.com

Nagrajeni pametni televizor Philips OLED806
V središče dogajanja nas bo popeljal tudi z nagrado RedDot nagrajeni
Philipsov televizor OLED806, ki navdušuje s štiristransko tehnologijo
Ambilight. Ta zagotavlja enkratno izkušnjo gledanja, združljiv pa je tudi z
vsemi glavnimi formati HDR, vključno z Dolby Vision. Cena: 2.099 evrov.
philips.si

Mogočen zvok novega zvočnega sistema Sony HT-S40R
Za edinstveno doživetje tekme v domači dnevni sobi mora delovati tudi zvok.
Sonyjev novi zvočni sistem HT-S40R je kot nalašč za športno poletje. Brezžični zadnji
zvočniki, 3-kanalni zvočniški modul in ločeni globokotonec skupaj ustvarijo mogočen
kinematografski zvok v skupni izhodni moči 600 W, zvočni sistem pa odlikuje
tehnologija Dolby® Audio, ki nas postavi v središče dogajanja. Cena: od 400 evrov.
sony.si

Do rumene
majice z igro
Tour de France 2021
V novi videoigri Tour de France
2021, ki je primerna za igralno
konzolo PlayStation 5, se lahko
podamo na vseh 21 uradnih etap
letošnje dirke po Franciji. Kolesarili
bomo s tekmovalci, kot sta
Primož Roglič in Tadej Pogačar,
ter se pomerili v boju za rumeno
majico. Cena: 59,99 evra.
playstation.com
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Nekaj namigov, kako si lahko
povečamo svoj balkon ali teraso
Dnevi, ko nas nežno božajo sončni žarki, so tu in
čas je, da se dokončno lotimo ureditve zunanjih
prostorov svojega doma, če tega nismo storili že prej.
Ne glede na to, ali živimo v majhnem stanovanju
v velikem mestu, ki premore le manjši balkon, ali
v hiški z manjšo teraso, obstajajo triki, kako jih
urediti, da bodo izgledali večji in prostornejši.
Morda doma nimamo dovolj prostora in zunanjega dvorišča, ki je
dovolj veliko za bazen, vrt, piknike na prostem in igrala za otroke.
Kljub temu si lahko majhen balkon ali teraso popestrimo z vsaj petimi
različnimi elementi in triki ter s tem povečamo svoj zunanji prostor, ki
naj postane naša zelena oaza miru ali pa urbani prostor za prijetna
popoldanska druženja s prijatelji.

Ne pozabimo na udoben naslonjač in ogledala
Ne glede na to, kako majhen je naš balkon ali terasa, gotovo bi želeli
prostor nameniti sedežni garnituri ali vsaj stolom in mizi. Mogoče pa
naredimo kompromis in izberemo manjšo mizico in ob njej udoben
naslonjač. Za udobno sedenje s prostorom vsekakor ne želimo preveč
varčevati. Letos je še posebno modno vrtno pohištvo iz recikliranih
materialov – mizice iz ratana in preproge iz jute. Iluzijo večjega
prostora lahko na svoji sicer manjši terasi ali balkonu dosežemo tudi
z ogledali in velikimi rastlinami. Prepustimo se svojemu boemskemu
navdihu in mu dodajmo nekaj sodobnega in urbanega.

Zelene rastline
Eden najlepših in najlažjih trikov, ko gre za opremljanje zunanjega
bivalnega prostora, je, da se zanašamo na rastline, ki dodajo barvo
in življenje celotnemu interierju. Naredimo izbor svojih najljubših rož
in lončnic, lahko tudi začimb in dišavnic, da popestrimo prostor in
ustvarimo tisti zunanji kotiček, o katerem smo vedno sanjali. Zelenje
je ne le lepo, temveč nudi tudi sproščujoče okolje, ki ga še kako
potrebujemo ob koncu dneva, in prijetno zeleno oazo, ki zagotavlja
povezanost z naravo in mir, kar nas popelje stran od vrveža vsakdana.
Bodimo pozorni tudi pri izbiri cvetličnih lončkov in korit. Le-ti naj bodo
premišljeno izbrani, lahko so kovinski ali lončeni.

Viseča svetila
Pomemben element pri dekoraciji doma je tudi osvetlitev. Viseča
zunanja svetila so najboljša izbira, saj ustvarjajo eleganten in prijeten
ambient, ne da bi zavzela dodaten prostor. Ob poletnih večerih
poiščimo sprostitev tudi v nežni svetlobi malih in velik svečk iz latern
in steklenih vaz, v verigi iz lučk ali žarnic in solarnih svetilk. Lahko
si omislimo tudi raznobarvne lampijone za romantično večerno
posedanje v dvoje.

