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Najväčšou výhodou stále rýchlejšieho technologického 
pokroku je to, že dokáže zjednodušiť naše každodenné 
domáce práce a  tak zjednodušiť aj naše životy. 
V najnovšom čísle Gorenje Lifestyle magazínu radi pred-
stavujeme filozofiu Life Simplified (“zjednodušeného 
života”), ktorá je základom inteligentnej technológie a so-
fistikovaného dizajnu zabudovaného do všetkých našich 
produktov a na oplátku ponúknutá našim používateľom.

Varenie sa stalo jedným z najobľúbenejších koníčkov našej 
doby, čo dokazuje aj popularita nespočetných kuchárskych 
show. Ale úprimne, koľko z nás má ten luxus, aby sme sa 
mohli skutočne zaviazať ku zdokonaľovaniu svojich kuchár-
skych zručností? V  Gorenje si to dobre uvedomujeme 
a hľadáme spôsoby, ako domácim šéfkuchárom z celého 
sveta ušetriť cenný čas a urobiť varenie zábavnejšie. Už 
nemusíte otáčať listy kuchárok a skúšať metódu pokus-
omyl, aby ste prišli na nastavenie rúry, vďaka ktorému zís-
kate to pravé chrupnutie chlebovej kôrky ako z najlepších 
talianskych pekární. Naše najnovšie rúry s inteligentnými 
automatizovanými programami urobia prácu za vás.

Ďalším dobrým príkladom automatizácie navrhnutej tak, 
aby zodpovedala vašim potrebám, je IQcook indukčná 
varná doska, ktorá pre zdravé varenie na pare alebo 
skvelé cestoviny al dente nevyžaduje viac než dotyk prsta. 
Takéto riešenia kombinujú moderné technológie a jedno-

duché ovládanie, aby každodenné varenie a dodržiavanie 
zdravého stravovania bolo príjemnou a časovo úspornou 
úlohou a pritom prinášalo vynikajúce výsledky varenia.

Ubezpečujeme sa tiež, že naše inovatívne riešenia sú umoc-
nené najmodernejším dizajnom, ktorý je rovnako elegantný 
ako aj pútavý. Koniec koncov, kuchyňa je srdcom každej 
domácnosti, kde prebehnú niektoré z najkrajších okamihov 
života: víkendové rodinné raňajky, narodeninové oslavy, či 
intímne rozhovory až do skorých ranných hodín.

Náš najnovší rad domácich spotrebičov Gorenje by Starck, 
vytvorený v  spolupráci s  renomovaným návrhárom 
Philippom Starckom, stelesňuje dokonalú kombináciu 
funkčnosti a  moderného dizajnu. Čisté, elegantné 
spotrebiče hladko zapadnú do kuchynského prostredia, 
pričom zároveň odrážajú príbeh každého používateľa. 
Sme si istí, že kombinácia nehrdzavejúcej ocele a  re-
flexného skla s pokročilou a inteligentnou technológiou 
vyčarí okamihy strávené v kuchyni ešte.

Vážení čitatelia, pozývame vás na objavovanie celého 
radu šikovných riešení, ktoré môžu zjednodušiť váš život. 
Dúfame, že si čítanie magazínu užijete.

Mario Vogl
Senior Vice President, Corporate Marketing

Šikovné riešenia  
pre lepší život
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VÄČŠIE. 
ČERSTVEJŠIE.
ION generácia chladničiek s mrazničkami posúva čerstvosť jedla 
na novú úroveň. Optimálna a stála teplota a ideálna prírodná mikroklíma 
predstavuje to, čo jedlo potrebuje, aby zostalo čerstvé ako na záhradke. 
Neplytvajte jedlom kvôli nevhodnému uskladneniu. 
Verte prírode.

NEPLYTVAJTE JEDLOM KVÔLI NEVHODNÉMU 
USKLADNENIU. VERTE PRÍRODE.
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NOVÁ
KOLEKCIA.

Nechajte sa inšpirovať novou kolekciou Gorenje by Starck. 
Vyberte si z celého radu 100% dizajnových kuchynských 
spotrebičov a vytvorte si vlastnú jedinečnú kuchyňu. 
Jej nadčasový dizajn bude odrážať vašu osobnosť, domov 
a životný štýl a perfektne zapadne do vášho prostredia. 
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Premietanie 
o slobode 
Slávny dizajnér Philippe Starck o kvalite,

inteligencii a poctivosti v dizajne.

Jeff Bickert, fotografie: David Paige
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Mohli by ste nám povedať niečo o  spolupráci medzi 
Gorenje a S+ARCK? Čo majú tieto dve značky spoločné? 

Myslím si, že to, čo máme spoločné, je možno myšlienka 
kvality a  dúfam, že inteligencia, pretože nakoniec to 
všetko je potrebné. Potom môžeme pridať poctivosť, 
vďaka ktorej môžeme vytvoriť cenovo dostupné produkty.

Niekto by sa mohol spýtať, čo “inteligencia” pred-
stavuje. Inteligencia znamená robiť to najlepšie pre to, 
aby boli vaši priatelia šťastní, a pomôcť im, aby mali lepší 
život. Spolu s  inteligenciou prichádza potreba kvality, 
ktorá zabezpečí, že si naši priatelia, ktorí tvrdo pracujú, 
mohli za zarobené peniaze kúpiť nás výrobok, pričom ho 
môžu mať a používať po dlhú dobu, čo sa premieta do 
predstáv o dlhovekosti, prenosu a dedičstva. Tieto pojmy, 
ktoré boli považované za zastarané koncepty, sú teraz 
najmodernejšie. A nakoniec, poctivosť zabezpečuje, že 
neexistujú žiadne prehnané rozmedzia, aby sa zaručilo, 
že konečná cena je tá správna cena. Po tom, čo ste dali 
všetky tieto parametre dohromady, môžete dúfať, že zís-
kate produkt, ktorý je elegantný a nadčasový, čo koniec 
koncov od dnešných produktov aj očakávame. 

Hovorili ste veľa o priateľoch. Keď sa zaoberáte dizajnom, 
procesom návrhu, premýšľate o ľuďoch ako o priateľoch? 
Pretože to je veľmi intímny a osobný druh vzťahu. 

Niektorí ľudia navrhujú pre cieľového spotrebiteľa, ako 
ich nazývajú. Cieľový spotrebiteľ ste vlastne vy a ja, ale 
s červenou bodkou na hlave, čakajúci na niečo, snáď na 
zabitie. To je dôvod, prečo som sa vždy považoval za 
pracujúceho a tvoriaceho pre svoj rod, rodinu a priateľov. 

Pretože tvorba je zvláštna práca: keď ju budeme robiť 
vášnivo ako ja, je to ako každý deň vytvárať vianočný 
darček pre našich priateľov. To je dôvod, prečo je to na-
koniec vždy len o láske. Láske a úcte. 

Predstava darčeka pre priateľa znie ako veľmi čestná 
a  uspokojujúca činnosť. Keď už hovoríme o  darcoch 
a priateľoch, môžete nám povedať niečo o novej kolekcii 
Gorenje by Starck? 

Kolekcia spotrebičov Gorenje by Starck bola veľmi 
náročná na dizajn, pretože som sa musel vysporiadať 
s niekoľkými paradoxnými parametrami. Chcete produkt, 
ktorý dokonale funguje, s najnovšími špičkovými tech-
nológiami a materiálmi, napríklad nehdrzavejúcou oceľou, 
ale nechcete žiť v  kozmickej lodi, pretože jednoducho 
nežijete vo vesmíre. Paradoxom bolo vytvoriť niečo, čo je 
technologicky dokonalé a zároveň vyžaruje útulný, teplý 
a ľudský cit.

Riešenie, s  ktorým som nakoniec prišiel, znamenalo 
vytvoriť všetko z „absolútneho minima”, s čo najmenším 
množstvom dizajnu, s cieľom poskytnúť ľuďom priestor 
potrebný na to, aby mohli pohodlne obývať svoje domovy 
ako odraz seba. Navyše sme tiež pracovali s myšlienkou 
pridať na niektoré kúsky trochu farby, ako pri zadných 
stranách rukovätí. Pridanie farieb nám umožní dodať 
kolekcii a tejto inak z väčšej časti neviditeľnej práci malú 
iskru života. Ale ak prídete bližšie, keď sa na túto prácu 
pozriete pozorne, uvidíte za dokonalosť nehrdzavejúcej 
ocele. Začnete vidieť sami seba a odraz iskry farby. V tom 
spočíva elegancia kolekcie, v diskrétnosti jej vysokej kval-
ity a minimalistického dizajnu. 

„Elegancia kolekcie 
spočíva v diskrétnosti 
jej vysokej kvality 
a minimalizmu.“
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Je to súčasťou toho, čo by sme mohli povedať, že vás 
na dizajne a  navrhovaní spotrebičov konkrétne zau-
jíma? Môžete nám povedať viac o tom, čo je zaujímavé 
a náročné na navrhovaní spotrebičov - ak sa opäť vrátime 
k otázke - pretože spotrebiče sú, podľa môjho názoru, 
veľmi odlišné od osvetlenia, kúpeľňových doplnkov, do-
pravy a podobných vecí. 

Navrhovať kuchyňu, kefku na zuby, raketu, lietadlo, 
spodnú bielizeň alebo reštauráciu je vždy rovnaká 
práca. Môže to byť len mierne odlišný pracovný proces, 
ale nápad za ním je vždy rovnaký. Jadrom všetkého je 
potreba pochopiť, prečo sme nažive, čo sa stalo, keď sme 
sa narodili. Myslím si, že čo sa stane, je vlastne celkom 
jednoduché: je to zmluva - zmluva, podľa ktorej si musíme 
zaslúžiť existovať. Pokiaľ ide o mňa, môj dôvod existoven-
cie je slúžiť svojej komunite.

To je dôvod, prečo pri práci nikdy nepremýšľam 
o produkte, pretože produkt je len konečným výsledkom. 
Zaujíma ma priamy zisk, ktorý ľudia môžu mať z  jeho 
využitia, aká táto výhoda bude a  ako môže fungovať 
alebo pracovať, aby zlepšila život používateľom. Tak je to 
jednoduché. Ak myslíte na toto, môžete navrhovať takmer 
čokoľvek. Nič už nie je ťažké, všetko sa stáva zrejmé. Idete 
po ceste, sledujete smer priamo ku konkrétnej potrebe: 
uspokojiť svoju ženu, rodinu, priateľov, rod.

To nás privádza späť k vašej predstave demokratického 
dizajnu, alebo nie? 

Rozhodne. Demokratický dizajn je práve o  zlepšovaní 
kvality, znižovaní cien za účelom dosiahnutia správneho 
produktu a sprístupnenia čo najväčšiemu.Vymyslel som 
koncept demokratického dizajnu pred 30 rokmi a vyhrať 
túto bitku trvalo 25 rokov. Takže dnes môžeme povedať, 

že takmer každý môže mať ten správny produkt, s do-
brým dizajnom, za dobrú cenu, a vyzerá to aj normálne. 
Keď som začal pracovať ako dizajnér, dizajn bol elitársky. 
Mohli ste mať krásny dizajn od veľmi dobrého dizajnéra, 
ale bol naozaj drahý a dokonca aj ťažko zohnateľný, takže 
si ho mohlo dovoliť len veľmi málo ľudí. Toto nebol el-
egantný spôsob práce.

Hovorili ste o používateľovi a jeho vzťahu s objektom. 
Čo ma vedie k  úvahám nad tým, ako otvorené alebo 
uzavreté sú Starckove návrhy - aký veľký priestor má 
používateľ pre vytvorenie svojej vlastnej skúsenosti? 

Teoreticky, úplne transparentný. Používateľ má 
neobmedzené možnosti, ako vytvoriť svoj vlastný zážitok. 
Ale závisí to aj od návrhu a  účelu objektu. Niekedy je 
potrebné, aby boli veci úplne transparentné: vynašiel 
som napríklad transparentnosť pre stoličky, takže sa 
môžete rozhodnúť, či to chcete vidieť, alebo nie. Stoličku 
Louis Ghost som ani sám nenavrhoval. Namiesto toho 
som začal s našou spoločnou zapadnutou podvedomou 
spomienkou na to, ako by stolička - ako koncept - vyz-
erala. A  potom som ju navrhol s  minimom plastu, bez 
akéhokoľvek pridaného štýlu. Bola to rovnaká stolička, 
akú mal na mysli každý, ale v priehľadnom polykarbonáte. 
A bol z toho celosvetový úspech, pretože nebola navrh-
nutá mnou, ale našou kolektívnou spomienkou.

Ak chcete vyjadriť novú myšlienku alebo teóriu, 
vytvoriť niečo nové, nová skúsenosť, musí byť silnejšia 
ako to, čo už existuje. Musíte navrhovať nie pre seba, ale 
pre ľudí, ktorí s tým budú žiť alebo to zažívať. Preto by 
navrhovanie pre mňa, pre seba, bolo úplne hlúpe. Navyše 
si neviem predstaviť, že by som mal taký úspech, ak by 
som navrhoval pre seba. Keby som totiž navrhoval pre 
seba, bol by som svoj jediný klient. 

„Inteligencia znamená 
robiť to najlepšie pre to, 
aby boli vaši priatelia 
šťastní a mali lepší 
život.“
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Potom, čo ste hovorili o nenavrhovaní pre seba, musím 
trošku zatlačiť a opýtať sa - nikdy ste nenavrhli jedinú 
vec pre seba? 

Nikdy som nenavrhoval pre seba, v podstate preto, že to 
neviem. Dokonca ide o vtip, o ktorý sa delím s manželkou. 
Keďže pracuje so mnou, vidí ma každý deň, ako kontro-
lujem všetko pri akomkoľvek projekte, na ktorom práve 
pracujem pre svojich partnerov. Ale keď potrebujem niečo 
pre seba, nie som schopný s tým nič robiť, alebo dokonca 
zistiť, čo naozaj chcem. Ja skrátka neviem, ako pre seba 
robiť veci. 

