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BESEDA UREDNICE

Vse se znova naj začenja 

in se tudi spet konča.

Zmeraj naj ljubezen najde pot, 

ki vodi do srca.

Pot, F.Lainšček

Pa gre še eno leto h koncu…2016 je bilo za naš še posebej praznično obarvano, saj smo 

obeležili lepo obletnico. Skozi vse leto smo si podarjali mala presenečenja, kot so nov 

logotip, personalizirana voda, prenovljena recepcija, polepšani uradni dopisi in 

kuverte in še in še. Na koncu pa smo  jubilej proslavil, kot se spodobi, v čudovitem 

okolju hotela Kempinski v Portorožu, z vrhunsko kulinariko, noro zabavo in izjemno 

družbo. Neprecenljivo.

V tem letu je nekaj sodelavcev odšlo, pridružili pa so se nam novi, s svežo energijo in 

idejami. Nekateri so zamenjali delovna mesta znotraj podjeja, vrnile so se mamice iz 

porodniških dopustov. Dobili smo kar precej »podmladka« tako, da je bilo na obisku 

Joleta Coleta še posebej živahno.

Torej, pred vami je še zadnja letošnja številka našega časopisa. Vedno bolj ste aktivni 

pri soustvarjanju, kar me izjemno veseli. Upam, da vam je pisanje prav tako v veselje, 

kot branje.

Jubilejno leto bo kmalu za nami. V družbi sodelavcev, kot ste vi, pa se že veselim 

novega ter vsakega naslednjega, do novega jubileja!

Hvala vsem in vsakomur posebej, želim vam čudovite praznike in naj bo vsak dan 

prihajajočega leta izziv za nove podvige!

         Maja
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BESEDA DIREKTORJA

Pozdravljeni LomASovci,

Letos je bilo za Lomas posebno leto.  Posebno je zanimiva beseda katero uporabim, kadar ne morem 
uporabiti besede uspešno ali izjemno. Zelo radi jo na primer uporabijo zdravniki ''stanje pacienta je 
brez posebnosti'' :)

In za 2016 res ne morem uporabiti besede uspešno. Prvič v zgodovini Lomasa, naša prodaja ni rastla. 
Res je, da ni padala in da je bilo kar nekaj enkratnih in nepredvidenih dejavnikov, ki so vplivali na 
slabšo prodajo, pa vendar…

Kljub ne najboljšemu letu pa smo si vzeli čas in si pripravili nepozabno zabavo za našo 20-letnico.           
In prav je tako. To je nagrada za pretekla uspešna leta in seveda vzpodbuda za prihajajoča.

In ravno prihajajoče leto bo uspešno. Vsi ekonomski kazalci v Evropi, in še posebej v Sloveniji, se 
popravljajo.

Do konca leta bo zaživela nova ekipa osmih pospeševalcev, ki nam bo pomagala na prodajnih mestih. 

Ekipa pospeševalcev, dobrodošla v našem podjetju!
V novo leto poleg  ekipe pospeševalcev vstopamo tudi z novim programom. S podjetjem Adria Snack 
Company smo podpisali pogodbo o distribuciji slanih prigrizkov.

Vse našteto skupaj je odlična popotnica v verjetno eno najuspešnejših let v zgodovini Lomasa!

Verjamem, da bo leto 2017 za Lomas leto rekordov!
 

Obeta pa se še ena sprememba in sicer pri nagrajevanju – naši božičnici.

Glede na letošnje podpovprečne rezultate bomo morali biti v prihodnje bolj previdni z nagradami 
oziroma se bomo o višini morebitne nagrade morali odločati na podlagi končnih podatkov. V 
prihodnje bomo odločitev o izplačilu in višini nagrade sprejeli šele po izdelavi končne bilance 
podjetja v mesecu marcu, za preteklo leto. Kljub temu pa se bomo trudili, da del nagrade izplačamo v 
decembru.

Tako bo tudi letos. Prvi del nagrade -  Božičnica bo izplačana 23.12.!

Hvala vsem za vaš trud in vaš prispevek k skupnemu uspehu!

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2017!
                                                       Samo
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Predstavljamo še Palmolive darilne pakete, ki so lepo darilo kadarkoli v letu.

Delicious Passion
- Gel za prhanje Gourmet Chocolate Passion 250ml
- Gel za prhanje Gourmet Vanilla 250ml

Naturals Explosion
- Gel za prhanje Naturals Primrose 250ml

- Gel za prhanje Naturals Kokos 250ml

Aroma Sensations
- Gel za prhanje Aroma Sensations So Tempting 250ml
- Gel za prhanje Aroma Sensations Be Sensual 250ml

Feel Glamorous
- Gel za prhanje Aroma Sensations Feel Glamorous 250ml
- Gel za prhanje Aroma Sensations Absolute Relax 250ml

- Tekoče milo Naturals Raspberry&Mango 300ml
- Lady Speed Stick gel Aloe deodorant 65g

NOVOSTI



Verjamemo, da ste božično-novoletna darila že nakupili, če pa še ne in, če nimate prave ideje, vam morda 
izbiro olajšata prav spodnja kupona…
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NOVOSTI
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HM KP, izpostavitev Listerine Green Tea

ISP KP, končnica Listerine

HM NG Mesto, končnica Listerine

IS MB2, izpostavitev Listerine Green Tea

POSEBNI DOSEŽKI
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IS KR, izpostavitev Listerine Green Tea

IS Vič, izpostavitev Listerine Green Tea

IS MS, izpostavitev Listerine Green Tea

IS Citypark, izpostavitev Listerine Green 

POSEBNI DOSEŽKI
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IS MB1, Končnica Saponia

IS MB1, izpostavitev Saponia

POSEBNI DOSEŽKI
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IS Qlandia KR, izpostavitev Saponia

IS Velenjka, izpostavitev Saponia

IS MB2, izpostavitev Saponia

POSEBNI DOSEŽKI
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S Trbovlje, končnica Saponia S Trebnje, končnica Saponia

