
MALI KUHARSKI 
MOJSTRI
Povabite otroke v najbolj dišeč prostor 
vašega doma. Ne bo vam žal. Stran 22

PEKA NA ŽARU 
ZA VSAKOGAR  
Vsestranski in pestri recepti za žar – po 
vsakem okusu. Stran 8

AKTIVNI 
DOMA
Preprosti koraki za vzdrževanje 
gibčnosti, moči in kondicije. Stran 32

uživajmo življenje!
Občutimo, okusimo, slavimo in

Ogenj & žar

BREZPLAČNO
v trgovinah HOFER



UVODNIK

Narava je v zgodnjem poletju posebno lepa. Poka od življenja! 
Letos pa je ta čas poseben tudi za nas, ki imamo za sabo 
težko preizkušnjo epidemije in pomanjkanja osnovne potrebe – 
druženja. Kakšni vstopate v to poletje? Drugačni? Polni pričakovanj 
ali morda negotovosti? 

Skok v bližnji gozd, gibanje in druženje (čeprav ob upoštevanju 
omejitev) preženejo nekaj skrbi ali pa se te vsaj za trenutek 
zdijo manjše. Življenje pač najbolje »uspeva« na prostem, z 
odpiranjem oken in vrat mu damo prosto pot. Odpiranje navzven 
nam prinaša dobro počutje, ki ugodno vpliva tudi na vse drugo 
v življenju. Podobno pa na dobro počutje vpliva tudi hrana, 
posebno, če jo pripravimo sami. 

To za HOFER skrbno pridelujejo na kmetijah, v sadovnjakih, na 
poljih in pašnikih. Izbrano, lokalno, predvsem pa vzrejeno življenju 
prijazno je tudi meso, ki ga boste morda obračali na poletnem 
žaru. Okrog njega bo, tako si želimo, vrvelo od življenja, četudi bo 
razdalja med nami nekoliko večja kot nekoč. Otroci se bodo lovili, 
zrak bo dišal po zapečenem, spet se bo čutilo, kar se nekaj časa 
morda ni tako močno: pripadnost, povezanost, veselje. Naj bo 
tako – na domačem dvorišču, na vrtu ali pa kar tako, mimogrede, 
v naravi.  

Nekaj idej za kulinarične in druge mojstrovine vam ponujamo 
na naslednjih straneh, druge ideje pa bo prineslo življenje samo. 
Samo prepustiti se mu je treba. 

Vaš HOFER

04

Privoščite si naravo

Z ognjem začinjeno,  
s prsti pomazano

08
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Čas za življenje –
čas za preproste 
trenutke v naravi
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Topli pomladni dnevi so kot nalašč za kosila z 

žara, uživanje v sveži hrani ter prijetni družbi 

najbližjih. Priprava okusnih in sočnih jedi v naravi 

je lahko nadvse zabavna, če pustimo svoji domišljiji 

prosto pot. Minili so časi, ko je piknik pomenil le 

goro čevapčičev. Bodite ustvarjalni in se poigrajte 

z okusi. Pripravite nabodala vseh vrst in oblik ter 

popeljite svoje goste na nepozabno gurmansko 

potovanje. Začnite z izbiro raznovrstnih 

kakovostnih in svežih živil, nato pa sledite 

enostavnim trikom za popoln obrok na prostem.

PREGREHE NA STO IN EN NAČIN
Si predstavljate piknik brez slastnih dobrot? S kakovostnim izborom 

mesa lahko ustvarite pravo poslastico, ki je ne bodo mogli prehvaliti niti 

največji gurmani. Pri nakupovanju zato zaupajte svežini in izberite meso, 

ki je na voljo v kontrolirani atmosferi ali vakuumskem pakiranju. Izberite 

nekaj za vsak okus – med najbolj priljubljenimi so nedvomno čevapčiči in 

pleskavice, piščančje meso, svinjski kotleti, hrenovke in pisana nabodala. 

Slednja lahko z malo domišljije kreirate tudi sami. 

RAZVESELITE 
Z ZELENJAVNIMI NABODALI
Noben piknik ni popoln brez sveže zelenjave, ki lahko služi kot 

okusna priloga ali samostojna jed. Bučke, jajčevci, paprika vseh 

barv, paradižnik, šparglji, čebula – izbira je vaša. Dodajte še koščke 

sira za žar ali tofuja, pripravite osvežilno solato in prava pojedina 

se lahko začne. 

Sveže pakirano meso ima številne prednosti

Pakiranje v kontrolirani atmosferi zavira rast mikroorganizmov 

in ob primernem hlajenju zagotavlja najboljše pogoje, da 

meso dalj časa ostane sveže. Poleg tega so na embalaži jasno 

navedene informacije o izvoru, datumu uporabe in hranilnih 

vrednostih. V trgovinah HOFER je na voljo sveže pakirano meso, 

ki je zaradi kakovostnega pakiranja zaščiteno pred neželenimi 

zunanjimi vplivi ter tako ohranja svežino in obstojnost. Sveže 

meso v veliki večini dobavljamo od lokalnih dobaviteljev.

Sveže s slovenskih vrtov

V trgovinah HOFER prednost namenjamo slovenskim 

dobaviteljem. Zelenjava s slovenskih vrtov tako na naše 

police prispe v 24 urah. Tam jo najdete prav tako svežo, kot bi 

jo pridelali sami doma. Kakovost izbrane ponudbe pridelkov 

redno preverjamo, potrjujejo pa jo tudi neodvisni inštituti. 

TRIK #1:
SVEŽA MARINADA
Potrebujete:

• vrečko s silikonsko zadrgo

• koščke piščančjega mesa 

• naribano limonovo lupino

• 3 žlice sveže stisnjenega limonovega soka

• zmlet strok česna

• poper

• sol 

• 2 žlici oljčnega olja

Meso položite v vrečko, čezenj prelijte marinado, vrečko 

zaprite in poskrbite, da marinada prekrije vse dele mesa. 

Vrečko nato shranite v hladilniku. Meso uro pred peko 

na žaru vzemite iz hladilnika in marinade, da doseže 

sobno temperaturo. Pred peko z njega odstranite 

ostanke marinade, da ne bo med peko kapljala na žar. Še 

posebej slastno bo, če bo meso zunaj lepo zapečeno, v 

notranjosti pa naj ostane sveže.

DOMAČA MESNA 
NABODALA
Mesna nabodala z nekaj sočne zelenjave 

so vedno dobra ideja. Da se bodo gostom 

zares cedile sline, je pomembno, da 

izberete kakovostno meso, ki ga, narezano 

na majhne koščke, pred peko za vsaj eno 

uro potopite v skrbno pripravljeno 

marinado.

TRIK #2:
SOČNI PARADIŽNIKI
Paradižniki, še posebej češnjevi, so lahko popolna sestavina nabodal, če le niso predolgo 

na žaru. Zato svetujemo, da na nabodalu s paradižniki kombinirate zelenjavo, ki zahteva 

podoben čas pečenja, oziroma preostalo zelenjavo narežete na manjše koščke, da bodo 

vsi deli nabodala pečeni sočasno. 

Mavrica okusov 
z žara na palčki

Reži, kuhaj,  
pazi na prste! 

Šopek 
kot sporočilo

Moč, ravnotežje, 
gibljivost in vzdržjivost = 
dobro počutje

28 32

18

22

04 Novi časi  
Uvod v pomlad je bil nepričakovan. Naj bo poletje polno 
užitkov! 

06 Najboukše iz Prekmurja!  
S katere kmetije pa je vaše meso?

08 Ogenj in žar  
Naj narava postane zunanja kuhinja: recepti za jedi z žara 
za drobne priložnosti in velika praznovanja

18 Pisano z žara  
Mavrična in sočna nabodala za male in velike, za 
mesojedce, vegetarijance in vegane. 

22 Akcija v kuhinji  
Ko se v kuhinji trudijo majhni, da bi presenetili velike, sta 
varnost in red na prvem mestu.

28 Lepota v vazi  
Seveda so najlepše v naravi, a tudi v vazi si kdaj privoščite 
rože. Znate poskrbeti zanje?

30 Okoljska misija  
Kako zmanjšujemo količino embalaže in kako pri tem 
pomagate. 

32 Aktivno v poletje  
Za dobro počutje ni dovolj samo moč. Lotite se vaj, ki bodo 
vaše telo dvignile na novo raven. 

Kazalo



pod DROBNOGLEDOM

Uživajte torej 
v poletju, pa naj bo 

ob visokotehnološkem 
žaru ali ob preprostem 

ognjišču. 
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je vendarle treba dati nekaj prostora še 
ribam, perutnini, zelenjavi in celo sadju. 
Ustvarjalnost je zelo dobrodošla, dobre 
sestavine prav tako. S takšno pestrostjo 
boste navdušili vse svoje goste, obenem 
pa tistim, ki niso največji navdušenci nad 
mesom, ne bodo ostale le priloge.

In če se za dobro življenje zavzemamo 
že ob prvi sezonski peki na žaru, lahko 
to upoštevamo tudi ob uživanju mesa in 
mesnin.

Za dobro vseh nas
Če se še pred desetletjem ali dvema večina 
med nami ni pretirano ukvarjala z mislijo, 
kako zdrava je hrana, ki jo uživamo, pa se 
vse to zdaj spreminja z veliko hitrostjo. 

Nove razvojne perspektive v živinoreji 
vključujejo dognanja o pozitivnih učinkih 
premišljene in sonaravne skrbi za živali 
od vzreje do predelave in sledenja mesa 
povsem do krožnika. In ti učinki so 
pozitivni za vse vpletene: za živali, kmete in 
potrošnike. Na kmetijah naših dobaviteljev 
skupaj z nami to trdno verjamejo in se vsak 
dan trudijo za zadovoljno življenje vzrejnih 
živali, s tem pa tudi za kakovost hrane. 
 
Uživajte torej v poletju, pa naj bo ob 
visokotehnološkem žaru ali ob preprostem 
ognjišču. Kakor koli bo, bo za celotno 
druščino nepozabno. 

In ne pozabite: niso pomembni količina 
hrane, posebne sestavine ali kulinarični 
izumi. Pomembno je druženje, pomembna 
so doživetja. Zato si le ne delajte preveč 
skrbi, če organizirate druženje ob žaru. 
Vsakomur ponudite kakšno zadolžitev in 
druženje ne bo stresno, ampak vam bo 
vsem v čisto veselje. ■

Novi časi
Kako nepričakovan je bil uvod v letošnjo pomlad, kajne? A življenje že 
ve, kdaj nas pretresti do te mere, da v mislih prevetrimo svoj pogled 
na svet in vrednote ter v svoja življenjska jadra spustimo nov veter. 
Oprimo se na svojo notranjo moč, zaupajmo v solidarnost, poiščimo 
globljo povezanost s sebi najljubšimi ljudmi, pomagajmo šibkejšim 

od sebe, obnovimo spoštovanje do narave in življenje nam bo 
zagotovo vračalo dobre stvari.