Vyzerá to, že jste svojím najhorším klientom.

Áno, som svoj najhorší klient, pretože kedykoľvek vyt-
vorím niečo pre seba, nie som šťastný. A nemám právo 
byť šťastný, pretože to nie je dobré. 

Pracovali ste na viac ako 10 tisíc objektoch a projektoch 
po celom svete. Preto by ma zaujímalo, odkiaľ všetka 
táto energia pochádza? 

Kto vie? Mojou prácou, ak to tak musím povedať, je kreati-
vita. Najskôr musíme priznať, že je to smrteľná choroba, 
nad všetko ostatné, niečo trochu šialené, niečo, čo má 
svoj pôvod v akomsi autizme, čo aj som - trochu autis-
tický. Druhá vec je takmer náboženská predstava, že mu-
síte dávať - aj keď nie som veriaci. A tretia vec je robiť 
svoju prácu úplne sám, len s mozgom, jednou rukou, ceru-
zkou a kusom papiera. Je to krásne a aj zárukou systému 
bez otrokov.

A ak máte záujem o snahu pochopiť, uvidíte okolo seba 
veci, ktoré nie sú vykonané dobre, ktoré neboli vytvorené 
s poctivosťou. Všimnete si tiež chýbajúce veci, ktoré však 
sú potrebné. Budete si vedomí nových potrieb, nových 
parametrov, ktoré budete brať do úvahy, a ak viete, ako to 
urobiť, tak prečo nezariskovať a nenavrhnúť nové - a dú-
fajme lepšie - riešenie?

Nikdy nebojujem. Aj keď som trochu spurný, nie vždy 
v dobrej nálade a niekedy aj trochu zlovestný, napriek 
tomu nikdy nebojujem. Keď sa objaví niečo, s čím nesúhla-
sím, snažím sa to nahradiť. Nevidím zmysel v plytvaní en-
ergiou na boj. Radšej energiu využívam na tvorenie. Ak 
je váš návrh lepší ako ten predchádzajúci, potom ho nah-
radí. To je to, čo sa snažím robiť každý deň, každú hodinu, 
každú minútu. Robím projekty denne a je to možné preto, 
že pracujem sám, veľmi rýchlo, v  hlbokom sústredení. 
Žijem ako mních, tak ďaleko od všetkého, ako je len 
možné. To mi umožňuje, aby som sa sám seba pýtal na 
mnoho otázok, na ktoré obvykle nájdem odpovede.

Ak sa záverom vrátime rýchlo k novej kolekcii Gorenje 
by Starck, ako tento nový rad spotrebičov odráža vaše 
vyhlásenie: “Myslím, že jediný štýl zajtrajška je sloboda. 
Sloboda vybrať si to, čo potrebujete a čo chcete “? 

V kuchyni je sloboda predovšetkým to, čo budete variť 
pre svoju rodinu. V skutočnosti nepotrebujete veľa slo-
body pre tvar rúry alebo chladničky. Skutočná sloboda 
je vaša vlastná sloboda. A s kolekciou Gorenje by Starck 
je to všetko o reflexii - odraze vašej slobody vo vašich 
spotrebičoch.

„Som svoj  
najhorší klient.“
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Rozprúdenie deja 

Holé, prázdne dutiny rúr na kvalitnej montážnej linke čakajú na budúcu zastávku - montáž 
vykurovacích telies. Moderné, energeticky úsporné vykurovacie telesá spolu s inteligent-

nými programami rúry poskytujú optimálne podmienky na pečenie.

Vyrobí sa viac rúr než akýchkoľvek iných spotrebičov z radu mnohých varných dosiek, 
digestorov, chladničiek, umývačiek riadu a mikrovlnných rúr kolekcie Gorenje 

by Starck.

AKO SA TO ROBÍ

Starck na linke 
Sledujeme najnovší, najpútavejší nový rad najmodernejších 
rúr z kolekcie Gorenje by Starck, od jednotlivých hlavných 

komponentov po ústredný bod elegantnej kuchyne.
Janez Paradiž, fotografie: Peter Giodani
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Osobný dotyk

Špeciálne 2-, 3- alebo 4-vrstvové sklenené dvere sa montujú ručne a samostatne, potom 
sa namontujú na rúry. Každé dvere majú tiež rukoväť so špeciálnou oranžovou ľahko  

lakovanou povrchovou úpravou - podpisovým prvkom celej kolekcie.

Vďaka dlhoročnej príprave a skúsenostiam pracovníci výrobnej linky pracujú podľa
najnáročnejších noriem a sú schopní vidieť aj tie najmenšie detaily potrebné na

výrobu elegantného, najmodernejšieho spotrebiča. 
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Ovládanie je všetko

Napájacie dosky sú súčiastky, ktoré ovládajú všetky ostatné súčiastky a funkcie rúry.
 Pomocou zložitých algoritmov navrhnutých podľa interného technického oddelenia

sa zabezpečí, že jedlo bude presne také, aké ho chcete mať.

Zodpovedajúce vzory a materiály sú zladené už od počiatku: rovnaké reflexné
sklo obsahuje ovládací panel a dvere, aby sa vytvoril jednotný, vysoko efektívny

stroj na pečenie a odrážal individuálny životný štýl používateľov.
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Prijímacie skúšky

Po montáži prechádza každý spotrebič komplexným testovaním,
aby sa overilo, že bezpečnosť, funkčnosť a vzhľad spĺňajú
najvyššie štandardy - ako návrhárov, tak aj používateľov. 
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Pripravené na uvedenie na trh

Skôr, než predvedie svoju silu a všestrannosť v kuchyni, každý prístroj je 
testovaný na odolnosť a výkonnosť a dôsledne preskúšaný prostredníc-

tvom skutočných programov.

Teraz sú títo dokonalo navrhnutí kuchári pripravení vstúpiť do vašej 
kuchyne, aby definovali a realizovali váš nový štýl varenia.



STYLE COUNCIL

Hrdí noví majitelia
Očakávaný debut novej kolekcie Gorenje by Starck odráža 
mnoho našich individuálnych štýlov a životných štýlov. So 

slobodou dizajnu pre všetkých.

Manca Krnel, Jeff Bickert, fotografie: Peter Giodani, archív Gorenje
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Novú kolekciu kuchynských spotrebičov od Gorenje 
navrhol Philipp Starck, jeden z najznámejších kreatívnych 
dizajnérov. Za jednoduchou eleganciou dizajnu sa skrý-
vajú špičkové technológie prinášajúce vysoký výkon 

a dôležitú energetickú účinnosť. 

Kolekcia je reprezentovaná komplexným radom zladených rúr, varných dosiek, di-
gestorov, chladničiek a ďalších, ktorých elegancia spočíva v “diskrétnosti vysokej 
kvality a čistých líniách”. Minimalistický dizajn s luxusným reflexným sklom a nehr-
dzavejúcou oceľou hladko zapadne do svojho prostredia, odrážajúc váš životný štýl 
aj osobnosť. Starostlivo definované detaily a efekty spolu s výraznými oranžovými 

rukoväťami prinesú vašej kuchyni, vášmu životu, mimoriadnu iskru 
živosti a elegancie. 
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Nová kolekcia Gorenje by Starck zapôsobí optimálnou
vyváženosťou medzi zapojením moderného dizajnu

a funkčného, efektívneho výkonu.

 KEĎ OČAKÁVATE VEĽA HOSTÍ
Indukčná varná doska Gorenje by Starck

XPANDZONE
XpandZone umožňuje variť na takmer celom povrchu indukčnej varnej dosky. Keď sa aktivuje 
režim XpandZone, varné zóny na ľavej alebo pravej strane varnej dosky sa zlúčia do jednej extra 
veľkej varnej plochy, čím vytvoria väčší priestor na varenie, pre väčší riad alebo niekoľko menších 
hrncov a panvíc kdekoľvek na zlúčenej varnej ploche. Funkcia Powerboost Supreme dodáva hrncu 

extrémne teplo a výrazne znižuje čakaciu dobu - len 4,2 minút na privedenie 2 l vody do varu.
 

Sonja Popovski
DOKONALÁ HOSTITEĽKA

Vyrastala obklopená ľuďmi, naučila sa, ako odlišní naozaj sme, a vyvinula si špeciálny 
cit, trpezlivosť a toleranciu pre rozdiely medzi jednotlivcami. Začala tieto vlastnosti 
využívať a pracovať v oblasti marketingu pre malý začínajúci softvérový podnik.
Doma organizuje večere, myslí trochu menej na jedlo a prestieranie, ale vždy 
v ľuďoch prebúdza to najlepšie. O varných doskách a podobných veciach 
toho veľa nevie, ale vie, čo sa jej páči a čo funguje - a toto funguje skvele.
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Počúvajte iba to, čo 
chcete počuť

Digestor Gorenje by Starck

P. A. S. SYSTÉM
Inovatívny parametrický systém 
nasávania vzduchu presmeruje odsá- 
vanie vzduchu zo strednej časti na 
vonkajšie okraje digestora. Táto 
technika optimalizuje spotrebu 
energie, znižuje hlučnosť a  značne 

zefektívňuje odsávanie vzduchu. 

Chris Weilgoni
ABY STE SA MOHLI SÚSTREDIŤ NA VARENIE

Vždy si rád všimne premárnené príležitosti. V 27 rokoch založil vlastnú spoločnosť zaoberajúcu 
sa stykom s verejnosťou, aby propagoval nezávislé divadlo. Potom sa pustil do organizácie 
divadelných vydaní pre nezávislé filmy. Teraz je ale iným typom hybateľa. Zavrel svoj podnik, 
presťahoval sa do domu v príjemnej štvrti a vrhol sa na filmovú réžiu: to, čo kedysi bolo len vášnivým 
koníčkom, je teraz jeho vášnivý každý deň. Tiež vášnivo režíruje v dobre osvetlenej a dobre 
vetranej kuchyni - tak, aby mu to nepripomínala ďalšie ráno, keď si berie desiatu pri ceste von.
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Chladnička, ktorá
odráža vaše zvyky

Chladnička s mrazničkou Gorenje by Starck 

ADAPTTECH
Tento inteligentný systém bol vyvinutý pre to, 
aby v  chladničke udržiaval optimálnu teplotu bez 
ohľadu na to, ako často otvárate dvere. Chladnička 
priebežne monitoruje a  analyzuje spôsob, akým 
ju používate. Preto môže predvídať, kedy dvere 
chladničky otvoríte. Je teda schopná vytušiť, kedy 
dvierka otvoríte, a  tesne predtým zníži teplotu o  1 
až 2 °C, aby výsledná teplota zostala stála a  jedlo 
tak čerstvé a  plné živín. Vďaka IonAir s  funkciou 
MULTIFLOW 360° je každá polica tou najlepšou. 
Pokročilá technológia napodobňuje prírodný proces 
ionizácie, aby udržala potraviny dlhšie čerstvé. 
Negatívne nabité ióny generované spotrebičom 
priebežne obnovujú vzduch pre napodobnenie 
prírodnej mikroklímy, čím vytvára ideálne prostredie 

pre čerstvé potraviny. 

MULTISHELF
Funkcia MultiShelf sa prispôsobí vašim potrebám 
- špeciálnu, vysoko flexibilnú priehradku so 
špeciálnymi držiakmi na fľaše je možné prispôsobiť 
všetkým potrebám. Dá sa využiť ako priehradka 
na potraviny alebo priestor na fľaše s dizajnovými 

držiakmi, ktoré pojmú až 9 fliaš.

Jean Marc Cyre
MUŽ ZVYKU

Jean Marc je rodinný typ. Má dve deti a starostlivo svoj čas delí medzi čas na hranie, deti, jeho 
manželku a prácu. Je to webový vývojár, takže jeho záujem sa točí okolo počtu kliknutí, trvaní 
návštev, miery preklikov a podobných záležitostí. Má rád predvídateľnosť a aplikácie, na ktoré 
sa môže spoľahnúť. Zvyčajne rád je a nakupuje lahôdkové potraviny vyžadujúce menej času na 
prípravu, aby mohol nejaký čas ušetriť na prebehnutie sa alebo bicykel pred koncom dňa, či možno 
tréning na triatlon budúci mesiac. Chladnička sleduje stravovacie návyky rodiny a tak anticipuje 
a kompenzuje teplotné zmeny spôsobené početnými návštevami chladničky. A povrchová úprava 
chladničky mu umožní vidieť sa pred odchodom, odráža jeho rutinu práve tak, ako si želá.
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Vždy jasný
odraz vás

Dekoračné kryty Gorenje by Starck

VRSTVA TOUCHFREE
Všetky povrchy z nehrdzavejúcej ocele sú potiahnuté špeciálnym 
TouchFree filmom zabraňujúcim zanechávaniu odtlačkov 
prstov, takže povrch zostáva vždy lesklý a  jeho čistenie je oveľa 

jednoduchšie.

Rick Thomas
NEZANECHAJTE ŽIADNE ODTLAČKY PRSTOV

Rick nie je človek, ktorý hovorí veľa o sebe a o osobných skúsenostiach. Taký skrátka je. Netají 
sa ani tým, že nie je na formality. Možno aj to je dôvod, prečo pracuje ako mechanik a stará sa, 
aby autá a motorky bežali tak, ako majú - dokonale. Dáva prednosť jedlu v reštauráciách pred 
domácim, prípadne u iných ľudí, pretože sa môže vždy zastaviť na kávu alebo odísť, kedy sa mu 
zachce. Má rád, keď môže uniknúť z nejakého miesta, kedykoľvek potrebuje pracovať, behať 
alebo plávať. Jazdí na veľkých mašinách a kreslí komiksy. A udržiava dom čistý, elegantný 
a usporiadaný, aby zostal sústredený - žiadne rozptyľovanie, len presvedčivé odrazy.