S Krško, končnica Saponia

S SG, končnica Saponia

POSEBNI DOSEŽKI
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HM KR Primskovo, izpostavitev Colgate 

SM Jesenice, izpostavitev Colgate HM KR Savski otok, izpostavitev Colgate

POSEBNI DOSEŽKI
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IS KP, izpostavitev Colgate Expert
S Ajdovščina, izpostavitev Colgate Expert

IS Vič, izpostavitev Colgate Expert

IS MB1, izpostavitev Colgate Expert

POSEBNI DOSEŽKI
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IS MS, izpostavitev Palmolive Gourmet

IS KP, izpostavitev Palmolive Gourmet

IS KR, izpostavitev Palmolive Gourmet

IS NM,  izpostavitev Palmolive Gourmet

POSEBNI DOSEŽKI
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HM Šmartinska, izpostavitev Ajax, Faks 

IS Citypark,končnica Palmolive 

IS Citypark, izpostavitev Palmolive Gourmet 

POSEBNI DOSEŽKI
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Spodaj nekaj utrinkov iz 
zadnje letošnje okrogle 

obletnice, Blanka še 
enkrat – vse najboljše!

Enako tudi vsem ostalim, 
ki praznujete v zadnjih 

mesecih leta - vse 
najboljše!

SLAVLJENCI
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Ekipca smo taprava, ni nam mar za keš,
Važno je, da delamo, boljš' kot Aquafresh.
Vedri, otročji, sposobni, zaletavi, 
vidi se na daleč, da »šmekerji« smo pravi.

Prašek, paste, baterije, vse pri nas dobiš,
Prodamo ti tudi, česar si ne želiš.

Vsak drugačen, vsak poseben, 
vsak od nas člen pomemben.
Kot poglavar tapravi, Boris se predstavi.

Ko na vzhodu se dani,
ostala Slovenija pa še spi.
Že se v avtu derem »VOZI KMET!«
In, ko umiri se promet,
vidim za Pohorjem se že svetlika,
vem, da Robi s tablico že slika.

Ja, res je slika kot se šika,
čeprav zares bolj me mika,
da bi nekje v Mariboru bil
in z Borisom kakšnega spil.
Pa ne gre, ne gre, je treba dalje…
opsa..."LEJGA PTIČA " izza griča
skor' sem se zaletel zarad' tega tiča!
Pa vidim, da je Iztok vzletel,
je rekel, da se počuti kot bi krila imel.
Veliko lažje Varto zloži, 
pa zraven nihče ne potoži.

Ko poslušam te štajerske tipe, 
ki so del naše ekipe, 
naredim par globokih vdihov
in tudi sam zapišem par stihov.
Vsak dan se vozim po Ljubljani, 
S Kangoojem belim, z nalepkami ob strani. 
Vsak ponedeljek je precej beden, 
a hitro pride petek, ko konča se teden. 
Besedo predajam Gorenc'u,
katerega dobro poznam, 
ime mu je Rok, predstavil se bo sam. 

Sem Gorenc', to priznam.
Nisem škrt, za pivo dam.
Verjetno me že vsi poznajo, vprašanj pol,
kako zgrešil bi to pojavo.
Nekaj časa mi je vzelo, 
vendar delo ne bo trpelo.

Ko se vozim po Gorenjski, 
vsak dan pazim, da me radar ne preseneti, 
Yariska mi dobro služi, zasmejem se, 
ko Patricija nad njo večkrat se potoži. 

COOLDAL
Avtor: potniška ekipa

Vau, saj kar ne morem verjeti, 
da naši fantje so taki poeti. 
Naloga zame lahka ne bo,
potruditi se treba bo zelo, zelo. 
Bili so časi lepi, veseli, 
ko službene avto smo še imeli. 
Sedaj se z Yarisko okoli vozim, 
da čimprej znebim se je, Demšija prosim.
Da pa dan preveč dolgočasen ni, 
Leclerc ob 5. uri zjutraj poskrbi. 
Ko napol v snu se že z Libisom okoli podim, 
želim si, da namesto Mojce sladko še spim.

Res ni lahko vam slediti, 
to popolnost uloviti
morebiti celo nadgraditi?
Da bi sredi noči po Leclercu divjala –
oh, oh, oh, ne, hvala.
Bom res še malo poležala.
Saj tudi 7.ura je še zgodnja, se šele dani, 
meni pa že od prvih OOS-jev pred očmi se temni.
Pomaga, da sem del te čudovite Lomas družbe, 
to mi je v ponos, 
z veseljem grem, kot naša Andreja, 
v borbo za vsak kos.

Kako ste fantje urni, hitri,
da tezko nam je dekletom vas uloviti.
Jaz pa hitro cez Gorjance,
pocasi z Yarcijem v hude klance,
urejat trgovine se mi mudi.
Zgodaj zjutraj odhitimo,
da zelje pisarne uredimo
Blanka, Marko nam sledita,
saj najboljsa Coldal smo ekipa.

Besede so izrečene, 
nazaj ne vzamemo nobene. 
Upamo, da z nami uživate, 
kot z vami uživamo mi, 
»Hepi brzdej« Lomas, 
čin čin na naslednjih 7300 dni.

In za konec - Lomas ekipa, ti si nominirana, 
da naslednja Lomastimes številka bo tko dobr zrimana.

MIND, BODY & SOUL



Spectrum Brands organizira izobraževanje o novostih za 
sezono JESEN/ZIMA 2016 in TEHNIKA TEAM se odpravi na 
družinski izlet v hrvaško Istro. 

Peter nas je naložil v svoj avto in z Bernardo in Alešem smo se 
odpeljali najprej čez slovensko primorje po Rajka. Ferčal nas je, 

kot mu je v navadi, celo pot zabaval z domislicami iz svoje 
štajerske zakladnice. Bernarda je med potjo pohvalila dobrote 
izolske restavracije Sonja in ostali smo se seveda morali o tem 
tudi sami prepričati. Zato smo se v zgodnjih urah popoldneva 
tam dodobra okrepčali. Do Rovinja nas je čakala še doooooolga 
pot (kasneje pa se je izkazalo, da tudi do večerje �).