Lanterna H & M Home.
Cena: 19,99 evra.
hm.com
Ročno izdelana prevleka za blazino Ikea.
Cena: 9,99 evra.
ikea.si

Počivalnik ferm LIVING.
Cena: 309 evrov.
fermliving.com

Svetle barve
Izbirajmo med pohištvom svetlih barv. Izbira svetle barve pohištva je
preprost način za povečanje udobja na majhnem prostoru. Ves zunanji
prostor lahko v celoti pobarvamo na belo in tako naredimo optično
iluzijo, da izgleda večji, kot je sicer. Lahko se odločimo tudi za katero
koli drugo svetlo enobarvno barvno shemo, ki jo dopolnimo z belimi
blazinami, belo preprogo in belimi kovinskimi deli.
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Stolček H & M Home.
Cena: 49,99 evra.
hm.com

interier
Solarna viseča svetilka Ikea.
Cena: 12,99 evra.
ikea.com

Viseči stol Maison du Monde.
Cena: 299 evrov.
maisonsdumonde.com

Zložljiv ležalnik Zara Home.
Cena: 119 evrov.
zarahome.com

Ikea

Vrč za zalivanje rož
ferm LIVING.
Cena: 65 evrov.
fermliving.com

Lights4fun

Ikea

Maison du Monde

CITYLIFE.SI
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Otroški svet

Tutti
Frutti

Za drobne stvari
Priročna vreča iz blaga s potiskom
sadja ni videti ravno užitna, je pa nadvse
uporabna za shranjevanje drobnih stvari.
jeunepremier.com

Junij je čas, ko že korakamo
v poletje in nič ni bolj
osvežujočega od svežega sadnega
okusa. Od češenj do banan,
jagod in citrusov – otroška
moda nam lahko postreže z
okusno paleto sadnih potiskov
na ozadju sladkih pastelov.
Nežni odtenki

Sadni potiski

Poletna kolekcija oblačil Zara
prisega na mehka oblačila
z odtenki sadnih barv, ki nas
bodo ležerno zazibale v poletje.
zara.com

Všeč so nam mehki organski bombaž,
ekskluzivni sadni potiski poletne
kolekcije Mini Rodini ter lični zaključki,
kot so rebrasti izrez in šivani robovi.
minirodini.com

Za srkanje koktajlov

Čebelji hotel

Bambusove, silikonske ali steklene
slamice so iz naravi prijaznih
materialov in za večkratno uporabo.
cookut.com

Čebele so zelo koristna mala
bitja, ki oprašujejo cvetove,
da lahko iz njih zraste plod.
amazon.com

Ko rastejo zobki, so grizala nepogrešljiva
otroška igrača. Že zgodaj pa se otroci
lahko naučijo, da je grizljanje sadja nujen
del prehranskih navad.
oliandcarol.com

Skok v morje
Kopalke so nepogrešljiv del
poletne sezone, s potiski sadja
pa bomo naravnost izstopale.
hm.com
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Supermarket
Pojdimo na tržnico
po ekološko
pridelano
sadje lokalnih
kmetovalcev.
janod.com

V senci
Skrijmo male glavice v senco
klobučka, ko nas bodo sončni
žarki hoteli intenzivneje pobožati.
minirodini.com

Zabavni zvoki
Zaplešimo ob zvokih
poletnih melodij
z zvočniki Sunnylife.
malizakladi.si

Čofotajmo v bazenu
Bazen ob morju ali na vrtu
– neskončno poletje
se je začelo.
liewood.com

26

Osvežujoči koraki
Poletni sandali so lahko zelo prikupno
obuvalo za navihane deklice.
pomdapi.fr

Grizljamo

Snack Minis
v paketu
Podjetje Manner predstavlja novi
izdelek Snack Minis v dveh okusih:
mlečna čokolada in mlečna čokolada
z lešniki v »paketu«. Hrustljavi in slastni
prigrizki za vse družinske člane so
kot majhna nagrada v praktičnem
paketu, ki omogoča večkratno
zapiranje in odpiranje.
manner.com

kulinarika

Hvala narava, hvala za poletje
Poletje je končno tu in z njim tudi čas, ko lahko sami pripravimo odlične osvežilne
napitke in sladolede iz naravnih sestavin. Ne pozabimo niti na hrustljave prigrizke v
družbi ob gledanju najljubše TV-serije ali spremljanju prihajajočih športnih dogodkov.