25 



STYLE COUNCIL

Vyžadujte len perfektné výsledky
Multifunkčná rúra Gorenje by Starck

MULTIFLOW 360˚
MultiFlow 360° zaručuje optimálnu cirkuláciu tepla v rúre. Vďaka 
šikovne umiestneným ventilačným otvorom na zadnej strane steny 
a unikátnemu okrúhlemu tvaru prúdi vzduch rovnomerne po celej 
rúre. Ventilátor posúva horúci vzduch po celom objeme rúry, takže 

jedlo je dokonale a rovnomerne upečené zo všetkých strán.

Tara Badovinac
OČAKÁVAJTE LEN DOKONALÉ VÝSLEDKY

Sama vytvorila štýlové interiéry, v ktorých chcel bývať každý, úzko spolupracovala s mnohými 
ľuďmi v rámci obchodných rokovaní o inteligentnom dizajne a móde. Tara má cit pre detail, 
páči sa jej diskrétna oranžová spŕška na zadnej strane rukoväte. Dokázala už mnoho a jej 
vplyv siaha ďaleko. Ak máte naozaj šťastie, môžete si vypočuť všetky neuveriteľné príbehy 
a zároveň si užiť jednu z jej lahodných extravagantných večerí. Obrí morský ostriež, ktorý 
sa v rúre objaví o polnoci, je sotva výnimočný - pripravoval sa celý večer, ticho, dokonale. 
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Jedzte chutné a výživné
jedlo behom chvíľky
Mikrovlnná rúra Gorenje by Starck

TECHNOLÓGIA INVERTER
Technológia Inverter zabezpečuje, že energia sa rovnomerne rozloží 
po celej rúre. Preto si jedlo zachováva svoju pôvodnú štruktúru, 
vrátane vitamínov, minerálov a  vlákniny. Dokonca aj rozloženie 
energie je obzvlášť užitočné pri ohrievaní alebo rozmrazovaní 
a varení tekutín. Celková doba mikrovlnného ohrevu je kratšia, čo 
tiež znižuje spotrebu energie. Vďaka funkcii IonAir nebolo varenie 
nikdy tak jednoduché: rad prednastavených programov umožňuje 
aj jednoduchšiu prípravu určitých pokrmov. Stačí si len vybrať typ 
jedla, zadať jeho hmotnosť a rúra automaticky nastaví výkon a čas 

varenia. 

Teja Veho
UŠETRENÝ ČAS PRE DÔLEŽITEJŠIE VECI

Je všade, v dobrom slova zmysle. Raz pracuje na formálnej akcii v Barcelone, 
potom je na festivale Flow v Helsinkách a v lepších kluboch propaguje
svoj typický hudobný výraz založený na domácej hudbe starej školy 
z Chicaga, jej domovského mesta. Možno, že je to vďaka kombinácii jej 
muzikálnosti, ľudského tepla a staromódnej zdvorilosti, ale zdá sa, že pre 
Teju sú všetky dvere vždy otvorené. A pretože sú otvorené vždy, rovnako 
rýchla, jednoduchá a štýlová musí byť aj jej príprava a výživa.
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HOME OFFICE

FRANJO BOBINAC, MBA
Prezident a generálny riaditeľ

skupiny Gorenje

V živote nie je možné jednoducho prísť 
s  plánom a  povedať: teraz sa to urobí 
presne týmto spôsobom. Koniec kon-
cov, sme vo vzájomných komunikáciách 
každý iný. Mám rád ľudí a užívam si ko-
munikáciu s  nimi. A  nie všetko je čisto 
racionálne, vždy pôsobia aj ďalšie faktory. 
To je kľúčom k úspešnému stanoveniu si 
jasne definovaných cieľov a rovnako tak 
k vytrvalosti a dôslednosti v ich realizácii. 
Samozrejme, musíte zostať úprimný sami 
k sebe aj ostatným, verný hodnotám, ako 
sú dôvera a rešpekt.

Dni sú plné práce, niekedy sa zdá, 
že pracovný deň trvá celých 24 hodín. 
Mohol by to ešte sťažovať fakt, že sa 
nikdy nevzdávam, bojujem až do konca. 
Nepoctivosť a dobre nevykonané úlohy 
ma sklamú. Preto som v takom prípade 
tvrdší a úspešný.

Neviem si predstaviť deň bez mobil-
ného telefónu ako pracovného nástroja, 
a to najmä teraz, keď sú funkcie e-mailovej 

a podobnej komunikácie rýchle a úplne 
každodenné. Z rovnakého dôvodu si však 
naozaj cením medziľudské vzťahy. Rád 
by som si myslel, že v našej elektronickej 
globálnej konzumnej spoločnosti ich 
nebudeme brať ako samozrejmosť, nez-
abudneme, že sú skutočnou podstatou 
komunikácie. Viac ako inokedy je veľmi 
dôležité, aby sme sa nezačali odcudzovať 
sami sebe aj sebe navzájom.

Snažím sa zostať silný vďaka dostatku 
športu, tak ako som to robil celý život. 
V týchto dňoch sa väčšina mojej fyzickej 
aktivity odohráva cez víkendy. Hrám 
tenis s rodinou alebo priateľmi, a pretože 
máme doma basketbalový kôš, tiež si 
občas doprajeme „domáci zápas”. Moja 
jediná celoročná rekreácia je turistika 
niekde vonku v  prírode. Potom je tu 
plávanie v  lete a  lyžovanie v zime. Inak 
sa spolieham na uvoľnenie sa doma, 
spoločne s  rodinou a priateľmi. V práci 
si pomáhame a spoliehame sa na seba, 
aby sa každodenné úlohy a  problémy 
nestali zdrojom stresu, ale výzvou, ktorú 
spoločne vyriešime.

Nájdenie rovnováhy
Aký je váš príbeh o „zjednodušenom živote“?
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IRENA KNEZ, 
Námestník riaditeľa pre marketing

Centrála Gorenje

Neustále sa snažím nájsť rovnováhu medzi prácou a os-
obným životom. Žiť „zjednodušený život“ si vyžaduje 
určité zmeny. Byť viac organizovaná, stanoviť si priority, 
byť sústredená, všetko, čo urobí môj život pohodlnejší. 
Vyčistím domov aj prácu od nedôležitých vecí, čím znížim 
stres a ušetrím čas. Robiť veci jednu po druhej zlepšuje 
kvalitu a šetrí energiu.

Doma sa snažím zvládať každodennú rutinu so 
všetkými dostupnými pomocníkmi. Popri mojom 
manželovi a  deťoch to zahŕňa aj domáce spotrebiče. 
Každé inteligentné riešenie alebo zariadenie, ktoré robí 
život jednoduchším a  pohodlnejším, je veľmi cenné. 
Už takmer nežehlím, pretože používam sušičku aj pre 
najjemnejšie košele a blúzky.

Radšej využívam čas, aby som si užila to, čo sa mi páči 
najviac: som vonku v prírode, fotím pekné snímky, stretá-
vam sa s priateľkami a spievam, som s rodinou a priateľmi 
alebo cestujem. To všetko mi dodáva novú energiu a vyt-
vára život, ktorý stojí za to žiť.

PETRA GAČNIK, 
Vedúca marketingu
Gorenje Slovinsko

Pokúšam sa žiť jednoduchý, napriek tomu kvalitný život, 
v ktorom sa snažím nájsť vyváženejší vzťah medzi pra-
covnými povinnosťami a  časom stráveným s  rodinou. 
Tímová práca, integrácia a  spoločné ciele sú pre mňa 
kľúčové hodnoty pri vytváraní tvorivého prostredia pre 
výzvy a úlohy, ktorým čelím teraz aj v budúcnosti. Dô-
vera a dobré vzťahy sú neoddeliteľnou súčasťou a vlastne 
uľahčujú život v práci aj doma.

Pretože sme jedna veľká rodina so štyrmi deťmi, musím 
často zjednodušovať domáce práce. Pranie a  sušenie, 
ktoré nám kedysi zabralo dlhú dobu, si už nevyžaduje 
žiadne zvláštne úsilie. Špinavá bielizeň ide rýchlo do 
určených košov a potom do práčky, tá jasne ukazuje, ako 
má byť bielizeň ošetrená. Môžeme dokonca po telefóne 
povedať deťom, čo treba vyprať a akým spôsobom. Tiež 
si ľahko poradia so sušičkou. Bielizeň sa skladá, hneď ako 
uschne, takže potrebné je žehliť už len košele a blúzky. 
Vďaka veľkému 9-kilovému stroju je to všetko ešte 
jednoduchšie.

ROK GRUDNIK, 
Riadenie kategórií, námestník výkonného riaditeľa 

Centrála Gorenje

Pre mňa je „zjednodušený život“ o rovnováhe - rovnováhe 
medzi prácou, časom stráveným s  rodinou a  priateľmi 
a dobou, kedy sa venujem sám sebe. Vzhľadom k tomu, že 
práca je, a to ako pri dlhodobých tak aj denných plánoch, 
najštruktúrovanejšia z týchto činností, je takmer umenie 
neohroziť rovnováhu, nenechať prácu zasahovať do ďalších 
dvoch prvkov v kruhu. V práci sa preto snažím stanoviť 
si priority úloh a zodpovednosti a optimalizovať účinnosť 
tým, že robím správne kroky. V súkromí som sa naučil, že 
jednoduché plány sú to, čo je potrebné, a že skutočnú hod-
notu prinášajú jednoduché veci, ktoré sa dejú “medzi tým”.

TOMAŽ VESELIČ, 
Právne oddelenie
Centrála Gorenje

Koncept a  slogan Life Simplified mi pre našu dobu, 
vyznačujúcu sa mimoriadne rýchlym tempom a pestrou 
škálou prílevu povinností, pripadá veľmi vhodný. Každý 
deň musíme urobiť veľa rozhodnutí, ako v podnikaní, tak 
aj vo svojom voľnom, súkromnom čase, a preto je nesmi-
erne dôležité všeobecne zjednodušovať. Vďaka dnešným 
technológiám, elektronike a rôznym zariadeniam môžeme 
výrazne zjednodušiť každodennú prácu v  zamestnaní 
aj doma, takže sa snažím využívať rýchle, jednoduché 
a  ľahko použiteľné zariadenia, pretože mi pomáhajú 
ušetriť veľa cenného času a energie.
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Pôžitok z jednoduchosti
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VĎAKA IQCOOK OD GORENJE SA ZLYHANIA
STANÚ VECOU MINULOSTI

IQcook od Gorenje by sa dal nazvať geniálnou revolúciou vo varení. Možno 
preto, že geniálny, revolučný a zakaždým tak praktický naozaj je. Preč sú 
tie dni, kedy je pokrm alebo dokonca celé jedlo zbytočne v troskách, či už 
v  dôsledku chybného nastavenia, nepozornosti alebo ľubovoľného počtu 
ďalších faktorov. Vyberte iba nastavenia, ktoré sa najlepšie hodia k vášmu 

pokrmu a začnite si vychutnávať.

Žiadne ďalšie 
zlyhania 

Jeff Bickert, fotografie: Lucijan Kranjc, archív Gorenje

POZNÁMKY Z KUCHYNE
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Nemá zmysel plakať: 

IQboil
Jasné, že je to klišé. Pretože sa to stáva až príliš často. Ohrievate trochu mlieka pre svoju 
pravidelnú šálku rannej radosti, ste zaneprázdnení organizáciou dňa, ktorý práve začal, 

a už teraz idete na plné obrátky. Najprv to ucítite, tú sladkú, ťažkú arómu karameli-
zovanej laktózy, teda mliečneho cukru, teda pripaľujúceho sa mlieka! Nemám na to čas! 

ZLYHANIE!

Ja som to vravel: banálne, 
klišé a príliš pravdivé. Ale 
vďaka IQboil od Gorenje 
už nikdy nebudete plakať 
nad rozliatym (vareným 
a pripáleným) mliekom, ani 
sa báť, že sa niečo vymyká 
z rúk alebo preteká cez 
okraj. O všetko je posta-
rané: varná doska sta-
rostlivo riadi proces varu 
a nastaví teplotu tak, aby 
sa zabránilo vykypeniu. 
Žiadny neporiadok, žiadne 
problémy. Takže môžete 
byť v pokoji a užívať si!

POZNÁMKY Z KUCHYNE
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Zľahka: 

SoftMelt
Len málo vecí vyzerá alebo vonia rovnako krásne ako pomaly sa rozpúšťajúca sa 

čokoláda, z ktorej sa stane niečo rovnako dobré, ak nie lepšie: tortová poleva, poleva 
na palacinky, šľahaná pena. Dlho však nevydrží a radšej dávajte pozor, alebo sa budete 

čoskoro stretávať s ohromne lepkavým neporiadkom, a to doslova. Namiesto pochutnania 
ju budete zoškrabovať a pritom nadávať. Aká zbytočná strata času aj dobroty. ZLYHANIE!

Vyskúšajte skôr inteligentnú 
funkciu SoftMelt od Gorenje, 
pôjde to trochu pomalšie, 
ľahšie, čokoláda sa plne 
a rovnomerne roztopí. Na-
miesto toho, aby sa prilepila 
na hrniec, sa s prvým sús-
tom chutného koláča prilepí 
na podnebie vašich úst. Je 
to také jednoduché. IQcook 
vracia radosť do varenia aj 
pečenia a všetkých dobrých 
vecí, ktoré radi robíme a mi-
lujeme robiť dobre a bez 
námahy. Spoľahlivo!
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Najlepšie hranolčeky: 

IQfry
Hľadáte dobré, autentické hranolčeky? Hľadajte ich vo vlastnej kuchyni. Správne, dávate pozor, veľa pozornosti 

po dlhú dobu. Veľmi rýchlo sa dostanú do kritickej fázy a potom to ide už len z kopca. Ak ste však zanepráz-
dnení inými úlohami, hľadáte morskú soľ a podobne, hranolčeky dopadnú škaredo. Skutočne škaredo: budú 

čierne, tvrdé, nejedlé a nestráviteľné. ZLYHANIE!