Nazaj k naravi! Glasno nas kliče in 
vabi v svoje varno zavetje. Košček 
nje nas pričaka že na vrtu, ki je 

v toplih dneh postal naša druga dnevna 
soba. Še več njenih vonjav in zvokov pa 
poboža naše čute na dolgih sprehodih 
čez cvetoče travnike in skozi skrivnostne 
gozdove – z roko v roki s svojimi mislimi 
in najbližjimi. Zabavno in aktivno 
preživljanje časa z njimi je največja sreča 
in vedno obnovljiv vir goriva za pozitivno 
razpoloženje, ki polni naše srce in krepi 
telo. Zato le odprimo vrata in stopimo v 
zeleni objem. 

Dobro življenje
K dobremu življenju sodi, da si tu in tam 
privoščimo kaj zares slastnega. Kaj menite 
o kakšnem kulinaričnem spektaklu ob 
odprtju sezone uživanja na vrtu in peke 
na žaru ali celo na odprtem, a dobro 
zavarovanem ognjišču? Za izjemno 
zabavo ob žaru potrebujemo dobro 
družbo, odlične sestavine in prefinjene 
recepte. Sicer pa tudi preprosta peka 
nad tabornim ognjem pričara vrhunsko 
doživetje, posebno za otroke. Ko temu 
dodamo še upoštevanje varne razdalje 
med gosti in čiste roke, je imenitna zabava 
zagotovljena. 

Že seznam gostov nam narekuje, po 
katerih recepturah in katere dobrote 
bomo obračali na žaru. Pridejo zapriseženi 
mesojedci, vegetarijanci ali celo vegani? 
Brez skrbi, na žar lahko vržete še vse 
kaj drugega kot čevapčiče in kotlete, da 
raznih mojstrovin iz pečice in solat sploh 
ne omenjamo. Uveljavljenim mojstrom 
žara je to že dolgo poznano, zato znajo 
(in morajo) biti prilagodljivi ter ustvarjalni. 
Seveda so kotleti, čevapčiči in pečenice še 
vedno paradna disciplina, ampak na žaru 
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pod DROBNOGLEDOM

Najboukše 
iz Prekmurja!

V severovzhodnem delu naše dežele je ena najpomembnejših regij za 
pridelavo hrane v Sloveniji. Prekmurje, največje sklenjeno območje 

najkakovostnejših kmetijskih površin z ugodnim subpanonskim 
podnebjem, omogoča razvoj vseh glavnih panog kmetijske pridelave. 

To s pridom izkorišča na tisoče kmetij s tega območja. 

Te so svojo prednost in novo razvojno 
pot prepoznale v pridelavi zdrave 
in okusne hrane, ki si jo potrošniki 

vse bolj želimo na prodajnih policah. Da 
bi tja prišla kar najhitreje, čim bolj sveža 
in kakovostna, so se kmetje povezali s 
Skupino Panvita in skupaj z njo postali 
eden največjih HOFERjevih dobaviteljev 
različnih poljščin in mesa, predvsem 
perutnine in svinjine.

Središče superhrane 
V HOFERju smo že pred desetletjem 
prepoznali neprecenljivo vrednost 
prehranskih surovin, ki zrastejo in so 
gojene v sozvočju z zdravo naravo in pod 
budnim očesom izkušenih kmetov – v 
Sloveniji!  

Zato smo ponosni, da je Skupina Panvita, 
ki je doma v središču žitnice Slovenije, 
na naših policah prisotna s številnimi 
pridelki in izdelki. Ti zrastejo in so 
gojeni na z rodovitno zemljo obdarjenih 
ravninskih njivah, sočnih travnikih, v s 
soncem obsijanih sadovnjakih in skrbno 
upravljanih vinogradih Goričkega, ki 
obroblja neskončne panonske ravnice. 

Kakovostno in okusno meso iz 
krajev onkraj Mure
Več kot desetina vsega mesa, ki se ga letno 
priredi v Sloveniji, prihaja od živali, ki jih 

vzrejajo na pašnikih, farmah in v hlevih 
lokalnih kmetij Skupine Panvita. Od krme, 
s katero se hrani živali, je močno odvisen 
okus mesa. Zato so se v Skupini Panvita 
odločili na svojih kmetijskih površinah 
sami pridelati in predelati krmo brez 
gensko spremenjenih organizmov. To sproti 
dostavljajo kmetom. Rezultat take simbioze 
oziroma sodelovanja je varno meso 
vrhunske kakovosti in polnega okusa, ki vas 
vsak dan sveže pričaka v trgovinah HOFER.

Ave, prijatelj! Dobrodošel na 
pikniku!
Izkušnja koronakrize v preteklih mesecih 
in negotovost prihodnjih bo gotovo 
spremenila naše življenjske navade, tudi 
prehranske. V času, ko je globalizacija v 
ozadju, še bolj cenimo lokalno pridelane 
sestavine in hrano. Domača kuha in peka 
sta spet dobili večji pomen. In gotovo se bo 
to nadaljevalo tudi v prihodnosti. Več kot 
prej bomo kuhali doma, v družbi družine 
in prijateljev, v domačem okolju ali naravi, 
s preverjenimi sestavinami in surovinami 
lokalnega porekla. Že zdaj popularni pikniki 
in dobrote z žara bodo v pomladnih in 
poletnih mesecih tako postali še lepša 
doživetja in težko pričakovani dogodki, zato 
je prav, da se nanje dobro pripravimo.

Vsem, ki v mislih že vihtite pribor za žar, 
želimo veliko sončnih dni in dober tek! ■
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IZBRAN TUDI ZA OKUS

Preden lačnim gostom na pikniku 
postrežete sočne čevapčiče, mikavne 
pleskavice, marinirane zrezke, zarebrnice in 
nabodala ali kaj drugega, njihove brbončice 
ogrejte z zelenjavno omleto, v katero 
narežite sveže šparglje. Ali pa s solato 
iz popečenih jajčevcev, čebule in zelene 
paprike ter paprike babura, zabeljeno s 
pravim bučnim oljem. Na HOFERjevi tržnici 
in v mesnici boste našli vse, kar potrebujete 
za pravo piknik pojedino in osvojitev naziva 
mojstra žara!

Če imate na jedilniku sveže in sočno meso, bo dovolj, da ga 
pred peko na žaru naoljite z nekaj kapljicami oljčnega olja 
in nasolite ter tik pred peko ogrejete na sobno temperaturo. 
Za večje kose bolj suhega mesa z manj izrazitim okusom pa 
priporočamo, da ga prej marinirate ter s tem navlažite in 
omehčate. Eden najpreprostejših receptov za pripravo marinade 
je zmes oljčnega olja, kisa ali limonovega soka, česna, čebule 
ali šalotke, žličke gorčice in svežih ali suhih začimb po vašem 
okusu. Za kilogram mesa boste potrebovali približno pol litra 
marinade. Za piščanca in svinjino zadostuje že do 12 ur, za 
govedino in jagnjetino pa do 24 ur mariniranja v hladilniku. 
Pomembno je, da je meso v celoti prekrito z marinado; pred 
peko na žaru jo odstranite, da se koščki zelenjave ne zažgejo in 
zagrenijo okusa mesa.

Kar 90 odstotkov svežega mesa v HOFERjevi 
ponudbi je slovenskega porekla in dobršen 

del ga zagotovi skupina Panvita, ki na naših 
policah nastopa tudi s svojimi blagovnimi 

znamkami. Ena teh je AVE. Številni izdelki se 
lahko pohvalijo z nazivom IZBRAN PRODUKT 
LETA, ki ga podeljujejo slovenski potrošniki. 

Osnovno pravilo 
kombiniranja mesa 

in vina

Mariniranje?

Kralj žara je 
meso, kraljica pa 
zelenjava!

BELO VINO se poda 
k belim kosom mesa 
(perutnina, svinjina, 
ribe in lupinarji),

RDEČE VINO se 
prileže k temnemu 
mesu (govedina, 
divjačina in temno 
meso perutnine). 
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Prosto po načelu »vse na žar« je spet 
napočil čas, da svoj vrt ali teraso 
spremenimo v poletno kuhinjo, 
in to v najrazličnejših oblikah. Od 
preprostega ognja z rešetko za peko 
do umetelnih žarov – povsod lahko na 
žaru nastanejo umetnine. Ponujamo 
vam nekaj kulinaričnih navdihov za 
drobne priložnosti in velika slavja, 
za ljubitelje mesa, vegetarijance in 
vegane, za krepkejše posladke in sladka 
presenečenja. Skratka, za raznolikost!

Ogenj in žar

pod DROBNOGLEDOM
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ZA 4 OSEBE
Krompirji:
4 čvrsti krompirji (po približno 160 g)
2 stroka česna
50 ml bio grškega oljčnega olja NATUR AKTIV
2 vejici svežega rožmarina
1 ščep soli LE GUSTO

Peperonata:
1 rdeča, 1 rumena, 1 zelena paprika
2 čebuli
5 paradižnikov (približno 500 g)
2 stroka česna
1 jušna žlica sladkorja HAPPY HARVEST
½ čajne žličke bio zdrobljenega čilija 
NATUR AKTIV
2 jušni žlici belega vinskega kisa LOMEE
2 vejici timijana
malo oljčnega olja za pečenje
sol in poper LE GUSTO

PRIPRAVA
1. Krompirje po potrebi olupimo (mlade 
samo dobro oščetkamo in operemo) in 
narežemo na tanke lističe. Ne prerežemo 
jih do konca, ampak pustimo, da se spodaj 
držijo skupaj. Pomagamo si lahko tako, da 
krompir položimo med dve leseni kitajski 
paličici, ki preprečujeta, da bi nož zdrsnil do 
konca.
2. Za marinado stisnemo česen ter ga zmešamo z 
malo oljčnega olja in osmukanimi listki rožmarina.
3. Narezane krompirje prelijemo z marinado, 
jih položimo na pekač, primeren za žar, ter jih 
indirektno, ob strani žara, pečemo približno eno uro.
4. Papriko narežemo na rezine, čebulo na trakove, 
paradižnike pa na osminke. Česen grobo nasekljamo.
5. Malo oljčnega olja segrejemo v širokem loncu. 
Dodamo narezano zelenjavo in druge sestavine, 
dobro začinimo s soljo in poprom ter pokrito na 
srednjem ognju pražimo kakšnih 15 minut. 
6. Peperonato nadevamo na ogret pladenj in 
obložimo s hrustljavo pečenimi krompirji.

Pahljacasti krompirji    
na žaru z domačo peperonato

SKUPNI ČAS PRIPRAVE: 
1 ura in 20 minut 
Priprava: 20 minut
Pečenje in kuhanje: 1 ura

VEGANSKIRECEPT

ZANIMIVO
Povprečni Slovenec 

na leto poje kar 

67 kilogramov 

krompirja!

ŠTEKAR
Malvazija
bio, suho, belo, Goriška brda
0,75 l
Minister za zdravje opozarja: uživanje 
alkohola lahko škoduje zdravju!

Vinski namig
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KORISTNO
Beseda kari označuje tri 

stvari: rastlino, mešanico začimb 

in vrsto jedi. Mešanica začimb 

lahko vsebuje tudi 20 sestavin, 

običajno pa vsebuje kurkumo, 

čili, koriander, kumin,

ingver in poper.