Limonin moctail

Osvežilni brezalkoholni koktajli, poimenovani tudi »moctaili«, so primerni prav za vse
generacije. Še posebno limonini »moctaili« so odlični tako za vsak dan kot za družabna
srečanja in praznične zabave ali pa romantični zmenek.
Sestavine:
• 2 skodelici hladnega čaja
poprove mete
• 1/3 skodelice medu ali drugega
veganskega nadomestka
• pest listov sveže mete
• limonin sok Natureta
• mineralna voda
• listi sveže mete

Priprava:
V mešalnik dodamo čaj iz poprove mete, med, liste mete in
limonin sok ter mešamo pri visoki hitrosti, dokler mešanica
ne postane gladka. Precedimo jo v velik vrč, da odstranimo
morebitne ostanke listov mete. Z mešanico do polovice
napolnimo kozarce in dolijemo gazirano
vodo, dodamo limetino lupino, če jo
imamo pri roki, in nekaj svežih listov
mete za okras.
VEČ

Sladoledne lučke

KULINARIČNIH
NAMIGOV IN
RECEPTOV NA
NATURETA.SI

Vsi jih imamo radi. Sladoledne lučke so mala
sreča za veliko veselje tako malčkov kot tudi
odraslih. Priprava je nadvse preprosta.

Sestavine:
• zamrznjeno sadje Natureta po izbiri (borovnica, višnja, jagoda ...)
• ½ skodelice jabolčnega ali pomarančnega soka
• po želji lahko dodamo eno ali dve žlici medu ali agavinega sirupa
• skodelica kokosovega mleka ali sladke smetane
• ½ skodelice grškega jogurta
• 2 žlici medu (po želji lahko dodamo kolagen v prahu)

Priprava:
V mešalniku zmešamo zamrznjeno sadje, sok in med po želji. Za lažje
pretakanje prelijemo v vrč. V mešalniku nato zmešamo kokosovo
mleko, grški jogurt in med, dokler mešanica ne postane gladka
in kremasta. Zmes zamrznjenega sadja vlijemo v kalupe za lučke
in zalijemo s kokosovo kremo. Tako pripravljene lučke naj bodo v
zamrzovalniku vsaj šest ur, še bolje čez noč.

Pražena čičerika

Čičerika je odličen dodatek k juham, enolončnicam, solatam,
sendvičem. Hrustljavo pečeno čičeriko pa ponudimo še toplo ali
hladno in ji dodamo začimbe po lastni izbiri in okusu. Idealna
je za grizljanje v družbi, službi ali ob gledanju televizije.
Hrustljavo, okusno, vsestransko, zdravo in preprosto.
Sestavine:
• čičerika Natureta
• olivno olje
• začimbe: mleta rdeča paprika, koriander v prahu,
česen v prahu, čebula v prahu, kajenski poper, sol

Priprava:
Čičeriko najprej dobro odcedimo in osušimo. Pečico segrejemo na
200 stopinj Celzija. Čičeriko razporedimo na pomaščen pekač in jo
najprej pečemo 15 minut. Medtem pripravimo mešanico začimb –
vsako po pol žličke. Nato čičeriko vzamemo iz pečice, jo zmešamo z
malo olivnega olja in po njej potresemo začimbe. Premešamo in nato
pečemo še približno 10 minut.

CITYLIFE.SI
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Brez piva ni poletja
Težko si zamislimo, da so ljudje gasili žejo s pivom že 10 tisoč let pred našim štetjem. Pa
vendar – pivo se ponaša z nadvse bogato in razgibano zgodovino. Velja za najstarejšo in najbolj
priljubljeno pijačo na svetu. Med vsemi pijačami sta po svetovni porabi pred njim le voda
in čaj, pivovarstvo pa je bilo poznano že Egipčanom in Mezopotamcem. Razumljivo so bili
njihovi zvarki popolnoma drugačni od piva, kot ga poznamo danes …
Besedilo: Valentina Jarc, fotografije: Depositphotos, Unsplash, promocijsko gradivo