IQfry od Gorenje nie je len 
o tom nechať veci plynúť. 
Prečo hranolčeky nechať 
presmažiť? Funkcia IQfry 
je prednastavený režim 
pre smaženie na väčšom 
množstve oleja, ktorá 
zabezpečuje, že olej sa 
nikdy neprehreje tak, aby sa 
z neho parilo alebo sa pálil. 
Aké šikovné, že? Dostatočne 
šikovné, aby ste si užili to, 
čo robíte, očakávali chutné 
veci s vedomím, že vaše 
hranolčeky a všetko ostatné 
je v tých najlepších rukách.
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Plody mora: 

IQgrill
Ryba je úžasná vec. Je chutná, zdravá a ľahko sa pripravuje. Tiež ju možno ľahko zničiť, 
ale takto krivdiť daru mora je obrovská škoda. Ryby chceli, aby sa s nimi jednalo trochu 
jemne, so štipkou osobnej starostlivosti. Varte ju však príliš dlho a čaro ľahne popolom. 

ZLYHANIE!

IQgrill od Gorenje ale ponúka 
veľmi pohodlný
prednastavený režim 
grilovania, ktorý vám umožní 
vyberať medzi tromi úrovňami 
grilovania - neprepečené, 
stredne a dobre prepečené. 
Je tak ideálny na grilovanie 
steakov, rýb, omeliet a ďalších, 
zabezpečuje rovnomerné 
varenie a ponecháva všetky 
chutné šťavy. Netreba hádať: 
všetko, čo ide do panvice, 
vyjde určite krásne upečené, 
k úplnej spokojnosti a radosti 
každého.
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Nová generácia vstavaných rúr od Gorenje zmení každého kuchára na 
majstra šéfkuchára. Široký rad inteligentných predvolieb vám približuje 
veľké množstvo chutných jedál na dosah ruky. Lahodné nemusí byť zložité, 
práve naopak: pripraviť inak neľahké pokrmy, ktoré zvyčajne vyžadujú 

veľa úprav, aby ste z nich mali čo najviac, je obdivuhodne jednoduché.

Najlepšie z toho všetkého je, že nemusíte poznať všetky triky a procedúry, 
pretože rúra pečie, griluje, ohrieva na pare a  vie ďalšie veci podľa 

zvoleného receptu.

Prinášame vám štyri z našich súčasných, jednoduchých a vynikajúcich
obľúbených jedál.

Jednoducho 
šéfkuchár

Vstavané rúry od Gorenje odstraňujú dohady z vytvárania 
chutných a zdravých pokrmov.

Jeff Bickert, ilustrácie: Ajda Fortuna, fotografie: Peter Giodani 
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Špargľa (sous-vide)

INGREDIENCIE

500 g špargle
olivový olej
štipka soli
korenie

Dochuťte, pokvapkajte olivovým 
olejom, pridajte štipku soli a korenia.

Umiestnite špargľu do vákuového 
vrecka. Odsajte vzduch, utesnite 
vrecko a vložte ho do plytkej 
zapekacej misky, na úrovni pečenia 2.

PRÍPRAVA

ČO ROBIŤ:
Vyberte: Variť v pare
Nastavte teplotu na 90 °C, 
varte 70 minút

Prvá predzvesť jari v rastlinnej ríši 
ponúka oveľa viac než len chutný 
zážitok. Čerstvá špargľa, ak sa 
dobre upraví, je úžasne komplexná 
a dokonalá.
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Umiestnite potraviny do 
vákuového vrecka. Odsajte vzduch, 
utesnite vrecko a vložte ho do 
plytkej zapekacej misky, na úrovni 
pečenia 2.

Dochuťte jedným strúčikom cesnaku, 
štipkou čerstvého rozmarínu, tymianu, 
soli a korenia.

INGREDIENCIE

500 g kačacích pŕs 
1 strúčik cesnaku
štipka čerstvého tymianu
štipka čerstvého rozmarínu
soľ
korenie

Kačacie prsia (sous-vide)

PRÍPRAVA

ČO ROBIŤ:
Vyberte: Variť v pare
Nastavte teplotu na 70 °C, 
varte 100 minút
 

Kačacie prsia sú univerzálne kúsky 
mäsa s plnou chuťou a možno ich 
podávať mnohými spôsobmi. Nerobte 
veci zbytočne zložito, podávajte 
priamo so šalátom alebo naším 
ľahkým zZeleninovým sou�é.

 

31   

NOTES FROM THE KITCHEN

Cuketové sou�é

PRÍPRAVA

VYBERTE: Cuketové sou�é
Ide o automatický program. Nastavením 
množstvo nastaví rúra automaticky 
všetky ďalšie parametre.

ČO SA V RÚRE DEJE:
výkon: 600 
doba varenia: 8 min

INGREDIENCIE

1 veľká cuketa
3 vajcia
3 strúčiky cesnaku 
štipka soli
štipka čierneho korenia
1 lyžička múky

Ideálne neskoro-letné jedlo, keď
máte veľa cukiet čakajúcich
len na to, až ich zjete. Nezabudnite 
jedlo ozdobiť čerstvými cuketovými 
plátkami.

Olejom zľahka potrite keramický 
alebo sklenený pekáč. Naplňte ho 
iba z polovice. Umiestnite na 
úroveň pečenia 1.

Ušľahajte vajcia, pridajte 
cuketu, roztlačené strúčiky 
cesnaku a múku. Dobre 
premiešajte.

Nastrúhajte cuketu a osoľte ju.

Nechajte odkvapkať.
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Umiestnite potraviny do 
vákuového vrecka. Odsajte vzduch, 
utesnite vrecko a vložte ho do 
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pečenia 2.

Dochuťte jedným strúčikom cesnaku, 
štipkou čerstvého rozmarínu, tymianu, 
soli a korenia.

INGREDIENCIE

500 g kačacích pŕs 
1 strúčik cesnaku
štipka čerstvého tymianu
štipka čerstvého rozmarínu
soľ
korenie

Kačacie prsia (sous-vide)

PRÍPRAVA

ČO ROBIŤ:
Vyberte: Variť v pare
Nastavte teplotu na 70 °C, 
varte 100 minút
 

Kačacie prsia sú univerzálne kúsky 
mäsa s plnou chuťou a možno ich 
podávať mnohými spôsobmi. Nerobte 
veci zbytočne zložito, podávajte 
priamo so šalátom alebo naším 
ľahkým zZeleninovým sou�é.
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NOTES FROM THE KITCHEN

Cuketové sou�é

PRÍPRAVA

VYBERTE: Cuketové sou�é
Ide o automatický program. Nastavením 
množstvo nastaví rúra automaticky 
všetky ďalšie parametre.

ČO SA V RÚRE DEJE:
výkon: 600 
doba varenia: 8 min

INGREDIENCIE

1 veľká cuketa
3 vajcia
3 strúčiky cesnaku 
štipka soli
štipka čierneho korenia
1 lyžička múky

Ideálne neskoro-letné jedlo, keď
máte veľa cukiet čakajúcich
len na to, až ich zjete. Nezabudnite 
jedlo ozdobiť čerstvými cuketovými 
plátkami.

Olejom zľahka potrite keramický 
alebo sklenený pekáč. Naplňte ho 
iba z polovice. Umiestnite na 
úroveň pečenia 1.

Ušľahajte vajcia, pridajte 
cuketu, roztlačené strúčiky 
cesnaku a múku. Dobre 
premiešajte.

Nastrúhajte cuketu a osoľte ju.

Nechajte odkvapkať.
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NOTES FROM THE KITCHEN

Čokoládová bábovka

V mise zmiešajte všetky suché 
prísady dohromady.

Pridajte mlieko, vajcia a mäkké maslo 
do mixéra alebo kuchynského robota, 
pridajte suché prísady a vymiešajte 
zmes do hladka.

Nalejte zmes do vymastenej 
kovovej bábovkovej formy 
a umiestnite na úroveň pečenia 1.

PRÍPRAVA

INGREDIENCIE

1 3/4 hrnčeka múky
1 1/2 hrnčeka kakaa
1 lyžička soli
prášok do pečiva
jedlá sóda
vanilkový cukor

100 g masla
2 vajcia
1 dl mlieka
2 lyžičky rumu

VYBERTE: Bábovka
Ide o automatický program. Nastavením 
množstvo nastaví rúra automaticky všetky 
ďalšie parametre.

ČO SA V RÚRE DEJE:
ohrievač: spodné vyhrievanie +  
teplota horúceho vzduchu: 170 °C
doba varenia: 55 min

Doprajte si túto najchutnejšiu, vždy 
podarenú, jemnú a ľahko pripravenú 
čokoládovú dobrotu, ktorú budete 
robiť znova a znova. Skvele sa hodí 
aj na večierok alebo piknik! 

POZNÁMKY Z KUCHYNE
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NOTES FROM THE KITCHEN

Čokoládová bábovka

V mise zmiešajte všetky suché 
prísady dohromady.

Pridajte mlieko, vajcia a mäkké maslo 
do mixéra alebo kuchynského robota, 
pridajte suché prísady a vymiešajte 
zmes do hladka.

Nalejte zmes do vymastenej 
kovovej bábovkovej formy 
a umiestnite na úroveň pečenia 1.

PRÍPRAVA

INGREDIENCIE

1 3/4 hrnčeka múky
1 1/2 hrnčeka kakaa
1 lyžička soli
prášok do pečiva
jedlá sóda
vanilkový cukor

100 g masla
2 vajcia
1 dl mlieka
2 lyžičky rumu

VYBERTE: Bábovka
Ide o automatický program. Nastavením 
množstvo nastaví rúra automaticky všetky 
ďalšie parametre.

ČO SA V RÚRE DEJE:
ohrievač: spodné vyhrievanie +  
teplota horúceho vzduchu: 170 °C
doba varenia: 55 min

Doprajte si túto najchutnejšiu, vždy 
podarenú, jemnú a ľahko pripravenú 
čokoládovú dobrotu, ktorú budete 
robiť znova a znova. Skvele sa hodí 
aj na večierok alebo piknik! 

gorenje.sk

NAJJEMNEJŠIA 
ÚPRAVA VITAMÍNOV
NA SVETE
Rúry od Gorenje boli dopracované k dokonalosti, aby vám pomohli servírovať zdravé 
jedlo každý deň v týždni. To je nakoniec to, čo sa počíta najviac. Vďaka pokročilej 
technológii varenia v pare, ktorá využíva oblak dokonale čistej pary rovnomerne 
rozloženej po celej rúre, je jedlo vždy šťavnaté a plné vitamínov. Jedlo už nie je len 
zdroj energie, ale aj prameň chutí, vôní a potešenia.

VPRED K ŠTAVNATÉMU A ZDRAVÉMU
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Manca Krnel, fotografie: Vladimir Mićković, Jeff Bickert

Majster šéfkuchár Andrej Kuhar hostí 
popoludnie vo Vila Herberstein a ukazuje 
nám, že jednoduché potešenia sú stále tie 

najlepšie.

Oslava 
života
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Pamätajúc na to nám 
šéfkuchár Kuhar 
ponúkol krevety s cherry 
paradajkami, varené 
zemiaky s mangoldom, 
rôzne šaláty a rad ľahkých 
omáčok, aby sa všetky 
tieto odlišné chute spojili. 
Vytvoriť dobré možnosti 
je jedna vec, ale dosiahnuť 
silnú a napriek tomu 
krehkú rovnováhu, je niečo 
celkom iné.

Po väčšinu histórie reštaurácií pri-
pomínali ich kuchyne skôr malé 
hrady. Stáli samostatne, uzavreté 
a  nepreniknuteľné, miesta tajných 
charakteristických pokrmov a tech-
ník. Teraz sa brány týchto starých pev- 
ností otvárajú dokorán. Šéfkuchári 
hovoria, zdieľajú, ukazujú a  ochut-
návajú s nami.

Andrej Kuhar využíva svoje dlhé 
a  rozmanité profesijné skúsenosti, 
aby „interpretoval” a premieňal aj tie 
najzložitejšie recepty na jednoduché 
pokyny a techniky pre „akéhokoľvek 
šéfkuchára”. V rámci tejto slávnost-
nej príležitosti pripravoval jahňacie 
kotletky s bylinkovou krustou a plne-
nými artičokami. Šéfkuchár Kuhar 
bol rád, že sa mohol podeliť o každý 
krok príprav, a všetko, čo robil, vyze-
ralo veľmi jednoducho.

Nádherná zmes voňavých aróm a prí- 
jemných textúr spolu s veľmi očaru-
júcou vizuálnou príťažlivosťou bola 
inšpirujúca a  sľubovala príchod 
ďalších dobrôt.
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Menu:
Krevety s cherry paradajkami
Pečená šunka s medom a horčicou
Jahňacie v bylinkovej kruste s plnenými artičokami
Čokoládová pena Creation
Makové muffiny s hruškami na červenom víne
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Vila Herberstein, malý hrádok sto-
jaci teraz na slovinskom predmestí, 
bola postavená v  druhej polovici 
19. storočia vo Velenji a  slúžila ako 
sídlo baróna von Rittera, Jozefa 
Edera a  posledný grófky krajiny, 
Marie Anny von Herberstein. Dnes 
slúži ako elegantné kulinárske ihrisko 
pre neskutočne spoločenského 
a  energetického Kuhara a  jeho 
šťastných hostí, ktorí prichádzajú na 
večeru alebo zúčastniť sa jednej zo 
špeciálnych akcií vo vile. Podarilo sa 
mu do tohto tradičného vidieckeho 
miesta priniesť čerstvý pohľad na 
spolovice starodávnu kuchyňu spo-
jením chutných, výživných miestnych 
surovín a pokrmov pod jednou, jed-
noduchou pohostinnou strechou.