PRIPRAVA
1. Kolobarje ananasa odcedimo, sok prihranimo. Tri 
kolobarje razpolovimo in prihranimo za dekoracijo. 
Preostali ananas grobo narežemo. Čebulo fino nakockamo, 
paradižnike pa narežemo na četrtine.
2. Čebulo skupaj s čilijem v prahu posteklenimo na olju. 
Dodamo kis in sladkor. Ko zavre, dodamo še vse druge 
sestavine. Med občasnim mešanjem počasi kuhamo 
približno 45 minut, nazadnje dobro zmiksamo in po želji 
pretlačimo skozi cedilo (ni nujno).
3. Nastali kečap med mešanjem ukuhavamo še 15 minut, 
da se zgosti, nato ga takoj nadevamo v sterilne kozarce in 
zapremo ter pri sobni temperaturi pustimo, da se ohlaja 
4 ure.
4. Piščančje zrezke začinimo s soljo in poprom ter 
premažemo z oljem. Na žaru jih pečemo približno 2 minuti 
na vsaki strani oziroma toliko, da tudi v sredici ne bodo 
več rožnate barve. Kari, 2 jušni žlici ananasovega soka in 
drobno narezan peteršilj zmešamo. S to marinado zrezke 
premažemo med pečenjem.
5. Zrezke nadevamo na ogret pladenj ter jih garniramo 
s polovicami ananasovih kolobarjev in listki peteršilja. 
Postrežemo z ananasovim kečapom.

Socni pišcancji 
zrezki s karijem    
in ananasovim kečapom

ZA 4 OSEBE
Zrezki:

4 piščančji zrezki OKUS PODEŽELJA
2 jušni žlici karija v prahu LE GUSTO

½ šopka peteršilja  
(in še malo za garniranje)

Ananasov kečap:
1 pločevinka vloženih  

kolobarjev ananasa  
(odcejena teža 490 g)

2 rdeči čebuli
1 kg paradižnikov

½ čajne žličke bio čilija  
v prahu NATUR AKTIV

60 ml kisa
60 g sladkorja HAPPY HARVEST

1 čajna žlička soli LE GUSTO
1 čajna žlička popra LE GUSTO

malo olja za pečenje in žar
sol in poper LE GUSTO

SKUPNI ČAS: 5 ur in 30 minut
Priprava: 30 minut
Pečenje in hlajenje: 5 ur

pod DROBNOGLEDOM

Vinski namig

SELEKCIJA
Renski rizling

polsuho, belo, Štajerska
0,75 l

Minister za zdravje opozarja: uživanje 
alkohola lahko škoduje zdravju!
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KORISTNO
Beseda kari označuje tri 
stvari: rastlino, mešanico 

začimb in vrsto jedi. 
Mešanica začimb lahko 

vsebuje tudi 20 sestavin, 
običajno pa vsebuje 

kurkumo, čili, koriander, 
kumin, ingver in poper.  

ZDRAVO
Limete vsebujejo podobne 

koristne snovi kot limone. S 

svojo zeleno lupino pa še 

nekoliko živahneje poživijo vaš 

krožnik kot njihove rumene 

sorodnice.

PRIPRAVA
1. Iz limet stisnemo sok ter ga dobro 
zmešamo z oljem in sladkorjem. Meto grobo 
natrgamo in jo primešamo marinadi. Z njo 
dobro prepojimo bedra. Za vsaj 8 ur jih 
postavimo v hladilnik.
2. Riž skuhamo po navodilih na embalaži in 
pustimo, da se odpari. Kis, olje in rozine 
zmešamo ter dodamo vročemu rižu. Nato 
solimo in popramo ter pustimo, da se riž 
popolnoma shladi. Kumare in paradižnik 
drobno narežemo in nežno vmešamo 
v riž.
3. Marinirana bedrca solimo in 
popramo ter jih v naoljenem pekaču 
za žar počasi pečemo približno 1 
uro. Pogosto jih obračamo.
4. Riževo solato nadevamo na 
pladenj in obložimo s pečenimi 
bedrci. Na koncu še garniramo z 
natrganimi listki mete in rezinami limete.

Socna pišcancja 
bedra a la mojito  
z riževo solato

ZA 4 OSEBE
Bedra:

12 piščančjih beder  
OKUS PODEŽELJA

2 limeti
50 ml olja

30 g rjavega sladkorja 
HAPPY HARVEST

½ šopka poprove mete 
(in še malo za garniranje)

Riževa solata:
200 g dolgozrnatega riža 

HAPPY HARVEST
30 ml kisa

50 ml bio grškega 
oljčnega olja NATUR AKTIV
50 g rozin sultanin BELLA

½ solatne kumare
2 paradižnika

1 limeta, narezana na 
rezine, za okras

sol in poper LE GUSTO
SKUPNI ČAS: 9 ur in 40 minut 
Priprava: 40 minut
Mariniranje in pečenje: 9 ur

GAŠPER
Rosé
suho, rosé,  
Goriška brda
0,75 l
Minister za zdravje opozarja: uživanje 
alkohola lahko škoduje zdravju!

Vinski namig
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NAMIG
Caciki je na splošno zelo 

uporabna, predvsem pa sveža 

omaka ali celo pomaka za z 

žarom obarvane poletne dni. 

Kombinirate jo lahko z vsemi 

vrstami mesa in 

zelenjave.

pod DROBNOGLEDOM

BERGKÖNIG
pivo Triger

lager, Tektonik

3x0,33 l
Minister za zdravje opozarja: uživanje 

alkohola lahko škoduje zdravju!

Pivski namig

PRIPRAVA
1. Sladkor, sol, osmukan rožmarin in origano zmešamo za zeliščno oblogo. Z njo dobro natremo 
meso. Tesno ga ovijemo s folijo in za 24 ur postavimo v hladilnik.
2. Naslednji dan meso 1 uro pred pripravo vzamemo iz hladilnika. Pivo in jabolčni sok zmešamo in 
zlijemo v veliko ognjevarno posodo. Dodamo meso, ga potopimo v tekočino ter indirektno (počasi) 
pripravljamo na žaru pri nižji temperaturi. Temperatura žara naj bi znašala le 130 °C. 
3. Meso večkrat obrnemo in prelivamo s tekočino. Če ta povre, prilijemo še malo piva. Po približno 
6 urah (temperatura v sredici mesa mora znašati okoli 90 °C) meso vzamemo iz tekočine. To 
prihranimo, meso pa damo za eno uro počivati v toplo pokrito termo posodo.
4. Za caciki naribamo kumare in začinimo z eno jušno žlico soli. Kumare pustimo počivati 30 
minut, nato jih z rokami dobro ožamemo. Česen stisnemo ter zmešamo z jogurtom in ožetimi 
kumarami.
5. Meso z dvema vilicama nacufamo in namočimo s prihranjenim sokom. Krušne hlebčke 
prerežemo in jih na prerezani strani na hitro popečemo na žaru. Premažemo jih z BBQ-omako ter 
jih obložimo z nacufano svinjino in cacikijem.

Nacufana svinjina    
v pivu s cacikijem

ZA 8 OSEB
1,5 kg svinjske vratovine 

brez kosti v kosu
50 g kristalnega sladkorja 

HAPPY HARVEST
25 g soli LE GUSTO
4 vejice rožmarina

1 jušna žlica bio origana 
NATUR AKTIV

5 dl piva (in še nekaj 
dodatnega za dolivanje)

5 dl jabolčnega soka 
PURE FRUITS

Caciki:
2 kumari

4 stroke česna
250 g grškega jogurta

sol LE GUSTO

Drugo:
8 hamburger bombet 

OKUS TRADICIJE
100 g BBQ-omake

SKUPNI ČAS: 1 dan, 8 ur in 30 minut
Priprava: 30 minut
Mariniranje in pečenje: 1 dan in 8 ur

12  I  



ZANIMIVO
Klobase so poznali že 

daleč pred našim štetjem 

na Kitajskem, v Odiseji pa 

jih omenja celo Homer. Za 

najdaljšo klobaso še vedno 

velja skoraj 63 kilometrov 

dolga klobasa, ki so jo leta 

2014 izdelali v Romuniji. 

Tehtala je 45 ton. 

BERGKÖNIG
pivi Gordon in Zethor
lPA in pale ale, Tektonik 

0,5 l
Minister za zdravje opozarja: uživanje 

alkohola lahko škoduje zdravju!

Pivski namig

PRIPRAVA
1. Bučna semena zmešamo z eno jušno žlico olja in 
malo soli ter na ponvi popražimo pri srednji temperaturi. 
Ohladimo jih in grobo nasekljamo.

2. Kumari narežemo na tanke rezine, čebulo na kolobarje. 
Redkvice narežemo na koščke. Čebulo v ponvi na hitro 
popražimo na malo olja, solimo in popramo.
3. Klobase 10 minut indirektno pečemo na žaru (ali krajši čas 
direktno – po okusu).
4. Štručke vzdolžno prerežemo, da se na strani še dobro 
držijo skupaj, ter jih namažemo z gorčico. Nadevamo jih s 
solato, kumarami in pečenimi klobasami ter jih posujemo s 
hrenom, s čebulo, z redkvicami in z bučnimi semeni.

Štajerski hotdog    
z žara

ZA 6 OSEB
12 klobas, špikanih s sirom
4 jušne žlice bučnih semen 
HAPPY HARVEST
2 veliki v kisu vloženi 
kumari NATURE‘S GOLD
2 čebuli
5 redkvic

6 večzrnatih štručk s 
posipom OKUS TRADICIJE
2 jušni žlici gorčice LOMME
2 jušni žlici naribanega 
hrena
nekaj listov zelene solate

sol in poper LE GUSTO
malo olja za pečenje

SKUPNI ČAS: 25 minut
Priprava: 15 minut
Pečenje: 10 minut
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PRIPRAVA
1. Odtajane kozice damo na papirnato brisačo, da se dobro odtečejo. 
Čebulo razkosamo na osmine in plasti razločimo. Peteršilj drobno narežemo 
in ga zmešamo z BBQ-omako in dvema jušnima žlicama vode. Kozice in 
kose čebule izmenično nataknemo na paličice.
2. Da pripravimo aioli, stisnemo česen in ga v oljčnem olju na srednjem 
ognju na hitro svetlo popražimo. Odstavimo ga in pustimo, da se 
popolnoma ohladi. Limonovo lupino naribamo in iz limone iztisnemo sok.
3. Sok dobro premešamo z majonezo, česnom z oljem in jogurtom, nastali 
aioli pa začinimo s soljo in poprom.
4. Nabodala solimo in popramo ter položimo na vroč žar in pečemo 
4–5 minut z obeh strani. Na koncu jih premažemo z BBQ-marinado 
ter posujemo z zdrobljenim čilijem in naribano limonovo lupino. Aioli 
postrežemo poleg.