Zadnjih 25 let so arheologi izkopavali in preučevali
Göbekli Tepe v Turčiji. Na podlagi izkopanin, med
katerimi so tudi ostanki pivskih kadi in festivalskih
poslikav, so sklenili, da so to zgodnja neolitska
svetišča, v katerih so se ljudje v obdobju od 10.
do 8. tisočletja pr. n. št. zbirali in plesali pod
vplivom fermentiranih pijač. Pred tem najnovejšim
odkritjem je bilo znano, da so Mezopotamci pivo
kot eno izmed osnovnih živil varili v 4. tisočletju
pr. n. št. Opojna pijača je bila prvič omenjena
v Hamurabijevem zakoniku in Himni boginji
Ninkasi, ki je hkrati služila kot molitev in recept. V
Mezopotamiji so v pivo predelali kar 40 % vsega
pridelanega žita. Za poseben okus so drozgi
dodajali različna aromatična zelišča, s pomočjo
medu pa so varili še posebej močno pivo.
Kdaj in kako je pivo prišlo na naša tla, ni
popolnoma jasno. Proizvodnja piva je v manjšem,
družinskem obsegu potekala že v zgodnji
bronasti dobi okoli leta 3.000 pr. n. št. Pivo se
je od današnjega precej razlikovalo, velikokrat

VEČ
KULINARIČNIH
NOVOSTI
NAJDETE NA
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Stara
legenda govori,
da naj bi sumerski kmet
pozabil skriti ječmen pred
dežjem, zato se je namočil, ogrel
na soncu in na koncu tudi zavrel.
Kmetu radovednost ni dala, da kaše
s skrajno nenavadnim vonjem ne bi
preizkusil. Hitro je ugotovil, da je
zmes užitna in prijetna. In tako
naj bi nastalo eno prvih
piv, prapivo.
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je vsebovalo tudi sadje, med, različne rastline,
začimbe in celo narkotične substance. Največja
razlika, ki jo je vredno omeniti, je, da v prvotnih
pivih ni bilo hmelja. Ta je bil kot dodatek pivu v
zapisih karolinškega meniha omenjen šele okoli leta
822. Po razglasitvi bavarskega vojvode Wilhelma
IV. se je to počasi spremenilo, saj je ta leta 1516
z zakonom Reinheitsgebot (pravila o čistosti) za

3

poletni
recepti

za koktajl s pivom

Bi radi svoje najljubše pivo zmešali v nekaj resnično
posebnega? Ti odlični koktajli ugodijo, ko si zaželimo
nekaj še posebej osvežilnega, okusnega in drugačnega!

Klasična chelada
Chelada oziroma »cervesa perparada« je klasični mehiški
koktajl s pivom, ki se mu je poleti preprosto nemogoče
upreti. Primeren je tako rekoč za vsako priložnost –
sproščujoč brunch, večerno druženje na terasi ali večerjo
z morskimi tacosi. Ključ do popolne chelade je slan rob
kozarca, ki čudovito nasprotuje kislosti limete.
Sestavine: svetlo pivo, limetin sok, sol
Priprava: Na krožnik posujemo
izdatno količino soli. Rob
kozarca premažemo s krhljem
limete in ga pomočimo v
sol. V kozarec vlijemo sok
polovice majhne limete,
dodamo led in na koncu
prilijemo še pivo.

pripravo piva zaukazal izključno uporabo ječmena,
vode in hmelja.

Kakšna hrana gre zraven:
tacosi, koruzni čips in salsa,
guacamole, sirova ali fižolova
pomaka.

Bi si drznili pokusiti prapivo?
Prvotno pivo ali prapivo so naši predniki izdelovali
brez kuhanja. Razgradnjo škroba iz žita so dosegli
s pomočjo človeške sline, alkoholno vrenje pa so
povzročile divje glive kvasovke iz zraka. Žito so
v ustih temeljito prežvečili in ga nato izpljunili v
posodo, v kateri je zavrelo. Staroselci še danes
pivo pridobivajo na podoben način. V Afriki ga
imenujejo pombe, Dogoni v Sahelu varijo koni,
staroselci v Ameriki pa čičo. Stari Slovani so na
enak način pridobivali alkoholno pijačo, imenovano
kvas ali kisijel.