Vila Herberstein vskutku vibruje tep-
lom a  otvorenosťou, prepracova-
nou spoločnou skúsenosťou, ktorá 
inšpiruje, teší a  pripomína nám, že 
jednoduché potešenia v  živote sú 
stále tie najlepšie.
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Stretnutia sú o malých prekvapeniach. To je dôvod, prečo ich máme radi, očakávame 
ich, chýbajú nám. Myslíte si, že určitá kuchyňa je definitívna, ale opak je pravdou. 
Rovnako ako si myslíte, že sa určitá osoba správa jedným spôsobom, ale tak to nie je. 
Alebo zistíte, že sa opäť potvrdzuje to, čo ste si predtým mysleli alebo vedeli o mieste 
či tradícii. Potom však spoznáte, že v skutočnosti to je vlastne oveľa jednoduchšie, 
čistejšie. Pamätáte si tú noc v penzióne Vila Herberstein? Boli sme tam a mysleli si: 

„títo ľudia vedia, ako žiť, skrátka to vedia.“

Na záver Kuhar zdvojnásobil dezert: biela a tmavá 
čokoládová pena a lahodné hrušky na červenom 
víne sprevádzané malými makovými muffinmi 
s chrumkavým vonkajškom a mäkkým tekutým 
stredom.
Bohaté chute sa spojili s húževnatými textúrami 
v rozhodne korunujúce kulinárske gesto.
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Oslava života však nekončí tým, že sa naservíruje posledné jedlo a šéfkuchári 
idú domov. Vďaka zahrnutiu niečoho navyše boli aj samotní šéfkuchári 
určitým spôsobom ovplyvnení. Nové veci, ktoré videli, okúsili a vyskúšali, 

považujú za zdroj inšpirácie pre svoje vlastné kuchyne.



KULINÁRSKE UMENIE

Základy 
o jedle

text & fotografie: Jeff Bickert 
styling (bez varenia): Manca Krnel

VYUŽITE JEDNODUCHOSŤ, 
NÁDHERU A SUROVOSŤ

Varenie je úžasné. Niekedy ale malá zmena môže znamenať 
dobrú vec, čo občas môže ale znamenať aj to, že nemusíte 
variť. Nemáte toho toľko na práci, často nemusíte ani toľko 
upratovať a vonku nájdete plno chutných vecí a dobrých 
zdravých ingrediencií prekypujúcich prístupom a chuťou. 
Mix a  harmónia, doplnok a  kontrast, to je jednoduchá 

schéma našej práce.

Na prezentácii záleží. Každý šéfkuchár vám povie a ukáže, 
že štýl servírovania a podávanie pokrmu má veľký účinok. 
Veľa z nášho pocitu chutí je v skutočnosti neoddeliteľne 
spojených s našim čuchom. Pretože sa riadime podľa zraku, 

potom to, čo vidíme, je aj to, čo zároveň ochutnávame.

A bylinky, kvety a kvitnúce bylinky sú prirodzene dobré 
potraviny a potravinové doplnky, veci vďaka nim vyzerajú, 
voňajú a chutia lepšie, bohatšie, plnšie. Prinášame vám štyri 

z našich súčasných obľúbených receptov.

48 
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Všetko odkryté: 

Gravlax
Slovo gravlax pochádza zo Škandinávskeho slova grava (“kopať”, v  modernom slova zmysle 
“nasoliť (ryby)”) a lax (z laks, indoeurópskeho slova označujúceho lososa). Typicky sa gravlax 
alebo studený nasolený losos marinuje po dobu niekoľkých dní v zmesi soli, cukru a kôpru, často 

sa podáva s horčicovou omáčkou, na chlebe alebo so zemiakmi.

Ale nám to chutí len tak, bez cukru, čakania alebo iných úprav, keď už na to príde. Rozprestrite 
plátky veľmi tenko nakrájaného čerstvého lososa, posypte zľahka hrubou morskou soľou a ozdobte 

čerstvým kôprom, citrón je najmä na dekoráciu, ale my sme prispôsobiví. Grav!
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Naplňte, zabaľte a zmotajte: 

Prosciutto, sušené 
slivky & kozí syr

Máme z  toho trochu rozporuplné pocity: ide o  sušené slivky plnené kozím syrom 
a  obalené prosciutto, alebo prosciutto plnené sušenými slivkami plnenými kozím 
syrom? Vlastne, na tom nezáleží. Ide o o klasický prípad sladkého a slaného, suchého 
a krémového. Každá surovina dopĺňa tú druhú a kontrastuje s treťou. Bizarné a skvelé.
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Dobre nakrájané: 

Hrušky s vlašskými 
orechmi

Rozkrájajte pozdĺžne jednu zrelú, avšak tvrdú hrušku, rozpoľte a  nadrobte niekoľko 
vlašských orechov, nastrúhajte kúsok parmezánu alebo ešte lepšie zrelého pecorina 
a  pokvapkajte hľuzovkovým medom. Ovocie, orechy, syr a  med sú prírodní priatelia 

kombinujúci to najlepšie: sladké so slaným, tmavé a suché so sviežim a šťavnatým.

Desiata, predjedlo alebo dezert? Otázky len rozptyľujú, budete už vedieť, čo robiť.
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Hádky nie sú potrebné: 

Ikry na toaste
Rusi, Fíni, Švédi a  niektoré ďalšie rovnako eklektické severné kultúry si môžu 
uplatňovať nárok na túto pochúťku, ale dostaneme sa k tomu istému: ikrám na toaste. 
Lososie ikry sa hodia vďaka svojej prirodzene svetlej farbe, peknej veľkosti a dobrej 
textúre, ale svoju úlohu splní aj veľa iných ikier. Opečte trochu sendvičového chleba, 
namažte maslom, potrite hrubou vrstvou kyslej smotany alebo crème fraiche, pridajte 
pár lyžičiek ikier, zomeľte čerstvé hrubé čierne korenie a  všetko posypte. Skalne 
praktizujúci by pred ikrami pridali kúsok veľmi jemne nasekanej cibuli, ale to nie všetci 

to ocenia. Skúste napríklad oboje, určite si však pochutnáte.
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TECH & TECH

1 — Cievka (zvinutý 
kovový indukčný prvok) sa 
nachádza bezprostredne 
pod povrchom varnej dosky, 
ktorá je zvyčajne sklenená. 
Ak je elektrická energia 
aplikovaná na cievku, vytvára 
silné, vysokofrekvenčné 
magnetické pole.

2 — Feromagnetický riad 
(obsahujúci železo) položené 
vo vnútri magnetického poľa 
na sklenenú varnú dosku 
pôsobí ako druhý vodič 
a indukuje sa v ňom elektrický 
prúd.

3 — Elektrické prúdy zvané 
vírivé prúdy, ktoré produkujú 
meniace sa magnetické pole, 
sa tvoria v samotnom riade. 
Riad má vlastné magnetické 
pole, ktoré odoláva prúdom 
generovaným indukčným 
prvkom.

4 — Energia vytvorená 
protiľahlým magnetickým 
poľom sa uvoľní vo forme 
tepla v nádobe. Nádoba 
potom ohrieva svoj obsah.

Hneď ako sa nádoba (hrniec, 
panvica) odstráni z varnej 
dosky, sklo sa takmer 
okamžite ochladí, pretože 
sa už nevytvára žiadne 
teplo pomocou interakcie 
medzi (kovovou) nádobou 
a indukčným prvkom pod ňou. 
Šikovné, skvelé a efektívne
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Jednoduchý zázrak 
menom indukcia 

Gorenje ponúka rad rýchlych, efektívnych a  ekonomických indukčných varných dosiek aj 
dizajnový rad indukčných varných dosiek. Mnoho z nich zahŕňa pokročilé automatické funkcie 
aj celé programy na varenie. Kým však mnohí z nás sú oboznámení s indukčnou technológiou, 
len málo ľudí vlastne vie, čo to je, alebo ako to funguje. Nasleduje vysvetlenie, zjednodušené.
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vo vašom jedle je
www.prepara.com

4 — NEUVERITEĽNÁ 
ĽAHKOSŤ BYTIA 
HEIMPLANET FISTRAL 
IN CAMO CAIRO
Ak máte radi nádhernú príro- 
du, budete milovať aj nový  
nafukovací stan od nemeckej 
značky Heimplanet Je stabil- 
ný, odolný proti poveternost-
ným vplyvom, vyrobený z tých  
najkvalitnejších materiálov 
a dodávaný s maskovacou 
potlačou inšpirovanou arab- 

skými vzormi. Na zostavenie 
potrebujete len chvíľku a čer- 
padlo. Jeho ľahká geodetic- 
ká štruktúra zabezpečuje 
stabilitu proti vetru, dostatoč- 
né množstvo priestoru a vyu- 
žíva patentovaný multikomo-
rový bezpečnostný systém, 
ktorý oddeľuje vzduchový 
rám na dve komory. 
www.heimplanet.com

5 — PRE ZÚBKOVE 
VÍLY V STRATE
GOODFLOSS OD 
SPOLOČNOSTI GOODWELL

1 — DOBRE PREMAZANÝ STROJ  
LIS NA OLEJ OD GORENJE
Výhody za studena lisovaného 
oleja poznáme odjakživa. 
A vďaka lisu na olej od Gorenje 
môžete vylisovať každé zdravé, 
chutné orechy a semienka, 
ktoré sa vám dostanú pod 
ruku. Teplota spracovania 
nikdy neprekročí hranicu
50 °C, takže si zachovajú všetky 
svoje chute, vône a nutričnú 
hodnotu, posilnia náš imunitný 
systém vďaka antioxidantom, 
vitamínom a minerálom. 
Použite ho do jedál alebo na 
aromaterapiu pre bohaté, 
svieže a aromatické prebudenie 
vašich zmyslov. Naši obľúbenci? 
Ľanové semienka, vlašské 
orechy, mandle a sezamové 
semienka - ale sami objavte 
tú svoju perfektnú zmes.

2 — REZANCE A CESTOVINY 
V PRESTROJENÍ ŠPIRALIZÉRA 

GEFU SPIRALFIX 
Pretože sacharidy sú verejným 
nepriateľom číslo jedna, čo by 
mohlo byť lepšie ako krájač, 
ktorý mení zeleninu na „akože 
cestoviny“? Jednoduchým 

OBJEKTY TÚŽBY

Vedomé 
zdvorilosti

otočením rukoväte nakrája na 
plátky alebo špirály akúkoľvek 
zeleninu a ovocie s možnosťou 
štyroch rôznych veľkostí rezov. 
Surové alebo varené, v šaláte 
alebo maskované ako špagety, 
pomôže vytvoriť ľahké a zdravé 
jedlo už za okamih. Možno 
umývať v umývačke.  
www.gefu.us

3 — ČERSTVÉ POTRAVINY
HAPPILY HIBERNATING
EVAK FOOD CONTAINERS 
BY PREPARA
Či už ide o zvyšky, zaváraniny, 
byliny, orechy alebo mletú 
kávu, pri kontakte so vzdu-
chom stráca jedlo svoju 
čerstvosť, chuť a vôňu. 
Skladovacie dózy EVAK by 
PREPARA sú vzduchotesné 
sklenené nádoby z nehrdza-
vejúcej ocele a silikónovými 
viečkami so systémom dvoji- 
tého ventilu, ktorý odsáva  
všetok vzduch, keď stláčate  
viečko dolu, a navyše tiež uľah- 
čuje jeho vytiahnutie a odstrá- 
nenie. Jednoduché a elegantné 
riešenie pre zachovanie 
všetkého dobrého, čo 

5 2

6

Starostlivosť o vašu myseľ, telo a dušu nikdy nevyzerala  lepšie,  
nechutila, tak výborne a nebola jednoduchšia. Predstavujeme  
niekoľko vecí, ktoré pomáhajú predĺžiť si letné žiarenie až do  
jesenných bláznovstiev.
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Dobrí ľudia v spoločnosti 
Goodwell sa rozhodli, že zjed- 
nodušia používanie zubných  
nití vďaka svojej ekologickej-
šej a ľahšej verzii GoodFloss. 
Je prenosná, biologicky 
odbúrateľná a navrhnutá tak, 
aby zjednodušila používanie 
zubnej nite. Tieto jednorazové 
prístroje dostanete v balení 
po štyroch, zmestia sa aj 
do peňaženky a obsahujú 
aj špáradlo. Nikdy sa už 
nebudete pýtať, či máte 
špenát medzi zubami. 
www.thegoodwellcompany

6 — PRETOŽE NA SIVEJ 
HMOTE ZÁLEŽÍ
PRILBA THOUSAND 
BY THOUSAND
Ak ste vášnivý cyklista 
a máte aj povedomie o móde, 
nehľadajte nič iné. Vďaka návr- 
hárke Glorii Hwang sú tu prilby 
inšpirované klasickými jazd- 
cami a motorkármi, ktoré bu-
dete skutočne chcieť nosiť.  
A sú tu ešte ďalšie dobré 
správy - prichádzajú so systé- 
mom PopLock, ktorý vám  
umožní zamknúť ich na bicykel. 
Vyznačujú sa niekoľkými ve-

tracími otvormi a vnútornými 
chladiacimi  kanálmi, koženými 
páskami  s magnetickými 
prackami a matným povr-
chom v bielej,  námorníckej 
modrej alebo  čiernej.
www.explorethousand.com

7 — MOLEKULÁRNE 
KÚZLO PRE GURMÁNOV
AROMA R-EVOLUTION BY 
MOLÉCULE-R FLAVORS 
Cieľ spoločnosti Molecule-R 
demokratizovať kulinárske 
inovácie vyústil do vytvorenia  
Aromafork a Aromaspoon - 

dvoch výrobkov, ktoré produ- 
kujú intenzívne a jedinečné 
chuťové zážitky. Vzhľadom  
k tomu, že chuťové poháriky  
spoznávajú iba päť základných  
chutí, spoločnosť sa zamerala 
na nos. Savý papier nasiaknu- 
tý koncentrovanou vôňou, 
ktorá zosilňuje chuť, je vlože- 
ný do špeciálne navrhnutého 
príboru a tým podvádza
myseľ. Táto nová kapitola 
kuchynskej science fiction 
je k dispozícii v 21 vôňach, 
aby vám vylepšila chuť.
www.molecule-r.com
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OSOBNÝ REKORD

Bylinky pre život
Chutné, zdravé a liečivé. Divoko rastúce bylinky nám 

vracajú chuť a pocit jednoduchých tradícií starého sveta.

text & fotografie: Jeff Bickert
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OSOBNÝ REKORD 

Pokljuka je zalesnená krasová plošina 
v nadmorskej výške 1100 až 1400 m 
nachádzajúca sa v  Julských Alpách 
v  severozápadnom Slovinsku a  je 
súčasťou národného parku Triglav. 
Hoci je iba 15 km západne od slávneho 
letoviska Bled, cesta autom činí 
plných 25 kilometrov pozdĺž úžasne 
krásnej krajiny posiatej starými 
farmami a poľnohospodárskymi de-
dinami.