Nabodala s kozicami     
in limonovim aiolijemZA 10 OSEB

Nabodala:
40 globoko zamrznjenih 

kozic ALMARE SEAFOOD
1 rdeča čebula

½ šopka peteršilja
6 jušnih žlic BBQ omake
1 čajna žlička bio čilija v 

prahu NATUR AKTIV

Aioli:
2 stroka česna

2 jušni žlici bio grškega 
oljčnega olja NATUR AKTIV

100 g majoneze LOMEE
50 g jogurta MILFINA

1 BIO limona

sol in poper LE GUSTO

SKUPNI ČAS: 40 minut
Priprava: 30 minut
Pečenje: 10 minut

pod DROBNOGLEDOM

SELEKCIJA
Rebula

suho, belo, Goriška brda
0,75 l

Minister za zdravje opozarja: uživanje 
alkohola lahko škoduje zdravju!

Vinski namigSLASTNO
Aioli je nepogrešljiva 

omaka sredozemske 

kuhinje. Tradicionalno jo 

izdelujejo iz česna, oljčnega 

olja, limonovega soka in 

jajčnega rumenjaka. 
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ZA 4 OSEBE
4 avokadi
2 jušni žlici sončničnih semen HAPPY HARVEST
200 g pisanih češnjevih paradižnikov
170 g bio sira feta v zeliščni skorjici NATUR AKTIV 
4 vejice italijanskih začimb za žar oziroma
rožmarina, timijana, žajblja in origana
2 jušni žlici balzamičnega kisa CASTELLO
4 jušne žlice bio grškega oljčnega olja NATUR AKTIV
sol in poper LE GUSTO

PRIPRAVA
1. Sončnična semena svetlo popražimo v suhi ponvi 
pri srednji temperaturi.
2. Paradižnike razpolovimo oziroma razčetverimo 
(odvisno od velikosti), sir narežemo na kocke. 
Zelišča osmukamo in zelo drobno sesekljamo. Vse 
skupaj zmešamo ter mariniramo z oljčnim oljem 
in balzamičnim kisom. Po okusu začinimo s soljo, 
poprom in sladkorjem.
3. Avokade razpolovimo in odstranimo koščice. 
S prerezano stranjo navzdol jih za 3–5 minut 
položimo na vroč žar in dobro popečemo.
4. Vzamemo jih z žara in nadevamo s solato iz 
paradižnikov in fete. Posujemo s popraženimi 
sončničnimi semeni in takoj postrežemo.

Avokadi z žara     
s feto in paradižniki z balzamičnim kisom

SKUPNI ČAS: 25 minut
Priprava: 15 minut
Pečenje: 10 minut

Vegani lahko 

namesto fete uporabite 

popečen tofu. 

UPORABNO
Avokado je primerno 

zrel, ko njegova lupina 

potemni, na otip pa je 

malce mehak. Na žaru 

popečenega lahko uporabite 

tudi za izdelavo »dimljene« 

omake gvakamole. 

KOBAL
Sauvignon
suho, belo, Štajerska
0,75 l
Minister za zdravje opozarja: uživanje 
alkohola lahko škoduje zdravju!

Vinski namig
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PRIPRAVA
1. Nektarine razpolovimo in odstranimo 
koščice. S prerezano stranjo navzdol jih 
na vročem žaru pečemo 3–5 minut, nato 
pustimo, da se malo ohladijo.
2. Med tem gladko razmešamo 
mascarpone, skuto, med, vaniljev sladkor, 
limonovo lupinico in limonov sok.
3. Nektarine vzamemo z žara in vsako 
napolnimo z 1–2 jušnima žlicama 
pripravljene maskarponejeve kreme. Na vrh 
naribamo čokoladne piškote in garniramo z 
vršički mete.

Nektarine z žara   
s polnilom iz maskarponeja in medu

ZA 8 OSEB
4 nektarine

200 g maskarponeja MILFINA
100 g pasirane skute MILFINA

1 jušno žlico medu 
GRANDESSA

1 zavitek vaniljevega 
sladkorja BELLA

½ BIO limone 
(naribano lupino in sok)

4 čokoladne piškote
nekaj vršičkov poprove mete 

za garniranje

SKUPNI ČAS: 20 minut
Priprava: 15 minut
Pečenje: 5 minut

pod DROBNOGLEDOM

LJUTOMERČAN
Muškatna penina

polsuha, bela, Štajerska
0,75 l

Minister za zdravje opozarja: uživanje 
alkohola lahko škoduje zdravju!

Vinski namig

NAMIG
Popečene nektarine se 

odlično podajo tudi na 

osvežilno solato. Dodajte jih 

zeleni solati, rukoli, radiču 

ali mladi špinači, po vrhu pa 

posujte pražene oreščke in 

okruške gorgonzole.  
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HOFERjevi 
profesionalni nasveti 

za peko na žaru
1. Dobra priprava
Vnaprej razmislite, kaj boste potrebovali 
med peko na žaru, in si vse to 
pripravite. Če so odlagalna miza, klešče 
za obračanje, papirnate brisače in 
krožniki za pečene dobrote pri roki, med 
peko ne bo prihajalo do stresnih situacij 
in dogodek bo tudi za mojstra pri žaru 
čisti užitek.

2. Pravilno ogrevanje
Izogibajte se pospeševalcem gorenja, 
kot je denimo špirit. Vzemite si dovolj 
časa za kurjenje in upoštevajte, da 
je oglje primerno ogreto za peko že 
po 25 minutah, briketi pa potrebujejo 
približno 40 minut, da razvijejo 
primerno temperaturo in dobijo sivkasto 
kopreno. Za tipično aromo po dimu je to 
odločilnega pomena.

3. Čista rešetka
Rešetko očistite neposredno pred 
uporabo. Najbolje bo, če jo 10 minut 
segrevate nad žarečim ogljem, nato 
pa jo dobro oščetkate z žičnato krtačo. 
Ni napak, če zatem uporabite še 
razpolovljeno čebulo, ki jo napičite na 
vilice, prerezano površino naoljite in z 
njo večkrat zdrgnete vročo rešetko.

4. Različna temperaturna območja
Različna temperaturna območja lahko 
ustvarite tako, da razbeljeno oglje 
pograbite bolj na eno stran, kjer 

pečete na direktni vročini. Na drugi 
strani žara, kjer ni oglja, pa lahko 
na bistveno nižji temperaturi pečete 
indirektno. Tam lahko tudi kuhate 
oziroma počasi dušite ali jedi zgolj 
ohranjate tople.

5. Posebna aroma žara
Oblanci za dimljenje iz različnih vrst 
lesa dajo jedem posebno aromo. 
Praviloma jih 30 minut namakate v 
vodi in jih nato stresete neposredno 
na vroče oglje. Z dišečo paro se bodo 
jedi navzele nežnih dimnih arom.

6. Ustvarjalna raznolikost
Ni nujno, da se vedno držite železne 
klasike. Tudi ribe, kot so losos, postrv 
in orada so izjemno primerne za peko 
na žaru, s čimer pričarate raznolikost 
na krožniku. Različnih vrst sadja in 
zelenjave vam ni treba pripravljati 
ločeno, v kuhinji, ampak jih na direktni 
ali indirektni vročini zlahka pripravite 
na žaru.

7. Varnost naj bo vedno prva!
Priporočljivo je imeti pri roki gasilni 
aparat, gorljive in lahko vnetljive snovi 
pa shranjevati na primerni razdalji od 
vročega žara. Zlasti poleti so travniki 
in gozdovi še posebno suhi in leteče 
iskre lahko hitro povzročijo požar. Zato 
žara med uporabo nikdar ne izpustite 
izpred oči!
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Topli pomladni dnevi so kot nalašč za kosila z 

žara, uživanje v sveži hrani ter prijetni družbi 

najbližjih. Priprava okusnih in sočnih jedi v naravi 

je lahko nadvse zabavna, če pustimo svoji domišljiji 

prosto pot. Minili so časi, ko je piknik pomenil le 

goro čevapčičev. Bodite ustvarjalni in se poigrajte 

z okusi. Pripravite nabodala vseh vrst in oblik ter 

popeljite svoje goste na nepozabno gurmansko 

potovanje. Začnite z izbiro raznovrstnih 

kakovostnih in svežih živil, nato pa sledite 

enostavnim trikom za popoln obrok na prostem.

PREGREHE NA STO IN EN NAČIN
Si predstavljate piknik brez slastnih dobrot? S kakovostnim izborom 

mesa lahko ustvarite pravo poslastico, ki je ne bodo mogli prehvaliti niti 

največji gurmani. Pri nakupovanju zato zaupajte svežini in izberite meso, 

ki je na voljo v kontrolirani atmosferi ali vakuumskem pakiranju. Izberite 

nekaj za vsak okus – med najbolj priljubljenimi so nedvomno čevapčiči in 

pleskavice, piščančje meso, svinjski kotleti, hrenovke in pisana nabodala. 

Slednja lahko z malo domišljije kreirate tudi sami. 

RAZVESELITE 
Z ZELENJAVNIMI NABODALI
Noben piknik ni popoln brez sveže zelenjave, ki lahko služi kot 

okusna priloga ali samostojna jed. Bučke, jajčevci, paprika vseh 

barv, paradižnik, šparglji, čebula – izbira je vaša. Dodajte še koščke 

sira za žar ali tofuja, pripravite osvežilno solato in prava pojedina 

se lahko začne. 

Sveže pakirano meso ima številne prednosti

Pakiranje v kontrolirani atmosferi zavira rast mikroorganizmov 

in ob primernem hlajenju zagotavlja najboljše pogoje, da 

meso dalj časa ostane sveže. Poleg tega so na embalaži jasno 

navedene informacije o izvoru, datumu uporabe in hranilnih 

vrednostih. V trgovinah HOFER je na voljo sveže pakirano meso, 

ki je zaradi kakovostnega pakiranja zaščiteno pred neželenimi 

zunanjimi vplivi ter tako ohranja svežino in obstojnost. Sveže 

meso v veliki večini dobavljamo od lokalnih dobaviteljev.

Sveže s slovenskih vrtov

V trgovinah HOFER prednost namenjamo slovenskim 

dobaviteljem. Zelenjava s slovenskih vrtov tako na naše 

police prispe v 24 urah. Tam jo najdete prav tako svežo, kot bi 

jo pridelali sami doma. Kakovost izbrane ponudbe pridelkov 

redno preverjamo, potrjujejo pa jo tudi neodvisni inštituti. 

TRIK #1:
SVEŽA MARINADA
Potrebujete:

• vrečko s silikonsko zadrgo

• koščke piščančjega mesa 

• naribano limonovo lupino

• 3 žlice sveže stisnjenega limonovega soka

• zmlet strok česna

• poper

• sol 

• 2 žlici oljčnega olja

Meso položite v vrečko, čezenj prelijte marinado, vrečko 

zaprite in poskrbite, da marinada prekrije vse dele mesa. 

Vrečko nato shranite v hladilniku. Meso uro pred peko 

na žaru vzemite iz hladilnika in marinade, da doseže 

sobno temperaturo. Pred peko z njega odstranite 

ostanke marinade, da ne bo med peko kapljala na žar. Še 

posebej slastno bo, če bo meso zunaj lepo zapečeno, v 

notranjosti pa naj ostane sveže.