Pivo pri nas
Prvi pisni dokumenti o varjenju piva na naših tleh
izvirajo iz 12. stoletja, ko je v Sloveniji delovala prva
znana večja pivovarna v stolpu Loškega gradu. Na
Koroškem so še vse do začetka prejšnjega stoletja
pripravljali preprosto t. i. kameno pivo iz ovsa brez
dodatka hmelja. Kameno pivo je dobilo ime po
razbeljenih kamnih, s katerimi so segrevali drozgo.
Konec 17. stoletja je Valvasor poročal o širjenju
pivovarstva po številnih mestih vojvodine Kranjske.
Konec 18. stoletja je imela Ljubljana šest pivovarn,

Pivovarna Union
… je bila ustanovljena leta 1864 kot majhno družinsko podjetje – ustanovila sta jo Ivan in Peter Kosler pod
imenom Pivovarna Kosler. Pivovarna je hitro postala največja na Kranjskem. Med letoma 1910 in 1926 je
Pivovarna Union prevzela več manjših slovenskih pivovarn in zaradi velike gospodarske krize v tridesetih
letih ostala edina pivovarna v Dravski banovini. Kljub posledicam druge svetovne vojne, ko je bil del
opreme in tovornjakov uničenih, je leta 1945 pivovarna proizvedla 45.000 hl piva. Leta 1946 je bilo podjetje
nacionalizirano, ustanovljeno je bilo Družbeno podjetje Pivovarna Union. Leta 1967 so lesene zaboje za pivo
nadomestili prepoznavni plastični zaboji rumene barve. Leta 1978 je bila zgrajena nova, za tisti čas sodobna
polnilnica piva, leta 1986 pa so odprli novo računalniško vodeno varilnico, v kateri so zvarili več kot 8.000 hl
piva dnevno. Leta 1987 je bil odprt Pivovarniški muzej, ki ga lahko poleg sodobne pivnice obiščemo še
danes. S prodajo 51,11 % delnic Pivovarne Laško je ljubljanska pivovarna 13. aprila 2015 prešla v roke
nizozemske pivovarne Heineken International, pod okriljem katere danes piše zgodbo o uspehu.

Poletni shandy
Za razliko od svojega klasičnega sorodnika, razredčenega
z ingverjevim pivom, poletni shandy dopolnjujeta
osvežujoč sok limone in sodavica. Popolna
izbira za poletno srkanje na balkonu!
Sestavine: limonin sok, sodavica,
sladkor, svetlo pivo
Priprava: Iz limoninega
soka, sladkorja in sodavice
pripravimo limonado.
Kozarec napolnimo z ledom
in do polovice nalijemo
limonado, nato pa do vrha
dolijemo še pivo.
Kakšna hrana gre zraven:
različni siri, olive, mesnine in
krekerji.

Črni žamet
Koktajl Black Velvet je pivski koktajl s presenetljivimi
sestavinami: temnim pivom in penečim vinom! Nenavadna
mešanica, katere lahkotnost penečega vina čudovito
dopolnjuje bogat okus temnega piva,
prepriča še takšnega dvomljivca.
Sestavine: suho peneče vino in
temno pivo
Priprava: Visok kozarec
do polovice napolnimo z
ohlajenim penečim vinom
in do vrha dolijemo temno
pivo. Po potrebi nežno
premešamo.
Kakšna hrana gre zraven:
burgerji, meso z žara, steaki
in divjačina.

CITYLIFE.SI
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nekaj desetletij zatem pa jih je bilo v celotni Sloveniji
že kar 50. Na začetku 20. stoletja so se začele
manjše pivovarne združevati, po 2. svetovni vojni
pa so ostale le še tri (ob Unionu še pivovarni Laško
in Talis v Mariboru). Danes je največja proizvajalka
piva v Sloveniji pivovarna Laško Union, ki se je
s skoraj 200-letno tradicijo proizvodnje piva in
blagovnimi znamkami piva Laško Zlatorog in
Union Svetlo močno zasidrala v naš kolektivni
spomin. Poleg teh dveh temeljnih kamnov sta v
ponudbi pivovarne Laško Union danes nadvse
priljubljeni tudi pivi Heineken in Heineken 0.0,
Union dopolnjuje svojo ponudbo z Radlerjem,
osvežujočo mešanico piva in sadnega soka,
Laško pa z napitkom malt in brezalkoholnim pivom
Laško 0,0, ki je odlična izbira za vsako (družabno
in odgovorno) priložnost.

Kako pravilno postreči pivo?
Pivo najraje pijemo iz steklenih kozarcev, lahko
pa tudi iz glinenih, porcelanastih ali pločevinastih
vrčkov. Pri točenju piva na zunanji izgled in okus
vpliva njegovo točenje. Od kota, pod katerim
obrnemo kozarec, hitrosti točenja in količine
potisnega plina sta odvisni obstojnost pene in

Nostalgični pogled v preteklost

Pred več kot 180 leti je Franz Geyer
postavil prvo pivovarno v Laškem,
v kateri je varil kameno pivo in tako
postal pionir pivovarstva pri nas.