Plošina je známa pre svoje bežecké 
trate a  každoročný Svetový pohár 
v  biatlone, ktorý sa tu koná. Je 
tiež dobre známa ako raj pre pešiu 
turistiku vďaka svojim sviežim, 

nekonečným lesom a rovnako sviežim 
lúkam a mýtinám, ktoré sú domovom 
mnohých divoko rastúcich bylín, ko-
rienkov, lesných plodov a húb: všetko 
chutné a  zdravé, čo divoká krajina 
matky prírody ponúka.

Predstavíme vám košík plný bylín, 
ktoré sú v tejto oblasti bežné a po-
chádzajú odtiaľ, ale našli by sa 
v  ľubovoľnom počte oblastí v  celej 
Európe aj mimo nej. Bylinky sú zdravé, 
liečivé a rovnako tak chutné a opäť sa 
tešia veľkému dopytu v kuchyniach 
a špajzách sveta, ich hľadanie a zber 
je navyše neoddeliteľnou súčasťou 
nádherného zážitku v divokej prírode.

• 
TI, KTORÍ SA V BYLINKÁCH VYZNAJÚ 

A UŽÍVAJÚ SI DLHÉ POKOJNÉ PRE-
CHÁDZKY ALEBO NÁROČNÉ VÝLETY, 

SEM PRICHÁDZAJÚ, ABY BOLI 
SÚČASŤOU KÚZLA A ZOBRALI SI TRO-

CHU TEJTO MÁGIE DOMOV
•



58   

OSOBNÝ REKORD

1. MALNÍK
Červený maliník je zdrojom jedlých, chut-
ných a  sladkých bobúľ. Po celé stáročia 
sa plody aj listy maliníka používali aj ako 
liek. Maliny sa konzumujú a  používajú sa 
do džemov a  iných potravín. V  malých 
množstvách je v  Európe list maliníku 
zdrojom prírodnej arómy. Malinový list 
sa používa pri zažívacích ťažkostiach, 
ochoreniach respiračného systému 
vrátane chrípky a  na srdcové problémy, 
proti horúčke, cukrovke a  nedostatku vi-
tamínov. Niektoré ženy používajú listy ma-
liníka pri bolestivých obdobiach a ranných 
nevoľnostiach spojených s tehotenstvom.

2. ARNIKA 
Arnika sa aplikuje na kožu proti bolesti 
a opuchu súvisiacim s modrinami, bolesťou, 
vyvrtnutím a  artritídou. Tiež sa dáva na 
kožu pri bodnutí hmyzom, bolestiach 
svalov, na popraskané pery a akné. Užíva 
sa aj ústami pri bolestiach v ústach a krku, 
bodnutí hmyzom a na boľavé ďasná. Arnika 
sa využíva ako ochucovacia zložka v nápo-
joch, mrazených mliečnych dezertoch, cuk-
rovinkách, pečive a nákypoch.

3. VRBOVKA 
(známa tiež ako Epilobium alebo vrbka)

Vrbovka má dlhú históriu využitia ako 
jedla ale aj liečiva. Liečivé použitie zahŕňa 
ústne pužitie rastlinných extraktov, často 
vo forme infúzie alebo čaju, ako liek na 
rôzne problémy vrátane zažívacích porúch. 
Lokálne sa rastlina tradične využíva ako 
upokojujúci, čistiaci a  liečivý prostriedok 
na liečbu popálenín, kožných vyrážok 
a  podráždenia. Extrakty z  vrbovky majú 
antimikrobiálne účinky proti radu baktérií, 
a zdá sa, že obsahujú aktívnu protizápalovú 
zložku. 

4. ALCHEMILKA
Alchemilka, malá, nenápadná rastlinka, 
má značnú reputáciu ako bylinný liek. Jej 
listy sa používajú komerčne do čajových 
zmesí. Mladé listy, surové alebo varené, sú 
tiež v zmesi s inými podobnými bylinkami 
súčasťou tradičných (horkých) dezertov. 
Alchemilka má tiež sťahujúce a  antisep-
tické vlastnosti vďaka tanínu, ktorý ob-
sahuje, a považuje sa za dobrú bylinku na 
hojenie rán. Dokonca sa v  záhradníctve 
využíva na pokrytie pôdy a skaliek.
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6. TYMIÁN
Tymian je druh hybridnej materinej dúšky, 
ktorý sa pestuje predovšetkým ako 
kuchynská bylinka pre svoje listy voňajúce 
po citróne. Jeho malinké tmavo zelené listy 
majú silnú citrónovú vôňu, ktorá produkuje 
najviac arómy tesne pred kvitnutím. Listy 
sa často používajú čerstvé alebo sušené 
(čerstvé sú lepšie) ako korenie rôznych 
jedál vrátane šalátov, polievok, omáčok, 
duseného mäsa a mäsových alebo rybích 
pokrmov. Čerstvé vetvičky sa dajú využiť 
ako ozdoba.

7. NÁTRŽNÍK VZPRIAMENÝ  
(známy tiež ako potentilla)

Niektoré druhy nátržníka sa používajú 
v bylinkárstve. Nátržník vzpriamený sa už 
dlho využíva ako bylinný liek na zápaly 
a poruchy zažívacieho traktu. Je tiež bo-
hatý na flavonoidy, o ktorých sa udáva, že 
majú antidiabetické účinky, pretože stimu-
lujú využitie inzulínu, zlepšujú spotrebu 
glukózy a ďalšie.

5. ĽUBOVNÍK
Ľubovník je kvitnúca rastlina s antideprere-
sívnymi účinkami a silnými protizápalovými 
vlastnosťami. Opäť sa stala populárnou ako 
antidepresívum a v  skutočnosti je to liek 
číslo jedna v  Nemecku, hojne študovaný 
vedeckým poradným panelom nemeckej 
vlády. Obsahuje niekoľko chemických 
látok, ktoré sa považujú za hlavný zdroj an-
tidepresív. Masť s extraktom možno lokálne 
použiť na ošetrenie modrín, popálenín, 
uštipnutí hmyzom a podobne.
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ČO SA ZBIERALO
• 

MALINÍK, PO STÁROČIA POUŽÍVANÝ AKO LIEK
ARNIKA, AROMATICKÁ ZLOŽKA A VEĽKÝ LIEČITEĽ

VRBOVKA, S DLHOU HISTÓRIOU VYUŽITIA AKO JEDLA AJ LIEČIVA
ALCHEMILKA, KOMERČNE PRIDÁVANÁ DO ČAJOVÝCH ZMESÍ
ĽUBOVNÍK, ANTIDEPRESÍVNA A PROTIZÁPALOVÁ BYLINKA

TYMIAN, ČASTO POUŽÍVANÉ KORENIE
NÁTRŽNÍK VZPRIAMENÝ, TRADIČNE VYUŽÍVANÝ AKO  

BYLINNÝ LIEK
•



 Von 
z  

chladničky

Pôžitok z jednoduchosti



61   

O kontrole niektorých bohatých obsahov chladničiek a o tom, 
ako odrážajú osobnosti svojich majiteľov a ako sa rad chladničiek 
Gorenje IonGeneration stará o  každý z  ich nekompromisne 

individuálnych životných štýlov. 

 Von 
z  

chladničky

Manca Krnel, fotografie: Vladimir Mićković

STUDENÁ ZASTÁVKA
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IonAir with MultiFlow 360°
Tina a George, učiteľka a arborista

Pocit spojenia s prírodou je neoddeliteľnou súčasťou ich života. Nemusia ani opustiť svoj 
dom, aby ho zažili. “Príroda je matkou varenia,” tvrdia. Skvelé príchute nikdy nevzídu zo 
zlých ingrediencií a tie najlepšie ingrediencie možno nájsť iba v tej najzdravšej z ekológií.

Medzi niektoré z ich chutných živín z odľahlých a nedotknutých miest patrí:
Bambucké maslo, kokosový olej, kozie mlieko, džem z arónie, maslo ghí a veľa zeleniny 

z miestnej domácej produkcie
.

IonAir with MultiFlow 360° 
Táto funkcia napodobňuje prirodzený proces ionizácie, aby udržala 
potraviny dlhšie čerstvé. Záporne nabité ióny obnovujú vzduch pre 
napodobenie prírodnej mikroklímy, čím vytvára ideálne prostredie pre 
čerstvé potraviny. Ventilačný systém MULTIFLOW 360° rovnomerne 
rozdeľuje ionizovaný vzduch, a tak udržiava stabilnú teplotu na každej 
polici.
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NoFrost Plus 
Alex, architekt, milovník plachtenia

Jeden z najpodmanivejších architektov v sub-Alpskej oblasti nemusí presne vedieť, ako napraviť ma-
terskú školu, ale vie, ako súčasne kormidlovať dve zreteľne odlišné architektonické firmy k slnečným 
brehom úspechu. Keď už hovoríme o brehoch, rád sa na ne pozerá z diaľky - v najlepšom prípade 
kým od nich odchádza. Mali sme šťastie, že sme ho zastihli tesne predtým, než odplával na Korziku. 
Pretože nikdy nevie, kedy a kam ho dobrý vietor zaveje, stále má svoje drahé dobroty v mrazničke.

Medzi radou delikates, ktoré Alex má, je mrazená čokoládová torta, slávky, bylinky, citrónový sorbet, 
prémiové zmrzliny, vodka a lahodná zmes bobuľového ovocia.

NoFrost Plus
Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, 
inštalovaný v mrazničke, zabraňuje hromadeniu ľadu 
a mrazu, udržiava nízku spotrebu energie a popri tom 
zachováva ideálnu mikroklímu pre čerstvé potraviny.
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AdaptTech
Melisa, stavbyvedúca

Jej pracovné dni začínajú veľmi skoro. Keď robí raňajky, chladničku otvorí asi šesťkrát. Potom sa 
málokedy dostane späť domov pred neskorým popoludním. Rada si vo večerných hodinách pripraví 
pohodlné jedlo, aby upokojila svoje telo a dušu a oddýchla si od besných úloh dňa. Často pozve 
susedku a dobrého priateľa na oslavu tých krátkych, ale príjemných chvíľ v objatí jej kuchyne, srdca 

celého domu.

Melisina chladnička ponúka broskyňový kompót, marasku (čerešňový sirup a likér), domáci humus, 
nakladané uhorky, slané maslo, čerstvé domáce vajcia, ovčí syr Berkswell a Baileys.

AdaptTech 
Tento inteligentný systém priebežne monitoruje a analyzuje 
spôsob, akým svoju chladničku používate. Preto tesne predtým, 
než chladničku otvoríte, zníži teplotu o 1 až 2 °C, aby výsledná 
teplota zostala stála a jedlo tak čerstvé a plné živín.
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ConvertActive
Tim a Dirk, reklama

Radi usporadúvajú večierky, pripravujú veľké večere pre dvoch alebo viac ľudí a užívajú si život, keď krúžia 
medzi kuchyňou a zábavou pre hostí a/alebo seba. Priestory chladničky sú počas týždňa z veľkej časti práz-
dne, alebo obývané len niekoľkými stálymi nájomníkmi, ako sú nealkoholické nápoje a Parmezán. Ale na vík-
endy sa chladnička zaplní do posledného voľného štvorcového centimetra. Zastihli sme ich vo štvrtok, tesne 
pred tým, než sa pár premení na mimoriadne šéfkuchárske duo a obnovia svoju najnovšiu kuchyňu v okamihu.

Ich chladnička je obsadená kolou, pivom, kečupom, paradajkami, hlávkovým šalátom, 
baklažánmi, omáčkou sugo, náhradami cukru a melónom.

ConvertActive
Funkcia ConvertActive od Gorenje zmení mrazničku 
na chladničku jednoduchým stlačením tlačidla. Dve 
hodiny po aktivácii je všetkých 300 l chladených, 
s teplotami v rozmedzí od 4 do 9 °C v hornom 
priestore a od -2 až 3 °C v dolnej časti, čím získate
viac úložného priestoru, ktorý bude k dispozícii 
pre viac nápojov, občerstvenia, desiate, veľké 
ovocie a iné potraviny na večierok.
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STYLE COUNCIL

Vo  
vašej 
réžii
Gorenje navrhuje kúsky, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní 
výnimočného domova vo vašej réžii. 

Hraničné obsesívne online nakupovanie môže byť aj plodné. Aj keď 
do virtuálnych alebo naozajstných košíkov nepridáte nič nové, zís-
kate aspoň predstavu o tom, čo je zaujímavé, žiaduce a dostupné. 
Prichystali sme štyri rôzne koláže úžasného dizajnu, vzácnych vecí 
a niekoľkých každodenností. Populárne Retro a  Infinity dizajnové 
kolekcie od Gorenje prirodzene tvoria stred diela, preto témou dňa 
je klasická rôznorodosť obohatená o svieže, predmety súčasnosti vo 

vyváženom dizajnovom mixe.

Zostavili sme zoznam, ktorý je potrebné prerezávať ako jemný bon-
saj. Ten proces prerezávania zahŕňa aj vás. Dúfame, že sa vám bude 
páčiť, že budete kombinovať a nájdete si niektoré podstatné nepot-

rebnosti, ktoré vám zrýchlia tep.
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STYLE COUNCIL

Tento systém je postavený na chladničke Gorenje Retro Baby Blue RB60299OBL.  
Vytvorte si vlastný projekt na základe niektorej z týchto štyroch osobitných farieb.