DOMAČA MESNA 
NABODALA
Mesna nabodala z nekaj sočne zelenjave 

so vedno dobra ideja. Da se bodo gostom 

zares cedile sline, je pomembno, da 

izberete kakovostno meso, ki ga, narezano 

na majhne koščke, pred peko za vsaj eno 

uro potopite v skrbno pripravljeno 

marinado.

TRIK #2:
SOČNI PARADIŽNIKI
Paradižniki, še posebej češnjevi, so lahko popolna sestavina nabodal, če le niso predolgo 

na žaru. Zato svetujemo, da na nabodalu s paradižniki kombinirate zelenjavo, ki zahteva 

podoben čas pečenja, oziroma preostalo zelenjavo narežete na manjše koščke, da bodo 

vsi deli nabodala pečeni sočasno. 
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Topli pomladni dnevi so kot nalašč za kosila z 

žara, uživanje v sveži hrani ter prijetni družbi 

najbližjih. Priprava okusnih in sočnih jedi v naravi 

je lahko nadvse zabavna, če pustimo svoji domišljiji 

prosto pot. Minili so časi, ko je piknik pomenil le 

goro čevapčičev. Bodite ustvarjalni in se poigrajte 

z okusi. Pripravite nabodala vseh vrst in oblik ter 

popeljite svoje goste na nepozabno gurmansko 

potovanje. Začnite z izbiro raznovrstnih 

kakovostnih in svežih živil, nato pa sledite 

enostavnim trikom za popoln obrok na prostem.

PREGREHE NA STO IN EN NAČIN
Si predstavljate piknik brez slastnih dobrot? S kakovostnim izborom 

mesa lahko ustvarite pravo poslastico, ki je ne bodo mogli prehvaliti niti 

največji gurmani. Pri nakupovanju zato zaupajte svežini in izberite meso, 

ki je na voljo v kontrolirani atmosferi ali vakuumskem pakiranju. Izberite 

nekaj za vsak okus – med najbolj priljubljenimi so nedvomno čevapčiči in 

pleskavice, piščančje meso, svinjski kotleti, hrenovke in pisana nabodala. 

Slednja lahko z malo domišljije kreirate tudi sami. 

RAZVESELITE 
Z ZELENJAVNIMI NABODALI
Noben piknik ni popoln brez sveže zelenjave, ki lahko služi kot 

okusna priloga ali samostojna jed. Bučke, jajčevci, paprika vseh 

barv, paradižnik, šparglji, čebula – izbira je vaša. Dodajte še koščke 

sira za žar ali tofuja, pripravite osvežilno solato in prava pojedina 

se lahko začne. 

Sveže pakirano meso ima številne prednosti

Pakiranje v kontrolirani atmosferi zavira rast mikroorganizmov 

in ob primernem hlajenju zagotavlja najboljše pogoje, da 

meso dalj časa ostane sveže. Poleg tega so na embalaži jasno 

navedene informacije o izvoru, datumu uporabe in hranilnih 

vrednostih. V trgovinah HOFER je na voljo sveže pakirano meso, 

ki je zaradi kakovostnega pakiranja zaščiteno pred neželenimi 

zunanjimi vplivi ter tako ohranja svežino in obstojnost. Sveže 

meso v veliki večini dobavljamo od lokalnih dobaviteljev.

Sveže s slovenskih vrtov

V trgovinah HOFER prednost namenjamo slovenskim 

dobaviteljem. Zelenjava s slovenskih vrtov tako na naše 

police prispe v 24 urah. Tam jo najdete prav tako svežo, kot bi 

jo pridelali sami doma. Kakovost izbrane ponudbe pridelkov 

redno preverjamo, potrjujejo pa jo tudi neodvisni inštituti. 

TRIK #1:
SVEŽA MARINADA
Potrebujete:

• vrečko s silikonsko zadrgo

• koščke piščančjega mesa 

• naribano limonovo lupino

• 3 žlice sveže stisnjenega limonovega soka

• zmlet strok česna

• poper

• sol 

• 2 žlici oljčnega olja

Meso položite v vrečko, čezenj prelijte marinado, vrečko 

zaprite in poskrbite, da marinada prekrije vse dele mesa. 

Vrečko nato shranite v hladilniku. Meso uro pred peko 

na žaru vzemite iz hladilnika in marinade, da doseže 

sobno temperaturo. Pred peko z njega odstranite 

ostanke marinade, da ne bo med peko kapljala na žar. Še 

posebej slastno bo, če bo meso zunaj lepo zapečeno, v 

notranjosti pa naj ostane sveže.

DOMAČA MESNA 
NABODALA
Mesna nabodala z nekaj sočne zelenjave 

so vedno dobra ideja. Da se bodo gostom 

zares cedile sline, je pomembno, da 

izberete kakovostno meso, ki ga, narezano 

na majhne koščke, pred peko za vsaj eno 

uro potopite v skrbno pripravljeno 

marinado.

TRIK #2:
SOČNI PARADIŽNIKI
Paradižniki, še posebej češnjevi, so lahko popolna sestavina nabodal, če le niso predolgo 

na žaru. Zato svetujemo, da na nabodalu s paradižniki kombinirate zelenjavo, ki zahteva 

podoben čas pečenja, oziroma preostalo zelenjavo narežete na manjše koščke, da bodo 

vsi deli nabodala pečeni sočasno. 
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KRUH NAJ HRUSTA
Svež in hrustljav kruh je pika na i vsakega piknika. Se še spomnite domačnega vonja po sveže 

pečenem kruhu v babičini kuhinji? To je vonj, ki si ga lahko ponovno prikličite v spomin kar v 

trgovinah HOFER. Izbirate lahko med sveže pečenim kruhom in drugimi pekovskimi dobrotami 

slovenskih dobaviteljev. Ker za svoje goste želite le najboljše, jim postrezite s kruhom meseca ali 

pa jih presenetite z drugimi izbranimi izdelki pekovskih mojstrov.

SADNA NABODALCA 
ZA MALE IN VELIKE GOSTE
Bi radi otrokom ponudili zdrav nadomestek za sladke prigrizke? 

Hkrati pa odraslim pripravili okusno osvežitev? Nič lažjega, 

postrezite sadna nabodala, ki se jih bodo razveselili prav vsi. Poleg 

pripravite jogurtovo pomako z dodatkom medu. To je vse, kar 

potrebujete za okusno sladico.

4 NASVETI ZA USTREZNO 
SHRANJEVANJE NA PROSTEM

Pomembno je, da pri pripravi hrane na prostem upoštevamo tudi zunanje 

dejavnike. Če nismo previdni, lahko namreč tvegamo, da se ta pokvari. Zato je 

predvsem pomembno, da hrano skrbno pripravimo in jo nato shranimo pod 

ustreznimi pogoji. Z nasveti, kako tudi na pikniku poskrbeti za svežino, boste vse 

poletje brezskrbno uživali v kuhanju in pečenju na prostem. 

1.  Med obvezno opremo za piknik 
poleg žara dodajte še opremo za 
shranjevanje živil.

 

Če želite živila ohladiti ali jih ohranjati na primerni temperaturi, 

uporabite hladilno torbo oziroma hladilne vložke. Tako boste 

imeli med pripravo živila vedno 

pri roki in se boste izognili 

nepotrebnim obiskom hladilnika 

v hiši. Posebno pozornost 

namenite mesnim izdelkom, ki so 

bolj občutljivi za na spremembe 

temperature. 

 

2.  Hrano in pijačo, ki ju 
hranite v hladilni torbi, 
med seboj ločite. 

Hrana bo tako ostala v hladnem okolju, dokler 

je ne potrebujete za pripravo. Pijačo pa boste 

lahko bolj pogosto vzeli iz hladilne torbe, ne 

da bi to vplivalo na temperaturne spremembe 

preostalih živil. 

 

3. Predpriprava sadja in 
zelenjave je pomembna, 
zato si vzemite čas, da jo 
temeljito očistite.

 

 Sveže pridelke umijte pod vodo in jih nato 

skrbno obrišite, da odstranite vse kapljice 

vode. Tako boste preprečili nabiranje vlage. 

Ko boste sadje in zelenjavo oprali, ju ločeno 

shranite v plastični 

vrečki ali posodi. 

Živila bodo zorela 

počasneje in dalj 

časa ohranjala 

svežino. 

 

4. Meso ves čas ohranjajte 
na primerni temperaturi. 

 

Pred pečenjem meso obvezno shranite 

v hladilni torbi. Ko je meso pečeno in 

pripravljeno, pa je prav tako pomembno, 

da ohranja primerno temperaturo. Lahko 

ga pospravite v posodo in pokrijete z 

aluminijasto folijo.

TRIK #3:
PEČENO SADJE
Ste vedeli, da so nadvse okusna tudi popečena sadna 

nabodala? Morebiti bodo prav ta hit vašega piknika. 

Najboljši sadeži za peko na žaru so ananas, breskve, 

nektarine in lubenice.

HOFERjev sadni raj

Radi imamo tropsko sadje, vendar obožujemo tudi jabolka, 

hruške in dišeče jagode z domačega vrta. Kaj pa osvežilne 

lubenice in melone, ki postajajo vse bolj priljubljene tudi pri 

slovenskih pridelovalcih? Tudi mi najbolj cenimo lokalno 

pridelano sadje, ki ga po kratkih dobavnih poteh dostavimo v 

trgovine HOFER že v 24 urah. V široki ponudbi lahko vsakdo najde 

svoje najljubše sadje in ga postreže na pikniku.

Okus tradicije

V trgovinah HOFER že od leta 2015 

večkrat na dan pečemo kruh ter 

druge pekovske izdelke, ki so že več let 

zapored prejemniki odličij GZS. Večino 

okusnih pekovskih dobrot najdete pod 

imenom Okus tradicije.

Ste ob vseh mamljivih predlogih postali lačni? Še danes se odpravite po 

sveže sestavine do najbližje trgovine HOFER in pripravite nekaj domiselnih 

nabodal za piknik že danes. Gotovo boste presenečeni, kako okusne 

prigrizke lahko ustvarite en, dva, tri. In še dobronameren nasvet: ne 

pozabite si zabeležiti zmagovalnih kombinacij dneva, da jih boste lahko 

ponosno predstavili na naslednjem pikniku.

TRIK #4:
SVEŽ KRUH, NE PREPEČENEC
Naj vam pomagamo z nasvetom, kako kruh pravilno shraniti, da bo tudi v 

času piknika svež in mamljiv. Svež kruh shranjujte ločeno od drugih živil, 

predvsem pa ločeno od sadja in zelenjave, saj lahko hitreje splesni. Da bo dalj 

časa ohranjal svežino, ga odložite v papirnato ali platneno vrečko. Narežite 

ga neposredno pred jedjo.
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uporabite hladilno torbo oziroma hladilne vložke. Tako boste 

imeli med pripravo živila vedno 

pri roki in se boste izognili 

nepotrebnim obiskom hladilnika 

v hiši. Posebno pozornost 

namenite mesnim izdelkom, ki so 

bolj občutljivi za na spremembe 

temperature. 

 

2.  Hrano in pijačo, ki ju 
hranite v hladilni torbi, 
med seboj ločite. 
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lahko bolj pogosto vzeli iz hladilne torbe, ne 

da bi to vplivalo na temperaturne spremembe 

preostalih živil. 