Po stečaju leta 1889 je za renesanso
pivovarne poskrbel novi lastnik Simon
Kukec, ki se ga je prijelo ime oče
laškega piva. Pivovarna Laško
je z njegovo pomočjo postala
simbol slovenstva.

Po 2. svetovni vojni se je proizvodnja
nadaljevala, vendar so sledila
leta mnogih izzivov. V začetku
sedemdesetih let je bila dosežena
meja 500.000 hl prodanega laškega
piva letno, v letu 1994 pa je bil prvič
po razpadu Jugoslavije prodan
milijon hektolitrov piva.

Okolju prijaznejši
Družba Butan kot prva na slovenskem trgu ponuja
100-odstotno obnovljivi vir energije – biopropan.
Odslej so vse njihove zelene jeklenke polnjene
z 20 % biopropana, delež slednjega pa bodo v
prihodnje še povečevali. Njihova zelena se tako
ne razlikuje le po barvi, temveč tudi po vsebini.
Za uporabnika ostaja vse nespremenjeno – cena
in energetska učinkovitost sta namreč enaki.
Zmagovalec Masterchefa Slovenija, Bruno Šulman,
je med prvimi preveril, kako se obnese peka na
plinu, ki je okolju prijaznejši.

Temno pivo Porter pivovarne Laško,
med letoma 1905 in 1919.

Svetlo pivo Laško s stopnjo alkohola 4 %,
med letoma 1938 in 1942.

Črno termalno pivo Zlatorog,
med letoma 1941 in 1945.

Svetlo pivo Laško super golding,
med letoma 1958 in 1966.

butanplin.si

se negujemo ali pa ga preprosto
količina ogljikovega dioksida v pivu.
VEČ
spijemo vrček ali dva ob odličnem
Temperatura, pri kateri se posamezno
KULINARIKE
obedu. Da pa bi nam slednje
pivo postreže, je odvisna od kulture,
NAJDETE NA
kombinacije ostale le v najlepšem
vrste piva in zahteve pivca. Bolj
CITYLIFE.SI
spominu, preverimo, katera hrana
hladna piva so bolj osvežilna, toplejša
se najbolje poda h kateri sorti piva.
pa razodevajo več okusa. Načeloma
Lažja piva (svetlo pivo, pšenično pivo in
hladne postrežemo svetle lagerje
IPA) čudovito dopolnjujejo solate, morske
(7–8 °C), nekoliko manj ohladimo piva tipa
jedi, piščanca, testenine, pekočo eksotično
svetli ale (9–13 °C), »stoute« pa serviramo na sobni
hrano. Močnejša in temna piva (belgijska piva,
temperaturi (15,5 °C).
nemška piva in stouti) pridejo še posebej
lepo do izraza v kombinaciji z burgerji, zrezki,
Pivo in hrana
divjačinskimi jedmi, polnomastnimi siri, mastno in
Pivo je odlična zadeva. Z njegovo pomočjo
manj začinjeno hrano.
lahko kuhamo, fermentiramo, z njim vlažimo,
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Kampiranje za vsak okus
V hribe ali na morje, pet zvezdic ali popolna divjina, poležavanje ali pa aktivne počitnice, opazovanje
sončnih vzhodov, zahodov ali ozvezdij Rimske ceste, s celo družino ali sami ... Izbira je naša,
v nadaljevanju pa ponujamo nabor idej, kam to poletje postaviti svoj šotor ali parkirati avtodom.
Besedilo: Manja Kovačič, fotografije: Depositphotos, Unsplash in promocijsko gradivo

Naj slovenski kamp

Na
kampiranje
z želvami
Laganas, Grčija
Kot da zaliv Laganas na grškem otoku Zakintos
s svojim belim peskom in turkiznim morjem ni že
dovolj rajski, je tukaj še čudovit podvodni svet, ki
mu kraljujejo želve velikanke vrste carreta. Srečamo jih
lahko na potapljanju z masko ali na katerih od plaž, ko
ležejo jajca. Kamp je na terasah med nasadom oljk in
s pogledom na zaliv. Primeren je tako za tiste s šotori
kot tudi tiste z avtodomi, predvsem pa za vse, ki se
radi zbudimo ob pogledih na morje in zaspimo
ob zvokih škržatov. V bližini kampa je majhna
lokalna restavracija, ki ji ribiči dnevno
dobavljajo sveže ribe.
tartaruga-camping.com