Belaso modrá Ohnivo červená Limetová Oranžová
 

Buďte osobití

Retro Funky
Pre tých z nás, ktorí žijeme v nezaujímavej architektúre s nelichotivým svetlom, môžu príjemné farby znamenať nutnosť. Nemyslite si, že
oživiť veci znamená nutne vymaľovať všetko v neutrálnych farbách a ísť si ľahko spočinúť. Výrazné farby na stenách, surové, hranato 
tvarované drevo, žiadne vankúše, pár technických vymožeností, veľa ostrých grafík a veľmi málo neporiadku. Ide o miesto, ktoré by sa 

ľahko mohlo stať bytom niekoho iného, s dostatkom čistého priestoru pre osobné predmety a všehochuť niekoho ďalšieho (nás).
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STYLE COUNCIL

Tento systém je postavený na chladničke Gorenje Retro Bordeaux RB60299OBL.
Vytvorte si vlastný projekt na základe niektorej z týchto troch elegantných farieb.

Strieborná Bordová Čierna

Inteligentná, štýlová elegancia

Retro Chic 
Veľa z týchto vecí tlie v našej predstavivosti už nejakú dobu, ako všetko od Henri Rousseaua. Môže prísť deň, keď budete 
chcieť, aby celý váš dom vyzeral ako jeho úžasne exotické obrazy, a naplánujete sa oddať týmto smerom hneď ako budete 
mať viac času ako len dve voľné sekundy (a trochu peňazí). A keď uskutočníme túto úžasnú víziu, pridáme k nej obrie 

mosadzné klopadlo v tvare leva a práca bude hotová.
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STYLE COUNCIL

Štýlovo sentimentálny

Retro Romantic
Nikomu nedovoľte, aby vám tvrdil, že je niečo zlé na troške štýlovej sentimentality. Zvlášť ak to 
všetko je o odpočinku a relaxácii s ľahkými neutrálnymi farbami zakotvenými v pevnej grafike. 

Nenájdete tu nič príliš šialené, ale možno sa budete čudovať, ako ste sa bez týchto opôr mohli vy 
a váš domov niekedy cítiť kompletne.

 Tento systém je postavený na chladničke Gorenje Retro Royal Coffee RB60299OBL.
Vytvorte si vlastný projekt na základe niektorej z týchto troch romantických farieb.

Royal Coffee Čokoládová Slonovina 
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STYLE COUNCIL

Tento systém je postavený na kolekcii Gorenje Infinity: rúra (BO627INI), varná doska (GW6NINI) a digestor (WHT68AINI). 
Vytvorte si vlastný projekt na základe niektorého zo spotrebičov Gorenje Infinity.

Vždy a navždy:
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STYLE COUNCIL

Je to zvláštne a možno tiež podivné vzrušenie, keď konečne
zažijete niečo, o čom už dlhú dobu viete. Prináša to dobrý pocit, 
ale trošičku vás znervózni: môžem to naozaj urobiť? Oživovanie 
nostalgických kúskov je vždy ľahko nezvyčajný projekt. Okoreňte 
ich niekoľkými rozmanitými predmetmi tak akurát, aby ste 
predišli možným precitlivelým výbuchom, a vychutnávajte si.

Tento systém je postavený na kolekcii Gorenje Infinity: rúra (BO637INB), varná doska (IC6INB) a mikrovlnná rúra (MO25INB).
Vytvorte si vlastný projekt na základe niektorého zo spotrebičov Gorenje Infinity.

Kolekcia Gorenje Infinity
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OSOBNÝ REKORD

Po práci
Pikantné podrobnosti  

z bezchybne čistých domov,
ktoré milujeme aj nenávidíme

Manca Krnel, ilustrácie: Anja Šlibar
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OSOBNÝ REKORD

Všetci vieme, že sú stovky aplikácií v našich 
telefónoch občas veľmi užitočné. Ide skôr 
o to, že si povieme: “Teraz ju nepotrebu-
jem, takže ju mažem.”

1 — AKO MÔŽE BYŤ UPRATANÝ DOM 
ZNÁMKOU PREMÁRNENÉHO ČASU?

Čistota sa zdá byť organická, pričom je 
vysoko postavená. Relativizmus hygieny 
v priebehu času je ohromujúci. Starí Rimania 
by považovali renesančných Európanov za 
neuveriteľne nechutných (rovnako ako ich 
moslimskí súčasníci) a naše babičky by určite 
hovorili, že naše domy sú špinavé. Štandardy 
sa zmenili. Pred päťdesiatimi rokmi bolo 
úplne normálne žehliť obliečky a  vysávať 
závesy. Išlo o “nevyhnutnosti”. Teraz máme 
lepšie veci na práci (nie?).

2 — KTO VYPRÁZDŇUJE UMÝVAČKU?
Domáce práce predstavujú intímnu drinu. 
Porozumieť jej intimite je prinajmenšom 
rovnako dôležité ako pochopiť súvisiacu drinu. 
Dokonca aj tie najzákladnejšie domáce práce 
sa pri kontrole ukazujú ako éterické. Zvyčajne 
je mechanizmus vyprázdňovania umývačky 
komplikovaný. Keď varí manžel, manželka 
má tendenciu starať sa o  riad. Ale nenávidí 
vyťahovanie príborov z  umývačky. (Zistiť, 
prečo neznáša (aj väčšina z nás) vyťahovanie 
príborov, by vyžadovalo desaťročia výs-
kumu.) Preto sú príbory jeho zodpovednosť. 
Takže ak vytiahne všetok riad, je to dar jeho 
manželke, ale príborov sa to netýka: tie sú 
jeho manželskou povinnosťou. Každá dobre 
vedená domácnosť je plná takýchto zaujímavo 
obmedzených dohôd a kompromisov.

3 —DOMÁCE PRÁCE A TÚŽBA
V známej scéne z 5. série “Mad Men” si na 
párty u  Peta Campbella Don Draper roz-
trhne košeľu, aby opravil rozbité umývadlo. 
Ženy mu tlieskajú. Neskôr, keď sa vracia do 
mesta, Don a  jeho kolegyňa Megan zídu 
z cesty, pretože Megan hovorí: “Nemôžem 
uveriť tomu, ako veľmi sa mi páčilo sledovať 
ťa pri oprave toho umývadla.” Scéna zach-
ytáva znepokojujúci, trochu potupný aj 
vzrušujúci spôsob vnímania domácich prác, 
najhoršie formy flirtovania na svete. Nie 
sme pritom bližšie vyriešeniu ekonomick-
ých otázok týkajúcich sa domácich prác 
o nič viac než vyriešeniu ľudských túžob. 
Takže pokračujte, trhajte tie košele.

4 — NEDOVOĽTE, ABY SA VECI 
VYMKLI KONTROLE

V danej (lenivej a lákavej) chvíli vám nepripadá 
ako veľký problém nechať špinavý riad, nech sa 
kopí až do zajtrajška. Ale príliš veľa takýchto 
odkladaní a  ocitnete sa v  dome, s  ktorým sa 
nebudete môcť vysporiadať. Upratovať veci 
počas dňa a týždňa napríklad tak, že ich vrátite 
na miesto, hneď ako ich prestanete používať, 
zaberie celkovo menej času a oveľa lepšie sa dá 
zvládať. Keď sa týmto budete riadiť a dodržiavať 
pravidelné upratovanie podľa plánu, bude váš 
stále čistý domov pripravený na návštevy, ktoré 
si tak môžete užívať častejšie.

5 — UPRACTE SI ŽIVOT
Zbavovanie sa neporiadku a  upratovania 
nás oslobodzuje od prebytku a  umožňuje 
nám znovu sa zamerať na to, čo je 
skutočne dôležité. Zredukovať veci na tie 
najzákladnejšie nám umožňuje oslobodiť 
myseľ a  poskytuje priestor pre nové ná-
pady, vzťahy a  podobne. Odstraňovanie 
neporiadku vás priblíži k upratovaniu domu 
aj životného štýlu. To dodáva hĺbku a zmysel 
procesu upratovania a znižuje jeho povrchnú 
povahu. Ide vlastne o rozhodovanie. (Malá 
rada: stačí si vybrať veci, ktoré prinášajú 
najväčšiu radosť, a ostatné zahodiť.)

6 — PREDSTIERAJTE
Všetci vieme, že aj tí najlepší z nás poznajú 
týždne (niekedy aj mesiace), kedy je 
dôkladné upratovanie všetkého náročné. 
Ale ľudia, ktorých domy vyzerajú vždy 
upratané, vedia, ako v  tejto disciplíne 
uspieť. Vedia, ktorým veciam venovať 
svoj obmedzený čas a  energiu, aby celá 
domácnosť pôsobila čistým dojmom (aj 
keď nie každý štvorcový centimeter prešiel 
nedávnou dôkladnou očistou).

7 — ZNÍŽENIE INVESTÍCIÍ. STARAŤ SA 
MENEJ JE NÁDEJOU BUDÚCNOSTIHurá!

Domáce práce sú snáď jediným politickým 
problémom, v ktorom robiť menej a menej 
sa starať znamená riešenie, kde je trocha 
ľahostajnosti a flexibility najprogresívnejší 
a najrozumnejší postoj. Rozdelenie domácich 
prác medzi partnermi je v  podstate úplne 
jednoduché: neobťažujte sa. Nechajte na 
schodoch trochu neporiadku. Nestarajte sa 
o  vŕzgajúcu záhradnú bránku. Vymaľujte 
budúci rok. Dnes posteľ neustielajte.

Nie je to o schovávaní sa vysoko na vrchole hory, aj 
keď existujú aj horšie veci, ktoré by ste mohli urobiť, 

než si len sem tam vyskúšať mníšsky život. 
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4 — VYLEPŠITE SVOJ BIKE
CONNECTED PEDAL OD 
CONNECTED CYCLE
Pedál Connected Cycle je prvý 
inteligentný pedál na bicykel na 
svete, ktorý poskytuje jedno- 
duché riešenie proti krádeži  
bicykla, pretože vlastník je  
okamžite informovaný o všetkých  
prípadoch, keď sa bicykel  
pohybuje. Môžete ho kedykoľvek 
lokalizovať pomocou vstavaného 
GPS zariadenia. Hliníkový pedál  
tiež každodenne zaznamenáva 
rýchlosť, trasu, prevýšenie, 
vzdialenosť a spálené kalórie  

počas vašich výletov. Nainštaluje  
sa do dvoch minút a s kódovým 
kľúčom ho možno tiež ľahko 
odstrániť. Nepotrebuje žiadnu 
batériu a je kompatibilný takmer  
so všetkými bicyklami na planéte. 
www.connectedcycle.com

5 — VŠETKO V JENDOM, 
JEDNO PRE VŠETKO
KARTA SWYP OD SWYP
Mení vám peňaženka zadné 
vrecko nohavíc na beztvarú 
hrudu? Alebo je peňaženka 
veľkosti vašej kabelky v skutoč- 
nosti kabelkou? Swyp je nová  

1 — MIXÉR PAR EXCELLENCE
STOLNÝ MIXÉR 
GORENJE (BPC2B)
Say hello to the high-
powered, versatile ‘super’ 
blender that does a lot more 
than your average kitchen 
blender. At a full 1500W of 
power it turns seeds and nuts 
into pastes, pulverizes grains, 
makes a sorbet from frozen 
fruit, and every fresh and 
healthy sauce or salsa you 
can imagine! Your smoothie 
never smooth enough? Not 
with the exceptional power 
and rotating speed of 30,000 
rpm. This kitchen whiz(zard) 
brings the high performance 
of a professional kitchen 
straight into your kitchen.

2 — PRINESTE SI SVOJ 
SOUNDTRACK 
KOLEKCIA MOVE OD 
NUDE AUDIO
Teraz môžu milovníci hudby 
zdieľať svoj štýl na cestách 
vďaka kolekcii ľahkých vrecko- 
vých prenosných reprodukto- 
rov Move. Dostupné sú v pre- 
nosných veľkostiach S, M a L.  

Všetky Bluetooth reprodukto- 
ry sú chránené silikónovou 
vrstvou a vybavené nabíja-
teľnou batériou s výdržou 8 
hodín. Nedajte sa však okla- 
mať veľkosťou, každý repro- 
duktor má poriadny šmrnc  
vďaka stereo systémom a pa- 
sívnym subwooferom, ktoré  
vytvárajú bohatý, 
príjemný zvuk.
www.nudeaudio.com

3 — UPEČTE SI KOLÁČ 
A AJ HO ZJEDZTE
PUSH PAN OD KUHN RIKON
Máme tu niečo, čo ocení každý  
pekár alebo milovník pečených 
výrobkov: bezstarostnú neroz- 
púšťavú alternatívu k pokrú-
tenými starým formám na peče- 
nie. Vyrábajú sa z pevnej uhlíko- 
vej ocele s nepriľnavým povrchom, 
pečie pekne a rovnomerne.  
Je vybavená silikónovým krúž- 
kom, ktorý pevne utesní spodnú  
a okrúhlu časť, takže žiadna maz- 
ľavá dobrota z formy neunikne. 
Použitie je neuveriteľne ľahké, 
stačí ju po upečení položiť na 
tácku alebo misku a zatlačiť. 
www.kuhnrikonshop.com

3

OBJEKTY TÚŽBY 

Objavte viac 
v menej

Jerica Živa Puterle

Menšie, ľahšie, lepšie, rýchlejšie - technológia ide, zjednodušuje  
a zvyšuje nám komfort života viac než kedykoľvek predtým.