 

3. Predpriprava sadja in 
zelenjave je pomembna, 
zato si vzemite čas, da jo 
temeljito očistite.

 

 Sveže pridelke umijte pod vodo in jih nato 

skrbno obrišite, da odstranite vse kapljice 

vode. Tako boste preprečili nabiranje vlage. 
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hruške in dišeče jagode z domačega vrta. Kaj pa osvežilne 
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Ste ob vseh mamljivih predlogih postali lačni? Še danes se odpravite po 
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TRIK #4:
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Naj vam pomagamo z nasvetom, kako kruh pravilno shraniti, da bo tudi v 

času piknika svež in mamljiv. Svež kruh shranjujte ločeno od drugih živil, 

predvsem pa ločeno od sadja in zelenjave, saj lahko hitreje splesni. Da bo dalj 

časa ohranjal svežino, ga odložite v papirnato ali platneno vrečko. Narežite 

ga neposredno pred jedjo.



Akcija 
v kuhinji

Ali veš, da kuha vse več otrok? 
Kuhanje je zabavno doživetje! Z 
malo vaje lahko tudi ti postaneš 

mali kuharski mojster oziroma mojstrica. 
Ampak preden začneš, pomni, da je 
varnost najpomembnejša zvezdica 
vsakega zvezdniškega kuharja. To je 

enako pomembno tako za odrasle kot 
za otroške kuharske mojstre. Zato si 
pred vihtenjem kuhalnice le preberi 
deset pomembnih korakov in varnostnih 
nasvetov. Potem pa na delo!

OTROŠKI kotiček

Na strani 25 
najdeš super recept 

za pico.
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Varnost na prvem mestu!

Če imaš dolge lase, si jih 
spni, da ne zaidejo v hrano.

Nato pa red in čistoča v tvoji zvezdniški kuhinji. Tu so nasveti zate.

Okus in aroma
Bistvo hrane je njen okus. Preden začneš kuhati, spoznaj svoje čudežne okušalne 
brbončice na jeziku! Zaradi njih okusiš sladko, kislo, grenko, slano in umami*. Na 
jeziku so zanimivo razporejene – poglej. 

grenko

kislo

slano

sladko

slano

kislo

umami*
Pokusi in zaužij več kosov istega paradižnika, 
ampak vsakega začini z drugo začimbo. Opazuj, 
kako različno lahko dodatke okušaš s svojim 
jezikom. Pripravi si koščke paradižnika in:

• sol (slano),
• oljčno olje (grenko in mastno),
• balzamični kis (sladko in kislo),
• parmezan (slano in aromatično).

Ko vse to pokusiš, vzemi še en kos 
paradižnika in ga začini z vsem naštetim 
kot s prelivom – sol, olje, kis in parmezan. 
Če je tvoj preliv dobro uglašen, bo prijetno 
poudaril okus paradižnika.

* Umami je japonski izraz za okus, ki je mešanica 

aromatičnega, mesnega, slastnega in mastnega. 

Preprosto si ga zapomniš, če ob kakšni slastni jedi 

zakličeš: »U, mami, kako je to dobro!«  

Igra za majhne pokuševalce

Po kuhanju enako kot pred njim
Vse v kuhinji pospravi in dobro očisti, tudi 
delovni pult. Tako bo kuhinja spet pripravljena 
za nove kuharske pustolovščine.

2.

1.

8.3.
9.4.

7.

Ko želiš kuhati, to povej 
svojim staršem.

Preden se lotiš kuhanja, 
natančno preberi recept.

Premisli, ali potrebuješ pri kuhanju 
pomoč.

Preden začneš, si dobro umij roke. Adijo, 
škodljive bakterije! Roke si umivaj tudi 
med kuhanjem, posebno če pripravljaš 
meso ali ribe.

Pri kuhanju uporabljaj predpasnik. 
Tako bo obleka ostala čista.

Preden začneš, pospravi delovni pult. Pripravi 
si vse, kar potrebuješ: pripomočke, sestavine in 
začimbe. Tako ugotoviš, ali ti kaj manjka.

Pripravi si skledo ali koš za odpadke. Če ti 
kaj pade na tla, to takoj poberi oziroma tla 
pobriši, da ti na čem ne zdrsne in ne padeš.

Previdno ravnaj z ostrimi noži. Kako jih pravilno 
uporabiti, se lahko naučiš na naslednji strani.

5.

6.
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Tunelski prijem

Tako deluje tunelski prijem:
Če želiš okroglo sadje ali zelenjavo prerezati na dva dela, z dlanjo 
oziroma s prsti oblikuj tunel (kot kaže slika). Želiš rezati še na manjše 
koščke? Popolnoma enostavno: kar želiš razrezati, položi s prerezano 
stranjo na desko. Tako ti pri rezanju ne bo zdrsnilo. Nato kos, ki ga režeš, 
drži na eni strani s palcem in na drugi z ostalimi prsti. Reži vedno tako, 
da rezilo usmeriš navzdol proti deski.

Tako deluje krempljasti prijem:
Kadar zelenjavo ali sadje režeš na 
kolobarje ali kocke, dlan oblikuj v 
kremplje (kot kaže slika). Prste in palec 
ukrivi navznoter. Tako jih zaščitiš. 

Krempljasti prijem 

Najprej poišči nož, ki ga lahko 
dobro držiš v roki. Za vajo bo 
zadostoval majhen nož z 10 
centimetrov dolgim rezilom. Ko 
se ga privadiš, lahko uporabiš 
tudi večjega. 

Pred rezanjem z ostrimi noži 
je dobro vedeti in tudi strogo 
upoštevati nekaj pomembnih 
stvari.

5 nasvetov za 
varno rezanje z nožem
 
• Izberi pult oziroma delovno površino, ki ni 

previsoka ali prenizka. Naj bo tik pod tvojim 
pasom. Pogosto je jedilna miza za otroke 
primernejša kot kuhinjski pult.

• Pazi, da stojiš trdno na tleh. Z nožem v 
roki ne stopaj na pručko, čeprav je pult 
previsok.

• Pri kuhanju nosi čevlje ali trdne copate, da 
si zaščitiš noge. Pomisli, da lahko vedno kaj 
pade s pulta in te poškoduje.

• Vedno reži na ploščati deski, ki se ne ziba 
ali premika. 

• Pazi na svoje prste tudi pri uporabi 
lupilnika in ribežna – oba sta ostra!

• Noža ne nosi naokoli. Če moraš z njim v 
roki vseeno narediti korak ali 
dva, ga drži tako, da je 
konica usmerjena navzdol 
in vstran.

Zaščiti svoje prste – 
obvladaj nož!

OTROŠKI kotiček

24  I  



Začimbe so pri kuhanju tvoj skriti adut. Poskušaj in 
odkrivaj, kakšne posebne arome dobijo tudi čisto 
preproste jedi, če jim dodaš različne začimbe. Postani 
začimbni preizkuševalec!

Kaj sploh je začimba? 
Začimbe so največkrat posušeni in običajno zmleti deli 
rastlin – semena, plodovi, korenine, cvetovi, lubje in tudi 
listi, denimo lovorjev list in karijevi listi. Pri kuhanju imajo 
veliko močnejšo aromo kot druge sestavine. S konico 
kazalca pokusi ščepec pravega kakava ali ščepec paprike 
v prahu. Hitro ugotoviš, kako močnega okusa so lahko 
začimbe! Močna pa so tudi zelišča, kot je na primer 
bazilika. Ta so v suhi obliki ponavadi pridobljena iz listov. 

Začimbe kot skriti 
as iz rokava

Ali veš?
Kaj imajo začimbe opraviti s kemijo in medicino?
Rastlinski deli, uporabljeni za začimbe, vsebujejo kemijske snovi oziroma spojine, 
ki nosijo aromo in okus. Z njimi se rastline največkrat branijo pred škodljivci 
(mrčesom) in bakterijami oziroma boleznimi. Kot ti pozimi oblečeš bundo, da te ne 
zebe, rastline z aromo poskrbijo za svojo zaščito.

PRIPRAVA
1. Pečico segrej na 220 °C (gretje spodaj in 
zgoraj). Zelenjavo za oblogo nareži na poljubno 
velike koščke (pazi prste!).
2. Sestavine za testo daj v skledo in ga z ročnim 
mešalnikom z nastavki za gnetenje ugneti.
3. Pomokaj pult in testo razdeli na štiri enake 
dele. Iz vsakega dela oblikuj eno veliko in dve 
majhni krogli (za obraz in ušesa). Vsako kroglo 
posebej razvaljaj in oblikuj medvedji obraz. 
Po dva medveda skupaj položi na en pekač, 
obložen s papirjem za peko.
4. Pice enakomerno namaži s paradižnikovo 
omako in posuj z natrgano mocarelo. Obloži jo 
z rezinami salame in koščki zelenjave. Nastanejo 
zabavni medvedji obrazki. Pekača enega za 
drugim porini na spodnje vodilo in peci približno 
15 minut. Pečeno pico okrasi z baziliko.

PICA z 
medvedjo 
mocjo
ZA 4 OSEBE
Testo: 
500 g gladke pšenične moke HAPPY 
HARVEST  
(in še malo za obdelavo)
1 zavitek pecilnega praška BELLA
1 čajna žlička soli LE GUSTO
280 ml mlačne vode
2 jušni žlici bio grškega oljčnega olja 
NATUR AKTIV

Obloga:
1 majhna bučka
½ rdeče in ½ rumene paprike
1 majhna rdeča čebula 
nekaj razkoščičenih oliv
nekaj češnjevih paradižnikov
150 g paradižnikove omake
125 g naribane mocarele MILFINA
80 g narezane suhe salame
4 vršičke bazilike za okras

SKUPNI ČAS PRIPRAVE: 45 minut
Priprava: 30 minut 
Pečenje: 15 minut
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S Ferdom se podaj na 
začimbno pustolovščino
Dopolni imena začimb in 
postani začimbni pokuševalec.

S katero začimbo 
izboljšamo okus 

paradižnika in mocarele? 

KONEC! 
Čestitke, obvladaš 

začimbe!

Kateri indijski začimbni 
prašek je sestavljen iz 
številnih vrst začimb? 

Kateri začimbi najdeš 
v začimbnih mlinčkih 
in posodah skoraj na 

vsaki mizi? 

6
7

8

K A I

Katera začimba je 
najdražja na svetu? 

Katera začimba, ki jo 
uporabljamo tudi za čaj, 

dobro dene proti bolečinam 
v trebuhu in napihnjenosti? 

Katero začimbo 
pogosto damo na pico? 

Katera začimba je 
še posebno pekoča? 

Katero začimbo 
uporabljamo predvsem 

v prednovoletnem 
času? 

Skoči na vrt!
Tu začneš svojo začimbno 
pustolovščino. Skači 
od enega vprašanja k 
naslednjemu in poskusi dopolniti 
imena iskanih začimb.  

Gremo!