Kobarid, Slovenija
Kamp Koren Kobarid leži na levem bregu reke Soče, nedaleč od
Kobarida, kjer se smaragdna Soča izvije iz ozke soteske in ob belih
prodiščih zavijuga po Soški dolini. Postavimo šotor, nastanimo se v
prikolici, glamping hiškah ali pa eko brunaricah. Na voljo so številne
športne aktivnosti na divjih brzicah reke ali okoliških naravnih
plezalnih stenah, na pohodniških in kolesarskih turah ali visoko
na nebu. Gre tudi za prvi slovenski okoljski kamp. Vse v kampu je
urejeno z mislijo na naravo – od uporabe trajnostnih materialov do
izdelkov iz lokalne ekološke pridelave na policah njihove trgovine.
V akciji »Naj kamp Adria 2020« je bil kamp Koren izbran za
najboljšega v kategoriji manjših kampov v Sloveniji.
kamp-koren.si

Deskarske počitnice
Hossegor, Francija
Dolge peščene plaže na jugozahodu Francije ponujajo veliko
priložnosti za kampiranje, med deskarji pa je priljubljen Hossegor. Gre
za območje med naseljem Moliets na severu in Capbretonom na jugu.
Zaradi ugodnih razmer in vetra privablja deskarje s celega sveta vse do
pozne jeseni, ko so valovi najboljši. Francozi kampiranje razumejo malo
drugače ... Na voljo so namreč številne mobilne hiške in bungalovi,
eden izmed njih je Resort Natureo, ki stavi na naravne trajnostne
materiale in čim večje sožitje z naravo. Primeren je za družine in tiste,
ki si želimo malo več udobja. Če potujemo z avtodomom, pa lahko
parkiramo na katerem od brezplačnih parkirišč ob plaži. Ne pozabimo
povprašati po »aire de stationnement pour surfeurs«.
natureo-seignosse.com
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aplikacij za brezskrbno
kampiranje
Park4night

V skandinavske lesene šotore
Jølstraholmen, Norveška
Kampiranje na Norveškem je dovoljeno na vseh javnih površinah. Šotor lahko postavimo kjer koli in
nihče nas ne bo preganjal, le za seboj ne puščajmo sledi! Kljub vsej svobodi pa ta skandinavska država
ponuja tudi veliko urejenih kampov. Nekaj posebnega je Jølstraholmen, saj leži na otočku, ki ga obdaja
reka Jølstra. Ima deset lesenih šotorov oziroma tako imenovanih kabin in 60 prikolic. Prostrani okoliški
gozdovi in deroča reka so čudovita kulisa za vse, ki si želimo le počitka, in odlična priložnost, če si
zaželimo aktivnih počitnic ... Plavanje, ribolov, pohodništvo in kolesarjenje so le nekatere od možnosti.
jolstraholmen.no

VEČ
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V osrčju divjine
Pokrajinski park Cape Scott,
Britanska Kolumbija, Kanada
Če je divje kampiranje v družbi
medvedov po našem okusu, je
plaža Nels Bight na severozahodu
otoka Vancouver prava izbira. Dolga
bela peščena plaža, do katere vodi
17-kilometrska gozdna pot, ne nudi
ničesar drugega kot neokrnjeno
naravo, čudovite razglede in družbo
divjih živali. V svoj nahrbtnik spravimo
le najnujnejše, a ne pozabimo na
nepremočljivo opremo, filter za vodo,
hrano, ogenj, biološko razgradljiv
toaletni papir in obrambno razpršilo
proti medvedom. Verjetno ga ne bomo
potrebovali, saj so črni medvedi precej
plašni, a srečanje z vsaj enim izmed
vseh 7.000, ki živijo na otoku, je skoraj
neizbežno.
bcparks.ca/explore/parkpgs/cape_scott

Kamp pod gradom
Fernsteinsee, Avstrija
Ob srednjeveškem gradu Fernsteinsee na avstrijskem Tirolskem je zrastel kamp s 125
parcelami za luksuzno kampiranje. Čeprav je grad danes prestižen hotel in temu vzoru sledi
tudi kamp, je pravi luksuz kristalno čisto jezero v neposredni bližini, ki ima vidljivost tudi do
50 metrov globine in je priljubljeno med plavalci, potapljači in tistimi, ki uživajo v vožnji s čolnom.
Mesto obkrožajo Tirolske Alpe, ki ponujajo nešteto možnosti za aktivnosti, kot sta plezanje in
soteskanje. Vredne obiska pa so tudi bližnje očarljive vasice, na primer Nassereith in Obsteig.
camping-fernsteinsee.at