L i l i  i n  D u š a n  s t a  s e  t o k ra t 
odločila, da novosti predstavita 
v eni od sejnih sob rovinjskega 
h o t e l a  L o n e .  N a  s o n č n o 
četrtkovo popoldne smo se 
najprej sprehodili po prelepi rivi 
od hotela do enega od pomolov v 
s t a r e m  g r a d u ,  k j e r  n a s  j e 
p r i č a k a l o  p r e s e n e č e n j e .  Z 
barčico smo skupaj s hrvaškimi 
tehniki odpluli proti jesenskemu 
sončnemu zahodu ob rovinjski 
obali do otoka Crveni otok, ves 
čas pa smo opazovali zahajanje 
sonca in vzhajanje prelepe polne 

lune. Na trenutke razburkano morje nas je nekajkrat osvežilo s 
slanim pršenjem, na pol poti pa smo imeli še srečo, da so mimo 
nas pridrvele razigrane pliskavice, ki jih je Dušan hudomušno 
poimenoval kar pleskavice. Lepo smo se nasmejali, besedna 
igra pa nam je ravno ob pravem času zbudila želodčke in ob 
izkrcanju z barčice smo bili ravno prav lačni.

S svečano večerjo sta nas Lili in Dušan presenetila na prelepi 
terasi luksuznega Hotela Monte Mulini, kjer smo se kulinarično 
in enološko razvajali. Med mnogimi dobrotami pet-hodnega 
menija so mi v spominu najbolj ostala gosja jetrca na črni leči z 
ribezovim kisom in breskvijo – kombinacija sladkega, kislega in 
slanega je bila raj za moje brbončice. Morska predjed in glavna 
jed, ki nam je jezike najprej lomila, ko smo se trudili z 
izgovorjavo, ko smo poprijeli za pribor pa se nam je na jezikih 
topila – txogitxu file je bil krivec, nista ostali dolžni. Sladica je 
na koncu s prepletanjem sladke čokoladne kreme in hrustljavo 
slanega ter sadno kislega poskrbela za piko na i. Strežno 
osebje Monte Mulinija je budno bdelo nad našimi vinskimi 
kozarci in sinhrono skrbelo, da niso ostali prazni, na koncu pa so 
nas še podražili s hrvaškim Teranom… 

Seveda smo ob polnih krožnikih in kozarcih obrnili marsikatero 
temo, službeno ali malo manj. Nasmejali smo se in zaklepetali s 
hrvaškimi kolegi, delili dobre prakse in ob nekoliko pozni uri 
nasmejanih obrazov odšli spat v vabljive postelje Design 
Hotela Lone, ki pa dizajna ne skriva le v imenu. Hotel ga 
ponosno razstavlja v vsakem kotičku zunanje in notranje 

DRUŽINSKI IZLET (TEHNIKA IZOBRAŽEVANJE
 - REMINGTON & RUSSELL HOBBS AW2016)
Pripravila: Hermina Steržaj
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podobe. Prelepe sobe, čudovit odprta avla, ki se preko 
stopnišč odpira čez vsa nadstropja in daje prelep razgled na 
razne arhitekturne detajle od skulpture pod kupolo do kotička 
za sproščanje ob notranjem vodnjaku, zelene stene nasproti 
recepcije, še toalete si obiskovalec zapiše v spomin (ja, tako bi 
imela v svoji sanjski hiši). Da o nadstropju v katerem iz sobe 
namesto na balkon zakorakaš kar v masažno kad in iz nje v 
bazen z razgledom na morje niti ne omenjam! Ker sem si 
privoščila zares zgoden zajtrk sem se lahko naužila spokojne 
lepote jutranjega morja, lepo urejene okolice hotela in 
občudovala prelepe (po mojem mnenju) arhitekturne 
presežke.

Po zajtrku nam je Lili v sejni sobi pripravila predstavitev 
novosti, ki ju blagovni znamki REMINGTON in RUSSELL 
HOBBS pripravljata za letošnjo jesen, vmes pa smo si privoščili 
še kavico in prigrizek. Po teoretičnem delu predstavitve smo si 

novosti ogledali še v živo, od blizu – pri Remington novostih so 
nas najbolj pritegnili PRO LUXE kodralnika, ravnalnik in 
sušilnik;  pri  Russell  Hobbsu pa si prvo mesto delijo 
Performance Pro aparata in Retro barvna paleta aparatov za 
pripravo zajtrka. Predebatirali smo potenciale novosti na 
hrvaškem in slovenskem tržišču, primerjali pretekle izkušnje, 
delili ideje, na koncu pa še prejeli zahvale in pohvale z vrha (ki jih 
je, roko na srce, vedno lepo slišati).

Slovenski tehniki smo se nato že v deževnem petkovem 
popoldnevu poslovili ,  hrvaške pa je čakal še en dan 
sestankov… Med nekoliko podaljšano vožnjo nazaj do 
Ljubljane, Rajka smo prej v doglednem času odložili v Izoli, smo 
se z Bernardo, Alešem in Petrom še malo podružili, obdelali 
marsikatero tematiko, odkrivali lepote regionalnih cest od 
Postojne do Ljubljane, kot se v primeru zastojev na avtocesti 
spodobi, se smejali in prepevali – na koncu pa se že rahlo 
utrujeni zahvalili za dobro družbo in se razkropili vsak k sebi.