1

2 3 4

5

REŠITVE: Začimbna pustolovščina: 1. žafran, 2. koromač, 3. origano, 4. cimet, 5. čili, 6. bazilika, 7. poper in sol, 8. kari / Čutila: gledaš knjigo in televizijo, vonjaš parfum in rožo, slišiš boben in zvonec, okusiš pico in sladoled, 
otipaš pero in igrače / Pot špagetov: C / Juha: vanjo ne spadajo nogavica, svetilka, sladoled in čokolada.
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Kaj ne spada v juho? 
Obkroži. 

Poveži po dva predmeta z ustreznim 
čutilnim organom! 

Poišči pravilno pot do 
mesne kroglice!

A B C D

VIDIŠ

VONJAŠ

SLIŠIŠ

OKUSIŠ

OTIPAŠ

KNJIGA
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Vse, kar ste želeli vedeti o govorici 
cvetja, najdete v knjigi Simbolika 
cvetja slovenskega umetnostnega 
zgodovinarja prof. dr. Tineta Germa. 
Našli jo boste v knjižnicah ali 
bukvarnah. 

Čeprav v različnih delih sveta 
govorico cvetja razumejo 
malenkost drugače, povsod velja, 

da rdeča vrtnica simbolizira globoko 
ljubezen in strast. Tudi rdeč nagelj 
pošilja podobne signale, simbolizira pa 
tudi pogum in drznost. Bela vrtnica, 
nagelj, gerbera ali njena manjša sestra 
germini izražajo nedolžnost in zvestobo, 
vse vrste krizantem predstavljajo 
svežino, srečo in trajnost. Lilija v šopku, 
zlasti bela, pomeni resnično, iskreno 
ljubezen, medtem ko alstroemerija 
predstavlja vrednote, kot so prijateljstvo, 
solidarnost, naklonjenost in predanost. 
Nič čudnega torej, da to rezano cvetje 
ob raznih posebnih priložnostih 
najdemo povezano v različne šopke. 

Prave barve 
Ne le izbira rož, pomembna je tudi 
prava izbira barv. Te vplivajo na naše 
počutje in vedenje. Bogate in svetle 
barve prikličejo povsem druga čustva kot 
zamolkli ali temni barvni odtenki. Učinek, 
kot ga imajo barvito prepleskane stene, 
pisana oprema ali živopisna oblačila, 
lahko dosežemo tudi s šopkom rož na 
mizi. Energija se bo razpršila po vašem 
domu, vas osrečevala ali sproščala. 
Te reakcije so v nas zasidrane v 
psihološkem, kulturološkem in biološkem 

smislu ter delujejo 
na ravni naše 
podzavesti. 

Tople barve, kot 
so rdeča, oranžna in 
rumena, pritegujejo pozornost ter 
vzbujajo občutke sreče in optimizma. 
Hladne barve, kot sta bela in denimo 
nežna pastelno rožnata, praviloma 
delujejo pomirjujoče. 

Ne, cvetje ni rezervirano samo za ženske. In njegovo 
podarjanje ni primerno le ob praznikih, ampak tudi 
kar tako; cvetlični šopki so mize krasili že v starem 
Egiptu pred več tisočletji! Dobro pa je, da je izbira 
šopka premišljena, saj cvetje vzbuja celo paleto 
raznovrstnih čustev. Simbolika cvetja je namreč 
izjemno zapletena, predvsem pa zanimiva. Kako 
torej izbrati pravega? 

Pri nakupu 
poslušajte svoj 

občutek in 
ne napisanih 

pravil. 
Zagotovo boste 
izbrali dobro. 

Govorica
cvetja 

več kot VRT

Pri cvetju, ki ga podarite, in pri 
namizni cvetlični dekoraciji se zato brez 
skrbi poigrajte z barvnimi paletami 
in opazujte učinke različnih barv. 
Mimogrede: ste vedeli, da ob nekaterih 

barvah postanemo bolj lačni kot 
ob drugih? Namizna dekoracija in 
cvetlično okrasje v rdečih in oranžnih 
tonih delujeta poživljajoče in lahko 
spodbudita tek. ■
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Znate poskrbeti za šopek vrtnic, tulipanov ali nageljnov?
• Ponovno prirežite. Preden pridejo 

šopki v prodajo, jim stebla prirežejo. 
Priporočamo pa, da jim doma stebla 
prirežete še enkrat. Tako cvetje 
učinkoviteje srka hranila iz vode.

• Nahranite cvetove. Ko rože postavite 
v vazo, v vodo vsujte priložen zavojček 
s sredstvi za podaljšanje svežine cvetja. 
Hranila bodo potovala po steblih in 
spodbudila odprtje popkov ter čudovito 

cvetenje. Proces venenja bo odložen, 
voda v vazi pa bo ostala bistra, čista in 
brez vonja.

• Ponudite jim spodbudno okolje. 
Neposredna sončna svetloba, 
suh zrak od ogrevanja in sobne 
temperature nad 20 °C pospešujejo 
venenje rezanega cvetja. Šopek 
zato čez noč postavite v hladnejši 
predprostor ali celo v klet. To nanj 

deluje poživljajoče in mu podaljša 
obstojnost.

• Menjujte vodo. Rezano cvetje postavite 
v mlačno vodo, saj lahko takšna hitreje 
prodre po steblu navzgor. Nikar jim ne 
menjajte vode že takoj naslednji dan; z 
njo odlijete tudi koncentrat s hranili. Raje 
počakajte do tretjega dne in sveži vodi 
spet primešajte sredstvo za podaljšanje 
svežine.

1. Posušite cvetje 
Na bližnjem travniku naberite rože. 
najbolje je, če cvetovi še niso povsem 
odprti. Obesite jih s cvetom navzdol v 
zračen prostor. Če želite svetle barve 
zaščititi pred bledenjem, cvetje pred 
sušenjem nekoliko popršite z lakom za 
lase.

2. Izrežite in oblikujte
Rožna umetnina bo najlepša, če suho 
cvetje pritrjujete na podlago. Ko je vse 
postavljeno, kot ste si zamislili, lahko 
še vedno prirežete stebla in dokončate 
aranžiranje.

3. Pritrdite in uokvirite
Za pritrditev je zelo uporabno lepilo v 
spreju. Če je cvetje drobno in lahko, 
zadostuje že lak za lase. Najraje 
uporabite okvir brez stekla, da rože 
ohranijo svojo plastičnost. Seveda pa 
jih lahko sploščite in uporabite okvir s 
steklom. 

Ustvarjalna alternativa – 
okrasni cvetni kolaž

Rože so vedno dobra izbira, 
ni pa treba vedno izbrati 
klasičnega cvetličnega 

aranžmaja. Doma pripravljena 
cvetlična sol, dišeče cvetlično milo ali 

umetniška slika iz posušenih cvetov 
prinesejo pestrost v ritual obdarovanja 
s cvetjem. Kar izdelate sami, lahko 
obdarovancu pomeni celo več kot 
nekaj kupljenega. Ponujamo vam 

simpatično idejo za cvetlični izdelek, 
ki ga lahko izdelate skupaj z otroki, 
s prijatelji ali svojimi starši. Še vedno 
velja, da je najlepše darilo čas, ki ga 
preživimo skupaj.
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Em
ba

la
ža

na HOFER
m

isiji

Zmanjšaj.
Ponovno uporabi.

Recikliraj.

Trajnostna vrečka Manj je v(r)eč iz 
bombaža Fairtrade, del sredstev od prodaje 
namenjamo Društvu Ekologi brez meja. 

Testno lasersko označevanje BIO 
avokada, ingverja in manga, zato uporaba 
embalažne folije ali nalepk ni več potrebna. 

Kakovost in varnost izdelkov sta za nas 
ključnega pomena. Pri tem igra pomembno vlogo 
tudi embalaža, ki ščiti naša živila pred zunanjimi 
vplivi, ohranja njihovo kakovost in zmanjšuje 
živilske odpadke. Glede na izdelek in njegove 
lastnosti se za embalažo uporablja različne snovi, 
denimo karton, plastiko ali večplastne kompozitne 
materiale. A hkrati prav embalaža predstavlja 
velik izziv za okolje, zato si v podjetju že več let 
prizadevamo, da bi njeno količino zmanjšali, jo 
ponovno uporabili in reciklirali.

S projektom »Embalaža na HOFER misiji: 
Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj.« 

smo se še bolj zavzeto in strateško podali 
v boj proti odpadni embalaži.

2020_STR_30-31_NAJ_VEC_009.indd   22020_STR_30-31_NAJ_VEC_009.indd   2 21. 05. 2020   09:08:1821. 05. 2020   09:08:18
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količino embalažekoličino embalaže
ZmanjšajmoZmanjšajmo

HOFER MISIJA

Em
ba
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na HOFER
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isiji

Zmanjšaj.
Ponovno uporabi.

Recikliraj.

Manjši pokrovčki: od novembra 
2018 smo prihranili več kot 5,3 tone 
embalaže.

Optimizacija embalaže, stisnjena vsebina 
z enakim številom pranj: od septembra 
2018 smo prihranili več kot 1 tono embalaže.

Optimizacija embalaže: od oktobra 
2018 smo prihranili več kot 6 ton 
embalaže.

Mreža iz lesnih vlaken pri izbranem 
sadju in zelenjavi Natur aktiv

Bandaža namesto plastične folije:
od aprila 2018 smo prihranili več kot 
7,5 tone embalaže.

Mrežasta vrečka za nepakirano 
sadje in zelenjavo, namenjena ponovni 
uporabi

hofer.si/daneszajutri
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Velik korak 
za človeka

Astronavti, ki dobijo redko priložnost nekaj mesecev preživeti v vesolju, 
se na izolacijo od normalnega sveta dolga leta pripravljajo fizično in 
psihično. Kljub temu se na Zemljo vračajo izčrpani in utrujeni. Človek 
pač ni narejen za predolgo življenje v osami. Nekaj mesecev smo bili 

svoje vrste astronavti tudi sami, zaprti v vesolju svojih misli in doma, s 
kontroliranimi sprehodi v nekontrolirano okolje. Čeprav je negativni 

sij koronavirusa vrgel senco na marsikatero življenje, je hkrati osvetlil 
tisto, kar smo v neprestani dirki z lastnim življenjem predolgo dajali na 
stranski tir – nas same. Kot posamezniki in kot družba smo dobili novo 

priložnost za bolj polno in tudi aktivno življenje. Smo jo pripravljeni 
izkoristiti? Ponujamo vam nekaj predlogov. 

Presenetljivo, koliko novega 
smo se lahko naučili v času, 
ko smo ostajali doma. Čeprav 

fizično izolirani od širše družine, 
sosedov in prijateljev smo o njih 
končno imeli čas več razmišljati 
in s pomočjo tehnologije z njimi 
komunicirati. Več časa smo zato 
preživljali pred ekrani naših 
tehnoloških naprav. A kaj je to 
v primerjavi z občutkom bližine, 
ki jo je prej trgalo kronično 
pomanjkanje časa in energije za 
vzpostaviti stik. Spremenilo pa se 
je še nekaj zelo pomembnega: 
v miru smo imeli čas (ponovno) 
odkriti naravo in gibanje. 