Verjetno največja in najbolj priljubljena
aplikacija za kampiranje v Evropi nas
pripelje do različnih krajev za krajši
počitek ali nočitev z avtodomom oziroma
kombijem. Pove nam tudi, katere
storitve so na voljo – na primer sveža
voda, elektrika in celo aktivnosti, kot sta
pohodništvo in kajtanje – ponuja pa tudi
podrobne ocene drugih uporabnikov.
park4night.com

Maps.me
Za potovanja »izven omrežja« je dobro
imeti pri roki zemljevid. Maps.me
omogoča vnaprejšnji prenos zemljevidov,
da se znajdemo tudi takrat, ko smo brez
omrežja. Najboljša funkcionalnost te
aplikacije pa je, da lahko na zemljevidu
označimo vse na novo odkrite skrivne
kotičke svojega potovanja, kamor se
kasneje lahko spet vrnemo.
maps.me

GoingAbroad
Kakšna je omejitev hitrosti na španskih
avtocestah? Ali moram nositi čelado,
ko kolesarim na Švedskem? Aplikacija
Evropske komisije za varnost v cestnem
prometu vsebuje mnoge informacije, ki
nam lahko še kako koristijo na potovanju.
ec.europa.eu

iOverlander
iOverlander je baza podatkov o
najrazličnejših krajih za popotnike – od
divjih kampov, parkirišč do hotelov,
mehanikov in polnilnic vode ali propana.
Za vsako mesto so navedeni številne
informacije in nasveti, vključno s
fotografijami, datumom zadnjega obiska
in GPS-koordinatami. Lokacije lahko
dodajamo tudi sami.
ioverlander.com

Camping App Eu
Aplikacija z več kot 25.000 parcelami za
avtodome, brezplačnimi »divjimi« mesti
za kampiranje in parkirišči za nočitve
po vsej Evropi, vključno s Skandinavijo,
baltskimi državami, vzhodno in južno
Evropo. Z dnevnimi posodobitvami
podatkov je ta aplikacija hitra rešitev na
poti, ko še ne vemo, kje bomo spali.
camping-app.eu
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AMBIENT

Pelargonija –
kraljica balkonov
in okenskih polic
Prišlo je toplejše vreme,
s tem pa tudi pravi čas,
da svoje okenske police,
balkone in vrtove okrasimo
s čudovitimi cvetlicami.
citylife.si/ambient/
pelargonija-kraljicabalkonov-in-okenskih-polic

MOBILNOST

Plesni nastop balerine
sredi Ljubljane
Če smo imeli srečo, smo v preteklih sončnih dneh sredi Ljubljane lahko
občudovali mini plesno točko balerine Ane Klašnja, ki nastopa v glavni
vlogi novega videa.
citylife.si/lifestyle/plesni-nastop-balerine-ane-klasnja-sredi-ljubljane

POTOVANJA

Najlepše kolesarske poti po Sloveniji

© Tomo Jeseničnik/slovenia.info

V lepih dneh, ki prihajajo, Slovenijo raziščimo na dveh kolesih
in se zapeljimo po najlepših kolesarskih poteh. Presenečeni
bomo, koliko čudovitih skritih kotičkov bomo odkrili.
citylife.si/lifestyle/najlepse-kolesarske-poti-po-sloveniji

OTROCI

Barvanje otroške sobe skupaj z otroki
Ko se vselimo v novo stanovanje ali hišo, stene v vseh prostorih običajno pobelijo oziroma
pobarvajo pleskarji, ko pa so čez nekaj let potrebne ponovnega pleskanja, se tega
opravila velikokrat lotimo kar sami. Nemalokrat najprej v otroški sobi, saj mali nadobudni
umetniki kaj kmalu odkrijejo, da so stene njihovih sob pravo otroško slikarsko platno …
citylife.si/ambient/barvanje-otroske-sobe-skupaj-z-otroki

MODA

Je pandemija vplivala na modne trende?
Po dolgi zimi in upanju na skorajšnjo vrnitev v normalnost
je modna sezona pomlad in poletje ljudem prinesla novo
samozavest in modne trende.
citylife.si/lifestyle/je-pandemija-vplivala-na-modne-trende