MIND, BODY & SOUL
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Šolarji so že močno zakorakali v novo šolsko leto, prav tako 
dijaki in študentje, pa tudi ostali smo že pozabili poletni 
dopust. Vsi potrebujemo kakovostno in uravnoteženo 
prehrano, da smo lažje vsakodnevnim naporom. Tako tudi 
možgani potrebujejo gorivo za delovanje. Kvalitetno gorivo! 
Zdrave maščobe, antioksidante, ravno pravšnji odmerek 
'pravih' ogljikovih hidratov... Za optimalno delovanje 
možganov  na svoj jedilnik vključite naslednja živila:

POLNOZRNATA ŽITA
Možgani za svoje delovanje potrebujejo energijo v obliki glukoze. Zmožnost 
koncentracije je odvisna njenega stalnega dotoka, ki ga zagotovimo z izbiro 
živil z nizkim glikemičnim indeksom, ki glukozo počasi sproščajo v kri. Na svoj 
jedilnik uvrstite rjavi riž, testenine in kruh iz polnozrnate moke, različne kaše 
(prosena, ajdova, ovsena,…) ter ostale izdelke iz drugih polnovrednih žit.

MASTNE RIBE
Za dobro delovanje možganov so maščobne kisline omega 3 izrednega 
pomena. Mastne ribe, kot so losos, postrv, skuša, sardine in slaniki, jih 
vsebujejo v obliki EPK in DHK, ki jih naše telo lahko takoj izkoristi. Predvsem 
za sardine velja da so nabite z maščobnimi kislinami omega 3 in s kalcijem. 
Odvisno od tipa sardin lahko ena konzerva pokrije od 25 do 38 odstotkov 
priporočenih dnevnih potreb. Vsebujejo tudi železo, magnezij, fosfor, kalij, 
cink, baker, mangan ter celoten nabor vitaminov skupine B. In ker so sardine 
nizko v morski prehranjevalni verigi, se toksini in kontaminanti (kot na primer 
živo srebro) v njih ne nabirajo.

BOROVNICE
Dejansko pomagajo nevronom v naših 
možganih,  da lažje in predvsem bolj 
učinkovito komuniciramo. Poleg tega pa je 
študija opravljena na ameriški univerzi Tus 
pokazala, da borovnice zavirajo izgubo 
kratkoročnega spomina. Enak oz. podoben 
učinek naj bi imela tudi sadje in zelenjava 
temno rdeče in vijoličaste barve, saj prav 

tako vsebujejo antocian, rastlinsko barvilo, ki je močan antioksidant. 

PARADIŽNIK
Likopen, močan antioksidant, nam poaga 
v boju proti prostim radikalom, ki med 
druim lahko povzročijo razvoj demence in 
A l z h e i m e r j e v e  b o l e z n i .  K u h a n i 
paradižniki vsebujejo več likopena kot 
surovi, če pa jim dodate še kanček 
o l j č n e g a  o l j a ,  i z b o l j š a t e  n j e g o v o 
absorpcijo.

ZELENA ZELENJAVA
Kodrolistni ohrovt, špinača, blitva, brokoi,…so 
odlični viri vitamina E in folne kisline. Kako 
točnofolna kislina deluje na možgane, še ni 
dokončn raziskano, predvidevajo pa, da znižuje 
raven minokisline homocistein v krvi. Povečane 
vrednosti homocisteina povečajo tveganje za 
možgansko kap. 

BUČNE PEŠKE
Bučne peške vsebujejo več cinka kot preostala semena. Cink povečuje 
sposobnost pomnjenja in mišljenja. Poleg tega ta drobna semena vsebujejo 
magnezij, ki med drugim deluje protistresno, vitamni B in triptofan, 
esencialno aminokislino, ki je predstopnja hormona seče, serotonina.

BROKOLI
Brokoli ima visoko prehransko 
vrednost. Je odličen vir vitamina 
C, ki med drugim povečuje moč 
m o ž g a n o v  i n  j i h  š č i t i  p r e d 
starostnimi spremembami. Poleg 
tega je tudi vi vitamina K, ki 
izboljšuje kognitivne funkcije in 
poveča možgansko moč. Vsebuje 

tudi glukozinolate,  rastlinske snovi,  ki  lahko upočasnijo razpad 
nevrotransmiterjev.

OREHI IN OREŠČKI
Glede na očitno podobnost človeškim 
možganom bi ta plod lahko bil resnično 
namenjen podpori delovanja tega organa. 
Orehi vsebujejo najvišje koncentracije 
maščobnih kislin omega 3 med vsemi 
oreščki. Poleg tega so pokazali odličen 
potencial na področju nadzorovanja telesne teže. Glede na raziskave z 
univerze Loma Linda naj bi uživanje orehov (4 do 6 polovic) pred obroki 
uspešno znižalo raven lakote in pripomoglo k manjšemu vnosu kalorij.
Zadosten vnos vitamina E pa lahko prepreči slabšanje spomina in 
kognitivnega mišljenja. Poleg orehov so dober vir vitamina E tudi beluši, olive, 
različna semena, jajca, rjavi riž in polnozrnata žita, hladno stiskana rastlinska 
olja in avokado.

ČOKOLADA
Še preden vas naslov odpelje do najbližje omarice s slaščicami … ne govorim 
o lila kravici, temveč o temni čokoladi in kakavu. Natančneje surovi kakav (kar 
pomeni, da ni termično obdelan do onemoglosti) in najnatančneje: z oznako 
ekološkega kmetovanja in pravične trgovine (fairtrade).
Kakav je nabit s spojinami, ki jim pravimo flavonoidi. Posebna skupina 
flavonoidov, prisotnih v kakavu, se imenuje flavanoli, ti preprečujejo 
maščobam podobnim substancam v krvi, da bi mašile stene arterij.

Poleg živil pa seveda ne pozabite na redno vadbo. Redna fizična aktivnost je 
za učinkovite možgane ravno tako, če ne še bolj pomembna, kot ustrezna 
prehrana. Izboljšuje kognitivne funkcije, upočasni mentalno staranje in 
omogoči, da se bolj učinkovito spopadamo z informacijami. 

Hrana za možgane

MIND, BODY & SOUL



20

Vzemi si čas za naslednje položaje                                         
in si polepšaj dan!