Vztrajajmo 
Ožji družinski člani, prej prostorsko, 
časovno in miselno raztreščeni 
na tisoče delovnih obveznosti 
in vsakodnevnih opravkov, smo 
dobili priložnost skupaj načrtovati 
in preživeti dan. Začetni šok, ki 
je morda vodil v marsikatero 
nesoglasje med nami, se je 

AKTIVNI s HOFERjem

marsikje spremenil v pomirjujoč 
dnevni ritual, ob katerem je vsak 
od članov lahko našel svoj mir. 

Uživanje nezdrave hitre hrane in 
nezdravo izpuščanje obrokov so 
morda lahko nadomestila srečanja 
za mizo z debatami o dnevnih 
dilemah ter izzivih. Teh ni bilo 
malo: žongliranje med službo, 
šolo, vodenjem gospodinjstva in 
različnimi značaji družinskih članov 
v omejenem prostoru je velik 
zalogaj. A je bilo vse poplačano, če 
so nam otroci samostojno pripravili 
zajtrk. Če je večerno buljenje v 
televizor zamenjala igra človek, 
ne jezi se. Če je na naši knjižni 
polici zmanjkalo neprebranih knjig, 
tistih staromodnih, s platnicami in 
vonjem po spominih. Če je partner 
pomembne sestanke uspešno 
opravil prek videokonference, čas, 
ki mu je bil s tem prihranjen, pa 
namenil načrtovanju družinskega 
pohoda ob koncu tedna.

Narava se je spet izkazala 
za našo zaveznico. Tudi 

opomogla si je zaradi naše 
zmanjšane prometne in 
gospodarske aktivnosti. 

Bi pa lahko morda v 
prihodnje za zmanjšanje 
emisij CO2 poskrbeli kar 

sami. Izgovorov ne bi 
smelo biti. Zdaj pač 

vemo, da se da. 
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Da, tudi gibanje je pridobilo svojo 
vrednost. Že kratek sprehod okoli 
bloka je bil za marsikoga praznik 
in narava naša edina dovoljena 
gostiteljica. Mladež je namesto 
telefonov v rokah več vihtela 
kolebnice in brcala žogo, družine 
so popoldneve preživljale ob 
raziskovanju travnikov in vrhov, 
tekači so iskali še neuhojene 
gozdne steze. 

Če nas je koronska situacija v 
preteklih mesecih upočasnila, 
je zdaj lahko pravi čas, da 
ponovno zaženemo svoje telo 
in ga v kombinaciji s pozitivnim 
razpoloženjem opremimo za bolj 
zdravo in zadovoljno življenje po 
trenutni krizi. Tej bodo morda 
sledile še druge, a zdaj smo 
verjetno nanje bolj pripravljeni, 
pametnejši, strpnejši, pogumnejši. 
Zato nam za raziskovanje lepšega 
jutri ni treba potovati v vesolje. 
Dovolj je, da ohranimo tisto 
najboljše, česar smo se naučili v 
preteklih mesecih. 

S telesno aktivnostjo 
pomembno zmanjšamo 

tveganje za virusne 
okužbe in zmanjšujemo 

negativne vplive 
stresa. Ta moti pravilno 

delovanje žlez, ki 
vplivajo na imunski 

sistem ter višajo stopnjo 
tesnobnosti, zmedenosti 

in jeze. 

Pobuda »Skrbimo za svoje 
zdravje« je del HOFERjeve iniciative 
Danes za jutri. Z njo želimo pomagati 
sooblikovati pot do boljšega počutja 
za vse. 
Prevzemite pobudo ter na 
hofer.si/daneszajutri poiščite 
zanimive nasvete in 
aktivnosti zase. 

svoje zdravje
Skrbimo za
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VADBA 4 x 2 AKTIVNI s HOFERjem

VZDRŽLJIVOST
Vzdržljivost je sposobnost 
opravljanja določene aktivnosti 
dalj časa, ne da bi morali njeno 
intenzivnost zmanjševati ali 
prekiniti. Poenostavljeno: gre za 
sposobnost organizma upirati se 
utrujenosti.

»Jumping jacks« – poskoki 
Stojimo vzravnano s stopali 
vzporedno v širini ramen, roke 
vzročene. Gibanje začnemo s 
skoki v razkorak, sočasno pa 
zamahnemo z rokami navzdol 
proti bokom. Iz tega položaja 
se čim hitreje vrnemo v začetni 
položaj. Hrbet naj ostane 
vzravnan, pogled usmerjen naprej, 
vrat pa iztegnjen. Pomembno je, 
da vzdržujemo visoko frekvenco 
gibanja.

Kolo 
Uležemo se na hrbet. Roke v 
komolcih pokrčimo in jih upremo 
za glavo, noge v kolenih pokrčimo 
do pravokotnega položaja. 
Stisnemo trebušne mišice in 
pazimo, da je spodnji del hrbta 
ves čas v stiku s podlago. Počasi 
začnemo z upogibom trupa ter 
krčenjem kolena, tako da se 
komolec desne roke in koleno 
leve noge približujeta. Končni 
položaj za sekundo zadržimo 
in enako ponovimo še na drugi 
strani. V fazi dviga izdihnemo, v 
fazi spusta pa vdihnemo. 

MOČ 
Moč je nujna za pravilno držo 

telesa in za premagovanje 
vsakodnevnih naporov. 

Moč povečujemo s 
premagovanjem teže 

lastnega telesa ter 
zunanjih bremen.

Počep z bremenom
Stojimo vzravnano. 
Stopala so 
vzporedno v 
širini ramen, roke 
imamo pokrčene v 
komolcih, v rokah 

pa držimo breme 
(lahko je kar koli, 

npr. liter mleka ali utež). Počasi 
in kontrolirano se spuščamo 
vsaj do pravokotnega položaja 
v kolenih oziroma še malce 
globlje. Roke ostajajo ves 
čas pokrčene v komolcih. 
Pazimo, da imamo med 
izvedbo vaje trebušne 
mišice ves čas aktivirane, 
hrbet vzravnan, pogled 
usmerjen naprej, vrat pa v 
podaljšku hrbtenice. Ko se 
spuščamo, vdihnemo, ko se 
dvigujemo, pa izdihnemo. 

Že za opravljanje vsakodnevnih obveznosti, ki od nas zahtevajo hojo,
pobiranje, dvigovanje, pospravljanje, umivanje, igranje z otroki in
še kaj, naše telo potrebuje osnovno moč, vzdržljivost, ravnotežje in
gibljivost. Vse to so lastnosti, ki jih lahko doma ali v naravi načrtno
natreniramo in s tem izboljšamo svojo vitalnost. Ta je ključna za lepo
in dolgo življenje. Zato skočite na telovadno ali
travnato blazino in uživajte v uravnoteženem
treniranju svojega telesa!
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VADBA 4 x 2 
Dvig bokov leže – sonožno z 
bremenom 
Uležemo se na hrbet. Noge v 
kolenih pokrčimo, medenica 
in hrbtenica sta v nevtralnem 
položaju, vrat v podaljšku 
hrbtenice. Z rokami držimo 
breme, stopala pa v celoti v stiku 
s podlago. Stisnemo zadnjico ter 
počasi dvignemo boke tako visoko, 
da je telo v ravni liniji od ramen 
do kolen. Ta položaj za sekundo 
zadržimo in se počasi vrnemo 
v začetni položaj. Ko zadnjico 
dvigujemo, izdihnemo, ko jo 
spuščamo, pa vdihnemo.

RAVNOTEŽJE 
Dobro ravnotežje oziroma 
ohranjanje stabilnega položaja 
je pomembno v vsakodnevnem 
življenju in pri športnih aktivnostih, 
zlasti tistih, ki zahtevajo hitre 
spremembe gibov. Dobro 
ravnotežje prepreči številne 
poškodbe, ki so posledica padcev.

Lastovka 
Stojimo vzravnano s stopali 
vzporedno v širini ramen. 
Roke so v priročenju. Težo 
prenesemo na desno nogo, ki 
je aktivno iztegnjena. Počasi 
preidemo s trupom v predklon, 
levo nogo sočasno iztegnjeno 
zanožimo, roke pa vzročimo. 
Pazimo, da imamo med 
izvedbo vaje trebušne mišice 
ves čas aktivirane. Hrbet naj 
bo vzravnan, pogled usmerjen 
naprej, vrat pa v podaljšku 
hrbtenice. 

Drsalec 
Stojimo vzravnano s stopali 
vzporedno v širini ramen, z levo 
nogo se odrinemo vstran, tako da 
pristanemo na desni nogi, levo 
koleno počasi približamo tlom, 
v tem položaju se za sekundo 
ustavimo in se nato z desno nogo 
odrinemo na drugo stran. Pazimo, 
da imamo med izvedbo vaje 
trebušne mišice ves čas aktivirane. 
Pri tej vaji je pomembna hitra 
frekvenca gibanja.

GIBLJIVOST 
Gibljivost telesa je pomembnejša, 
kot marsikdo misli. Gre za 
sposobnost izvajanja gibov z 
veliko amplitudo, torej do skrajnih 
meja giba. Sodoben način dela in 
prisilne drže, staranje, tudi preveč 
vaj za moč – vse to lahko vpliva 
na zakrčenost našega telesa. 

Raztezanje ledvenega dela hrbta
Usedemo se na tla in zavzamemo 
udoben položaj. Noge so v kolenih 
iztegnjene, trup pa vzravnan. 
Počasi se z rokami približujemo 
stopalom, trup pa se počasi 
nagiba naprej. Pri tej vaji se 
sočasno razteguje ledveni del 
hrbta in zadnje stegenske mišice.

Raztezanje upogibalk kolka
Z levim kolenom se upremo v 
blazino, z desno nogo pa stopimo 
korak naprej. Z rokama se upremo 
ob desno nogo in se s telesom 
počasi spustimo naprej. Pri tem 
medenico potiskamo naprej in 
navzdol na način, da kar najbolj 
raztegnemo upogibalke kolkov, 
ki morajo biti med izvedbo vaje 
sproščene. ■

Nekaj vaj za vse štiri pomembne sklope telesne 
aktivnosti je pripravil Jan Kovačič, osebni 
trener z diplomo, svetovalec za prehrano 
ter glavni motivator in generator HOFERjeve 
pobude Skrbimo za svoje zdravje.

Ne pozabite: 

pravilno dihanje med 

vadbo lahko pomaga 

vztrajati dalj, močneje 

in hitreje!
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Narediti nekaj dobrega 
zase in za druge

ni ovira.
Boljše počutje za vsakogar – to je osrednji cilj celostnega programa vadbe, 

prehrane in motivacije 1, 2, 3, GREMO!.  A podporniki projekta 1, 2, 3, GREMO! nismo 
znani le po predani vadbi, vztrajnosti in odločnosti, temveč tudi po tem, 

da s svojo vadbo naredimo nekaj dobrega za druge. 

Zato v letošnji izvedbi programa z zabavnimi tedenskimi izzivi zbiramo 
sredstva za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. 

Pridruži se programu na naši spletni strani, vadi z nami v živo, 
predvsem pa nam pomagaj pri izpolnjevanju tedenskih dobrodelnih izzivov, 

s katerimi bomo dokazali, da za predano ekipo ni nič prevelika ovira.

na HOFER Oviratlon
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