Če si zjutraj vzamete nekaj minutk zase in pred napornim in vihravim dnevom naredite nekaj vaj za umiritev uma in 
prebuditev telesa, boste vedrejši in produktivnejši, vaš dan pa bo napolnjen s prisotnostjo, zavedanjem, razumevanjem in 
sočutnostjo.

1. Tadasana
Poravnajte svoje telo, postavite noge (stoječ položaj) v širini bokov. Ob strani dvignite roke in jih obrnite navzven. Rahlo 
vzdignite glavo in sprostite ramena, dvignite se na prste. Obrnite dlani navzven in si predstavljajte, da sprejemajo 
svetlobo neposredno od sonca. Z jezikom se dotaknite neba.

Začnite globoko dihati, začutite globok vdih. Vdihujte osem sekund, zadržite dih za osem sekund in nato izdihujte osem 
sekund. Dihajte tri minute.

2. Uihita Chaturanga Dandasana
Poznana tudi kot »plank« položaj, zaradi katerega vam bo zaokrožila energija po celem telesu. Postavite se na svojo 
blazino kot kužek, nato zravnajte noge in se dvignite, tako da bodo vso težo nosile roke in noge. Vaš hrbet naj bo raven 
(izjemno pomembno, da je RAVEN).

Ne pozabite dihati! Na začetku poskusite zdržati 30 sekund, nato čas podaljšujte, dokler lahko. Ponovite trikrat.

Ta položaj bo okrepil vaše trebušne mišice, zapestja, gležnje, hrbtenico in prsne mišice.

3. Shirsasana
Poznana kot stoja na glavi. Vendar je brez nadzora jogijskega učitelja ne izvajajte sami. Zato raje naredite naslednje: 
ulezite se na hrbet, tesno ob steno, tako da noge dvignete pravokotno na trup in jih z zadnjo stranjo, po celi dolžini, 
prislonite na steno. V takšnem položaju ostanite naslednje tri minute. 

Ne pozabite dihati v sekvenci 8-8-8 (razloženo zgoraj). Ob vsakem dihu pokrčite vaginalne mišice.

MIND, BODY & SOUL
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Veseli jupiji 
 Pozabite mafine in cupcakese. 

Zdaj so "in" veseli jupiji! 

1. Pečico segrejemo na 190 °C. Dva nizka pekača za piškote 
obložimo s papirjem za peko. Kremni sirček (maskarpone) 
zmešamo s pomarančno lupinico in sladkorjem. Nadev do 
uporabe shranimo v hladilniku. 

2. V skledo presejemo moko in kavo. Presejani sestavini dobro 
premešamo. V drugi skledi z električnim mešalnikom penasto 
umešamo jajci in sladkor. Dodamo mešanico suhih sestavin ter 
vse skupaj s kuhalnico ali lopatko nežno, a dobro premešamo, 
da dobimo gladko testo brez grudic. 

3. Testo nadevamo v vrečko za krašenje in ga v kupčkih 
nabrizgamo na pripravljena pekača (na en pekač nabrizgamo 
približno 12 majhnih piškotov premera 4 cm). Piškote pečemo v 
ogreti pečici 12 minut. Ko so pečeni, jih takoj preložimo na 
rešetko in pustimo, da se povsem ohladijo.

4. Vrečko za krašenje napolnimo z ohlajeno kremo. Uporabimo 
zvezdasti nastavek in jo nabrizgamo na polovico ohlajenih 
piškotov. Piškote pokrijemo s preostalimi piškoti, nato pa vsak 
'sendvič' s prsti nežno stisnemo skupaj samo toliko, da se 
krema lepo razleze do robov. Pripravljene jupije serviramo na 
krožnik ali pladenj in postrežemo.

Priprava:

Sestavine:

Testo
- 50 g gladke moke 
- 1 žlica instant kave 
- 2 jajci 
- 80 g sladkorja 

Nadev
- 120 g manj mastnega kremnega sirčka 

(maskarponeja) 
- 1 žlica sladkorja v prahu 
- drobno naribana pomarančna lupinica 

Domači prijatelj 
Krhki mandljevi piškotki so značilni za mesto Prato, kjer jih običajno 
postrežejo s skodelico kave ali čaja, odlični pa so tudi s kozarcem 
portovca.  Ker so dvakrat pečeni, so zelo hrustljavi in obstojni. Če jih 
želite poskusiti, sledite receptu  in zagotovo Rudolpha van Veena
boste navdušeni nad preprosto pripravo in odličnim okusom.

Sestavine: 
- 350 g moke 

- 180 g sladkorja v prahu 

- 200 g neslanih mandljev 

- ščepec soli 

- 1 strok vanilje 

- drobno naribana pomarančna lupinica 

- 3 jajca

1. Pečico segrejemo na 160°C. Nizek pekač za piškote obložimo s papirjem za peko. V 
skledi zmešamo moko, sladkor in mandlje. Posolimo, dodamo jajca, sredico stroka 
vanilje in naribano pomarančno lupino. Testo mesimo na roke.

2. Testo razdelimo na dva dela. Oba dela na rahlo pomokani delovni površini 
oblikujemo v podolgovati štručki. Štručki položimo na pripravljen pekač in 
pečemo v ogreti pečici 30 minut.3. 

3. Pečeni štručki nekoliko ohladimo, nato pa ju poševno narežemo na tri-
centimetrske rezine, katere razporedimo po pladnju in pečemo v ogreti pečici 
še približno 10 minut. Tako bodo postale hrustljave. Pečene piškote ohladimo na 
rešetki.

Priprava:

SLASTNO

http://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/rudolph-van-veen-ne-morem-se-upreti-jedi-katere-ime-zveni-fantasticno.html
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Papirnate vrečke, stari časopisi, ostanki blaga – verjetno jih že uporabljate za 
naravi prijazno zavijanje daril. Pa ste vedeli, da lahko iz strani vaših revij 
ustvarite čudovite okrasne pentlje?

Potrebovali boste eno stran za pentljo (najboljše je, če prevladuje ena barva) in 
nekaj dvostranskega lepilnega traku.

Stran narežite v 9 trakov širine 2 cm: tri dolge 
28 cm, tri dolge 25.4 cm, dva dolga 22.8 cm ter 
en trak dolg 8,9 cm 

Zvijte vsak trak tako, da na obeh straneh 
nastane zanka. Iz najkrajšega naredite krog. 

Konce trakov spojite z obojestranskim 
lepilnim trakom. 

Zlagajte in lepite križno, začnite z daljšimi 
trakovi.

Zaključite s krogom v sredini. 

Okrasne pentlje 
iz starih revij, časopisov ali papirnatih vrečk

Ker je tak prazničen čas, prilagamo elegantno, modro-zlato 
bralno kazalo Loka, prvemu, ki bo odgovoril na spodaj 
zastavljeno nagradno vprašanje, pa še čudovit komplet 
skodelice in krožnička. Za še lepše, sproščujoče trenutke 
ob dišeči kavi in zanimivi knjigi.

Torej, nagradno vprašanje se glasi:

Katerega leta je nastala in kako se imenuje slika, ki je 
navdih za risano reprodukcijo, ki krasi prenovljeno 
embalažo kave Loka?

MIND, BODY & SOUL



Oven (21.03. – 20.04.)

Kitajsko novo leto (28. januar) bo za vas prelomnica. Premišljena 
energija bo tista, ki vam bo podarila smisel in dodatno 
motivacijo. Na delovnem mestu bo vsega po malem in januarja 
ter februarja se ne boste smeli pritoževati. Konec februarja se 

vam bo izpolnila srčna želja v ljubezni. Pomlad: Ognjena energija bo tista, ki vam 
bo podarila prepoznavnost in odločnost. Ljudje vas bodo na splošno upoštevali 
in z lastnimi nasveti jim boste lahko pomagali. Pestro bo aprila v pogledu denarja 
in doživeli boste razcvet v čustvenem dojemanju. Poletje: Prve dni junija se boste 
zelo dobro počutili doma in spremljala vas bo sreča. Morda boste celo bolj 
nostalgični. Julija in avgusta se bo vse odvijalo počitniško in v ospredju bo dobra 
volja. Jesen: Zrelo sadje in počasno barvanje listov bo nakazovalo, da bo kmalu 
prišla jesen in vi se boste morali popaziti na pretirane ostrine besed in mišljenja. 
V ljubezni bo vladala romantika.

Bik (21.04. – 20.05.)

Kovali boste pozitivne načrte in mnoge zadeve se vam bodo 
uresničile. Morda ne boste ravno prožni in vendarle vam bo 
uspelo pokukati v svet filozofije in drugačnega razmišljanja. 

Pomembna bo telesna aktivnost in športne dejavnosti. Uspehi se bodo odvijali v 
službi. Pomlad: Hrepenenje vam bo v samopomoč in tako boste lahko življenje 
zajemali z veliko žlico. Varovati se boste morali pretirane trme. Marca bo v 
ljubezni mešano, več sreče bo pri denarju. Obdobje bo zelo plodno in tako se 
boste zdravili skozi umetnost. Poletje: Vroče julijske noči bodo primerne za 
raziskovanje strasti. Zelo dobro se boste izkazali v komunikaciji. Prav možno je, 
da boste več na poti in med ljudmi. Dom bo oaza sreče. Jesen: Spodbudno bo, da 
si boste občutke zapisovali in zadeve boste spravili v ravnovesje. Oktober 
prinaša priložnosti in nove stike. Decembra boste zelo trmasti in zavarovani 
vase.

Dvojčka (21.05. – 20.06.)

Odlikovala vas bo prilagodljivost in po razpotjih življenja boste 
stopali diplomatsko. Začetek leta boste doživeli pompozno in 
resnica bo ta, da bo previdnost mati modrosti. Raziskovali boste 
vse tisto, kar bo novo in drugačno. Spremljala vas bo resnost in 

odločnost v službi. Pomlad: Na svoj način se boste poglobili v svet duhovnih 
zakonitosti. Aprilski mlaj (14. april) vam bo podaril določene novosti v ljubezni. 
Jasno bo nakazano, da boste znali reči bobu bob. Maja boste zelo srečni in 
izpolnjeni na delovnem mestu in tedaj boste življenje zajemali z veliko žlico. 
Poletje: Mnogi bodo že kovali načrte, kam bodo odšli na morje in vi boste v juniju 
in tudi še v drugi polovici julija bili pridni doma in prenavljali svoj dom. Seveda se 
boste takoj, ko bo mogoče, odpravili na morje in uživali. Previdnost ne bo odveč 
konec avgusta. Jesen: Ko bo v deželo prišla jesen, bo več priložnosti za 
pridobivanje novega znanja in utrjevanje tistega, kar vam bo pomembno. Konec 
leta bo pester pri denarju – bodite zmerni. 

Rak (21.06. – 22.07.)

Življenje vam bodo ponudilo možnost za preobrazbo. Potek le 
te bo počasen in temeljit. Na delovnem mestu se boste v prvih 
mesecih tega leta postavili zase in dokončali zastavljene cilje. 
Pomembne prelomnice se bodo odvijale pri denarnih 

zadevah. Pomlad: Marčevski mlaj bo za vas možnost, da se boste okrepili v 
čustvenem dojemanju. Napredek bo tako na duhovni, kot osebni ravni. Plodno 
obdobje prinaša ustvarjalnost in umetniško dojemanje. Sprostila vas bo glasba: 
Poletje: To obdobje bo v ozkem ali širokem pomenu vezano na glasbo. Prva 
polovica junija prinaša uspehe na vseh področjih, toliko bolje bo, če se boste 
poslušali. Označevala vas bo določena novost ali sprememba na delovnem 
mestu. Pričakovati bo več presenečenj na morju. Jesen: To bo obdobje, ko boste 
morali na morebitne težave pogledati kot na izziv. Primerno bo, da telesu 
dovajate v naravni obliki vitamine. Partnerja podpora bo harmonija popolnosti.

Lev (23.07. – 22.08.)

Naj vam zaupamo, da ste varovanec planeta Sonce in da vas bo 
obiskala sreča in ugodnosti. Seveda boste na vsak način želeli 
biti opaženi in omenjeno vam bo uspelo po majhnih korakih. 
Zvezde so prepričane, da je potrpljenje božja mast. Februar 

prinaša uspeh v ljubezni. Pomlad: Drobni trenutki bodo tisti, ki vam bodo 
polepšali življenje. Dogodilo se bo, da boste na delovnem mestu imeli sami v 
rokah škarje in platno. Vendar dogodkov ne boste mogli prehitevati. Aprila se 
boste odločili in naredili premik v ljubezni, podprle vas bodo tudi planetne 
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LETNI HOROSKOP: 
Preverite, kaj vas čaka v 2017

2017 – VLADAR LETA SONCE, 
KITAJSKO LETO PETELINA
Če bi vas vprašali, kateri je najlepši mesec, bi mnogi odgovorili mesec maj, kajti to je mesec ljubezni in veselja. Za nekatere je to 
december – mesec upanja in drobnih pričakovanj. Ljudje bi morali živeti tako, kot da je vsak dan praznik in se veseliti drobnih 
reči. Kitajsko leto Petelina prinaša nekaj več nemira in dinamične energije. Mnogi bodo še bolj razdvojeni, kako preživeti mesec. 
Ampak denar ne prinese sreče in v naravi je tako, da za dežjem posije sonce. Mavrica upanja bo objela vse ljudi in jim podarila 
smisel za naprej. Sleherni posameznik bo doživel toliko lepega, kolikor bo razmišljal pozitivno. Vladar leta bo Sonce, kar 
pomeni, da bodo mnogi našli unikatno energijo in ji sledili. Spisani horoskop naj vam bo vodilo in spodbuda! In ne pozabite se 
imeti radi.

Vir: hp://caelle.com

HOROSKOP
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energije. Poletje: Aktiven čas bo pred vami in pričakovati je temperamentne 
počitnice. Izdelali boste urnik in uživali v tistem, kar se vam bo dogajalo. 
Finančno boste morali popaziti. Partnerjevi nasveti vam bodo v pomoč. 
Zavedajte se, da vam bo ogledalo. Jesen: Posamezni listi še ne bodo 
napovedovali jeseni in vendarle boste več časa namenili intelektualnim izzivom 
in novostim. Telesu dovajate vitamine in sprostite se skozi meditacijo.

 Devica (23.08. – 22.09.)

V prvih dneh januarja vas bo spremljal nemir in odgovornost. 
Sprostila vas bo narava in sprehodi. Ples posameznih snežink 
bo opozorilo, da je pomlad še daleč. Več časa boste namenili 
razmišljanju in pomembno bo, da bodo vaše misli pozitivne. 

Pomlad: Meseca marca se vam bodo odprle nove poti in  priložnosti. Prirojena 
vztrajnost bo poplačana. Romantika bo vrhunec doživela v drugi polovici aprila. 
Sledi več možnosti za ustvarjalni navdih. Poletje: Junija boste nekoliko bolj 
nemirni in nepotrpežljivi. Omenjeno se bo občutilo v službi in to bo razlog več, da 
boste potrebovali dopust. Počitnice boste preživeli tam, kjer ostaja idilična 
narava. Partnerju boste ukazovali in pomembno bo delati na lastnem 
spreminjanju. Jesen: Več možnosti bo, da boste pokukali v svet duhovnosti in 
pridno boste želi tisto, kar ste sejali skozi vse leto. Odvijala se bo marljivost in 
doživeli boste določeno prožnost tako v službi kot v ljubezni.

Tehtnica (23.09. – 23.10.)

Leto Petelina vam bo podarilo notranjo moč in jekleno voljo. 
Zaznamovano bo po tem, da ne boste delali napak iz preteklosti. 
Januarja boste zelo trmasti in protiutež bo diplomacija. 

Omenjeno prinese harmonijo na delovnem mestu in doma. Iz majhnega raste 
veliko. Pomlad: Spomladanska polna luna (11. april) in z njo Velika noč prinašata 
prijetne in radovedne energije v ljubezni. Partnerju se boste zaupali in v primeru, 
da boste še samski, bo na delu Amorjeva puščica. Prepustili se boste navdihu, na 
delovnem mestu boste morali zavihati rokave. Poletje: V vaše življenje bodo 
prihajali zelo zanimivi ljudje, ki vas bodo osrečili in napolnili z dodatno energijo. 
Druga polovica julija vnaša prijetne energije in nekoliko težje bo tedaj, ko ne bo 
vse po vaše. Sreča vas bo spremljala na počitnicah, kjer se boste sprostili. Jesen: 
Energija jeseni bo delovna in premišljena. Razcvet vas bo čakal v pogledu 
denarja. Novembra boste veliko na poti in blesteli boste v komunikaciji. Bodite 
intelektualno ustvarjalni. 

Škorpijon (24.10 – 22.11.)

Začetek leta se boste nekoliko obremenjevali in vendarle boste 
dosegli tisto, kar si želite. Umirili se boste zaradi pogovora. Na 
delovnem mestu se vam bodo odprla nova vrata in zvezda 
stalnica bodo spremembe. Od dvanajstega februarja vas čaka 

plodno obdobje in simfonija. Pomlad: V tišini boste kovali načrte in načrte 
prihodnosti in se predajali navdihom strasti. Slednje vam bo koristilo v ljubezni. 
Prave namige boste zadrževali zase, kajti to skrivnost so vam položile rojenice v 
zibelko. Maja uživate v svojem delu in prejeli boste pohvalo. Poletje: Na dopust 
se boste odpravili zelo zgodaj in doživeli harmonijo. Poletje bo za vas priložnost, 
za osebno in duhovno rast. Popaziti boste morali na svoje besede in se predajali 
harmoniji popolnosti. Malo pred godom svetega Lovrenca (10. avgust) je 
nakazana ugodna poslovna poteza ali dobiček. Jesen: Septembra se bodo 
odvijale novosti in nove ideje. Če boste imeli pri hiši šolarja, se boste tudi vi kaj 
novega naučili. Tišina jeseni prinaša notranjo povezanost in moč po preobrazbi.

Strelec (23.11. – 21.12.)

V prvih dveh mesecih se boste učili potrpežljivosti. Dejstvo bo, 
da vam bo to enkrat boljše in drugič slabše uspelo. Pričakovati je 
določene novosti in željo, da boste življenje zajemali z veliko 

žlico. Blesteli boste v pogledu denarja. Resnica bo ta, da se bo pretirana 
zapravljivost kaznovala. Pomlad: Ugodne možnosti in pozitivne priložnosti vas 
bodo spremljale na razpotjih s tujino. Poslovni uspehi bodo v tujini šli za med. Ne 
pozabite negovati lastnih čustev in vedite, da bo laskanje godilo srčnemu 
izvoljencu. Odzvali se boste glasu srca. Poletje: Poslovni uspehi se bodo 
nadaljevali in naučiti se boste morali prilagodljivosti. Bo že pravilno tako, da ne 
bo vse po vaše. Vroči julijski dnevi in predvsem noči bodo primerne za 
ljubezenska razmerja in za spoznavanje novih ljudi. V mesecu avgustu bo 
možnost, da se vam bo izpolnila srčna želja. Jesen: Prijetna glasba vas bo 
osrečevala. Več časa boste namenili raziskovanju. Ostrina besed bo močna in 
vedite, da največkrat šteje diplomacija. Iskali boste nove poti in priložnosti.

 Kozorog (22.12. – 20.01.)

Trdnost in odločnost sta vrline kitajskega znamenja Tigra in 
ravno tako se boste tudi vi soočili z resno in delovno energijo. 
Zadevam boste prišli do dna in tako uspeli. V ljubezni boste 
iskali in našli ravnovesje. Seveda boste morali pokazati svoja 

čustva in podati bolj odločne namige. Pomlad: Toplo sonce se bo sramežljivo 
skrivalo za oblaki in vendarle boste vi v duši veseli in razigrani. Energije pomladi 
vam bodo podarile navdih in novo upanje. Nekaj previdnosti ne bo odveč v aprilu 
in tedaj boste morali prebrati drobni tisk. V ljubezni bo nenavadno. Poletje: 
Iskrice v očeh bodo pripovedovale zgodbe o uspehu. Sprostitve ne bo, kajti več 
časa boste namenili službenim obveznostim. Toda poletje bo čas, da si naberete 
nove in sveže energije. Na dopustu službenih obveznosti ne boste delali in na 
zahtevo srčnega izvoljenca delo pustite doma. Jesen: Nakazano je, da boste 
morali pošteno zavihati rokave in se lotiti obveznosti doma. Zvrstili se bodo tudi 
razni mojstri in vaš dom bo postal oaza. Partnerjevi namigi in motivacija vam bo v 
samopomoč.

 Vodnar (21.01 – 18.02.)

Začetek leta boste preživeli v tišini in globokem razmišljanju. 
Vsekakor bo to pozitivno, kajti omenjeno bo obrodilo sadove in 
doživite lahko tudi čustveni razcvet. Za kitajsko novo leto (28. 
januar) se vam bodo na delovnem mestu odprle novosti in tedaj 

se jih boste zelo veselili. Pomlad: V mesecu marcu boste hodili pogumno naprej 
po svoji poti in iskali lastno srečo. Priložnosti se bodo lesketale poslovno in tako 
boste cveteli tudi finančno. V vaše življenje bodo prihajali ljudje, ki vas bodo 
veliko naučili. Seveda se boste soočili tudi z duhovnimi znanji. Poletje: Privlačile 
vas bodo skrivnosti in raziskovalno delo. Julija boste odšli na neko pot v tujino in 
tam boste nadvse uživali. Avgust bo zelo dinamičen in poln nepredvidljivosti. To 
bo poletje, ki si ga boste zelo dobro zapolnili – kajti do izraza bo prišla 
samoiniciativnost. Jesen: Ko bodo dozorela jabolka in bo v deželo prišla jesen, 
boste tudi vi pridobili določena znanja, ki vam bodo v pomoč in oporo. Poslovno 
boste blesteli v tujini.

 

Ribi (19.02 – 20.03.)

Objela vas bo določena radost in sočutje. Življenje bo tisto, ki 
vam bo že kmalu pokazalo, da boste morali ločevati zrno od 
plevel. Januar in februar bo čas, da boste delali na sebi, prebujali 
skrita znanja duhovnosti in ezoteričnih zakonitosti. Od sredine 

februarja se boste čustveno prebudili. Pomlad: Spremljale vas bodo harmonične 
energije in dobre iztočnice za ljubezen. Dogodkov ne boste mogli prehitevati, 
ampak se z njimi soočiti. V mesecu aprilu vas bo spremljala sreča in tedaj boste 
doživeli službene uspehe. Maj bo bolj miren in tih. Poletje: Vsekakor se bodo 
zadeve odvijale s svetlobno hitrostjo in tako boste zelo uživali. Počitnice boste 
preživeli nekje, kjer je doma turkizna barva. Medtem boste poslovno aktivni in 
pridobili nove priložnosti. Nakazano je, da se tudi finančno ne boste smeli 
pritoževati. Jesen: Septembra boste reševali stare stvari in ujeti boste v primež 
preteklosti. Oktober bo zelo spodbuden v ljubezni. Poleg vsega si boste vzeli čas 
zase in za tisto, kar vam bo blizu. Sprostila vas bo meditacija! 

HOROSKOP





Želimo vam leto polno uspehov, veselja in zadovoljstva. 

We wish you a year filled with success, joy and contentment.

team
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