1

3
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high-tech karta, ktorá ukladá 
a pracuje so všetkými vašimi 
kreditnými, darčekovými a ver-
nostnými kartami a dokáže 
zachytiť aj usporiadať všetky  
vaše účtenky. Všetko v jednom  
jedinom zariadení. Len prejdi- 
te obrazovku a nájdite kartu, 
ktorú potrebujete. Práve ste  
naskenovali svoje karty a pod- 
robnosti sú uložené v sprievod- 
nej aplikácii. Navyše sa 
jednoducho deaktivuje, ak 
váš chytrý telefón zistí, že je 
karta je ďalej než dva metre. 
www.swypcard.com

6 — PREHODNOTÍTE TLAČ
VRECKOVÁ TLAČIAREŇ 
ZUTA OD ZUTA LABS
Po veľmi úspešnej kampani 
na Kickstarteri je táto malá 
robotická mobilná tlačiareň 
od ZUTA Labs pripravená 
preniknúť do sveta, jeden 
list po druhom. Potrebujete 
tlačiareň len občas alebo 
na nepravdepodobných 
miestach? Vrecková 
bezdrôtová tlačiareň vydrží 
hodinu a nabíja sa cez micro 
USB. Tlačí bez akýchkoľvek 
ovládačov, takže sa to týka 

chytrých telefónov a tabletov, 
pričom zásobník by mal 
vytlačiť až 100 listov A4. 
Pretože copycentrá miznú 
každú chvíľu a netradičné 
pracovné postupy sa stávajú 
niečím ako normou, môže 
ísť o budúcnosť tlače.
www.zutalabs.com

7 — MASÍVNA BEZPEČNOSŤ, 
ALE ŽIADNA OBYČAJNOSŤ
ZÁMOK NOKE OD FUZ DESIGNS
Zabudli ste kombináciu? 
Zabudnite na to. Zámok  
Noke bol navrhnutý ako vôbec  

najjednoduchší elektronický 
visiaci zámok. Spoločne so 
smartfónom uzamkne táto 
zmes tvrdenej ocele a bóru 
bezpečne, pevne a ľahko váš 
cenný majetok a dá vám  
vedieť, kedy a kde sa využíva.  
Kompaktný a ľahký, so štyrmi  
silikónovými tesneniami 
brániacimi vode v presa-
kovaniu, bez vonkajších 
tlačidiel a s batériou, ktorá  
vďaka ľahšej Bluetooth 
technológii vydrží dlhšie než  
rok.
www.fuzdesigns.com
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POZNÁMKY Z KUCHYNE

Vyhrňte si rukávy
Väčšina detí miluje varenie: ide to rukami, môžu sa ušpiniť 
a majú veľa priestoru pre kreativitu, nehovoriac o pocite 

úspechu na konci. Naučte svoje deti túto životnú zručnosť 
a pripravíte ich na život, spojte to s prípravou jedla 

a naštartujte aj ich deň.

Manca Krnel, fotografie: Anže Vrabl



79   

POZNÁMKY Z KUCHYNE

1 — STE NEPOKOJNÝ?
NEPONÁHĽAJTE SA

Očakávajte, že bude všetko trvať dlhšie ako 
zvyčajne. Takže si na varenie nechajte viac 
času a majte na pamäti, že cesta je rovnako 
zábavná ako cieľ, zvlášť pre mladšie deti!

2 — PLÁNUJTE VOPRED
Vyberte vhodný recept tak, aby sa páčil 
a  zahŕňal veľa úloh zodpovedajúcich ich 
veku. Uistite sa, že máte všetky ingredien-
cie a vybavenie. Ak je to nutné, nachysta-
jte si niektoré veci skôr, než sa deti pripojí. 
Pečenia je zábava, ale ak potrebujete 
pripraviť večeru, popremýšľajte o tom, ako 
vám s ňou môžu pomôcť.

3 — VYROBTE SI MINI-KUCHYNSKÚ 
LINKU

Usaďte ich pri stole alebo pulte, ďaleko 
od tepla, aby ste mohli nerušene ukuchtiť 
večeru. Dajte deťom schodíky pre dobrý 
výhľad a vyhraďte im priestor na pulte, kde 
nenájdu sklo, vajcia, mäso, ryby a  ostré 
nástroje (vrátane škrabiek a  strúhadiel!). 
Budú sa cítiť viac pod kontrolou a  zapo-
jené. Zamestnajte ich bezpečnými úlohami, 
aby ich z  nudy nenapadlo vziať vám nôž 
alebo surové kurča.

4 — NEPORIADKU NEZABRÁNITE
Varenie je špinavá práca, a ak ide o deti, 
bude ešte špinavšia. Redukujte škody 
v priebehu varenia tak, že položíte plastový 
obrus na zem alebo tácku pod ich pracovné 
miesto. Avšak najviac zábavy si všetci 
užijete, keď sa uvoľníte a potom spoločne 
upracete, až bude všetko hotové. Spoločné 
čistenie umocní zážitok z varenia a deti sa 
naučia ďalšiu základnú životnú zručnosť.

5 — UČTE DETI HYGIENE POTRAVÍN
Uistite sa, že si pred varením a medzi zao-
bchádzaním so surovým a vareným alebo 
hotovým jedlom umyjú ruky.

MÁME PRE VÁS DESAŤ TIPOV NA ZÁBAVU PRI VARENÍ S DEŤMI.
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POZNÁMKY Z KUCHYNE

7 — DOTÝKAŤ SA A OCHUTNÁVAŤ
Vďaka tomu si užijú deň oveľa viac, podporí 
odvážnejšie stravovacie návyky a navyše 
ponúkne dobrú príležitosť naučiť deti, 
ktoré potraviny je bezpečné jesť surové. 
Donúťte ich používať čistú lyžicu, keď chcú 
ochutnávať, nie prsty a lyžice na miešanie 
(aspoň nie pred tým, než skončíte!).

8 — O JEDENÍ OLÍV A INÝCH 
ZVLÁŠTNOSTIACH

Pri malých kuchároch je pravdepodobnejšie, 
že zjedia to, čo si navaria a budú odvážnejší 
pri skúšaní nových potravín. Začnú tým, že 
okúsia korbáčiky, ale čoskoro si pochutnajú 
na stiltonskom syre. Vyhnite sa sušeným 
papričkám ancho chiles a neočakávane vás 
naučia, že milujú ančovičky. Ponaučenie 
príbehu: nevarte pre svoje deti - varte 
s nimi.

6 — ROZPRÁVATE DOSŤ?
Hovorte s  nimi o  ingredienciách a  ich 
pôvode, o procesoch a technikách varenia. 
Buďte úprimný. Hovädzie mäso je z kravy. 
Bravčové mäso z  prasaťa. Jablká doz-
rievajú na jeseň. A čerstvú špargľu v  lete 
nezoženiete. Varenie môže byť skvelý 
spôsob, ako sa učiť o  vede, zemepise aj 
matematike (váženie, meranie, počítanie) 
veľmi praktickou metódou. Prospešné je 
tiež pre jemnú motoriku a koordináciu.
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ZISTÍTE, ŽE AJ TIE NAJMENŠIE RUKY MÔŽU BYŤ V KUCHYNI 
PREKVAPIVO DOBRÉ. (JEDNODUCHO SA UPOKOJTE.)

9 — NEBUĎTE NA NE AKO  
GORDON RAMSEY

Zapojte deti len natoľko, koľko samy chcú. 
Plniť ravioli môže byť zábava na minútu, ale 
po piatich pokusoch to môže byť celkom 
nuda. A nečakajte kulinársku dokonalosť. 
Tvrdá sušienka, neupravené ravioli alebo 
potrhané bylinky môžu byť ich podpisom na 
jedle. Nechajte ich hrať sa, jesť a užívať si.

10 — DETI, KTORÉ NERADY VARIA
Prijmite fakt, že nie všetky deti rady varia. 
Aj takéto deti však môžu prispieť k príprave 
jedla tým, že umyjú suroviny, umyjú riad, 
prestrú stôl, poskladajú obrúsky, rozhodnú 
sa, ktoré podnosy použiť, ozdobia pokrmy, 
upracú stôl a ochutnajú každé jedlo, aby 
určili, či je potrebné pridať korenie.
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Baby  
Ochrana citlivej pokožky
Tento program používa viac vody, 
aby účinne rozpustil prací prostriedok 
a vypral bielizeň dôkladnejšie. Bielizeň 
je v teplej vode namočená na dlhšiu 
dobu s cieľom vyrovnať sa s čo 
najväčším počtom odolných škvŕn od 
dojčenskej výživy. Bielizeň je dokonale 
čistá, bez akejkoľvek stopy pracieho 
prášku a alergénov, ktoré by mohli 
podráždiť citlivú pokožku bábätka.

AntiMites 
Pre dobrý spánok
Tento program je určený na bielizeň 
väčších rozmerov, ako sú lôžkoviny, 
vankúše a prikrývky. Aby sa zabezpečilo, 
že sú dokonale oprané, je prací rytmus 
špeciálne upravený tak, aby zabránil 
zamotávaniu, kým ďalšie dôkladné 
plákanie zanecháva bielizeň bez alergéov 
a roztočov, ktoré by inak dráždili pokožku.

AntiAllergy Cotton 
Dôkladné plákanie
Predĺžený čas prania pri vyšších 
teplotách s väčším množstvom vody 
vedie k vynikajúcim výsledkom. Program 
AntiAllergy Cotton ide navyše ešte 
ďalej vďaka extra plákaniu. Tento režim 
prania je vhodný najmä pre ľudí s citlivou 
pokožkou, pretože dôkladne odstraňuje 
všetky dráždivé látky a alergény.

TECH & TECH

Jednoduchá veda 
Pracia technológia SensoCare od Gorenje zabezpečí, že bielizeň na našej koži je čistá, 

žiarivá a bez alergénov aj dráždivých látok - jednoduché.

Vedci tvrdia, že pranie pri nízkych teplotách nás nezbavuje niektorých z najčastejších príčin alergických reakcií. Aby chránila 
aj najcitlivejšiu kožu, spoločnosť Gorenje vyvinula špeciálne pracie programy SensoCare AntiAllergy, ktoré využívajú vyššie 
teploty, viac vody a extra plákanie. V dôsledku toho sa prací prášok rozpustí účinnejšie a bielizeň sa operie veľmi dôkladne. 
Pracie prášky, rôzne alergény a roztoče, ktoré môžu spôsobiť nepríjemné reakcie, sú z vášho oblečenia, posteľnej bielizne 

a väčšej bielizne odstránené.
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TOVÁREŇ NA ČISTÚ 
BIELIZEŇ
Ľuďom na čistej bielizni záleží. Páči sa nám jej svieža vôňa, mäkkosť na dotyk a čistý 
pocit, ktorý nám dodáva. Preto na bielizni záleží aj spoločnosti Gorenje. Generácia 
práčok a sušičiek SensoCare mení niekedy nudnú každodennú rutinu na príjemný zážitok. 
Starostlivosť o bielizeň znamená starať sa o svojich blízkych, s ktorými zdieľate domov 
aj život. Práčky a sušičky Gorenje sú vaši verní asistenti starajúci sa najmä o zdravie 
tých najmenších, o boj proti alergiám a o blaho celej rodiny.

KAŽDODENNÁ RUTINA AKO PRÍJEMNÝ ZÁŽITOK 
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Muž vs. šialenstvo
O tom, ako nás v tomto rýchlom 

a namáhavom svete, ktorý obývame, môžu 
muži naučiť niečo o tom, ako zostať v pohode.

Jerica Živa Puterle
ilustrácie: Anja Šlibar

PREČO NEMÔŽU MUŽI?

Pri označení políčok v zozname úloh na deň mi napadlo, 
či si táto novodobá verzia feminizmu, v  ktorej sme si 
kúpili a ktorá nás mení na polomaniakálnych snaživcov, 
nevyberá svoju daň. Musíme byť (alebo aspoň vyzerať) 
ambiciózne a hnať sa za 
kariérou, kým sa horlivo 
držíme idealizovanej 
tradičnej úlohy ženy, 
manželky, matky, do-
konca aj milenky. Snaha 
o  dokonalosť v  danej 
úlohe bola veľký pre-
dajný ťahák: opakovane 
nám hovoria, že môžeme 
mať všetko! A  tak mu-
síme. Sme prekrásne, 
silné, nezávislé ženy - 
Beyonce nám to pove- 
dala sama: emanci-
pované (polo) živiteľky 
a platiteľky účtov. Keď si 
povieme, že to urobíme, 
potom to sakramentsky 
dobre zvládneme!

Tak prečo, ťahajúca 
tonu práve roztrhaných 
tašiek s  nákupom, ma-
júca slzy na krajíčku 
a nadávajúca po dlhom, 
predlhom dni, takmer 
preskočím dverami, pri-
pravená predviesť zách-
vat hnevu hodný trojročného dieťaťa? Pod dychom vetrím 
polohysterickú tirádu zameranú na svoju nič netušiacu 
lepšiu polovičku podriemavajúcu na gauči. Dám tomu 
lenivému prasaťu vedieť, že už nikdy viac nebudem toto 
všetko robiť bez jeho pomoci. Aj keď som nad sladkou 
vôňou rannej kávy, ktorú som pripravila, v  skutočnosti 
prácne trvala na tom, že som dokonale ochotná a schopná 
urobiť všetko sama.

Práve v okamihu, keď som pripravená toho lenivého 
naničhodníka slovne uraziť, príde, vezme z mojich rúk tašky 
a privíta ma vrelým úsmevom a veľkým objatím. Zrazu som 
pohrúžená v pokojnej a rozvážnej oáze izby. Moje nevrlé 

(sebou) zmučené ja sa v jeho tichom porozumení rozplynie. 
Ako to robíte? Aké magické super schopnosti máte? Ako sa 
vám darí vyzrieť nad emóciami a frustráciou? O tom sú tie 
vaše jaskyne - o drevorezbe a biliarde pri pive? Sú chlapi 

vytvorený z  teflónu, na 
ktorý sa nič neprilepí? 
Tak uč ma, majster! Muži 
vedia riešiť problémy 
od prírody. Sú to od-
borníci na roztrieštenosti 
a  potláčanie emócií, 
k stresu a  frustrácii pris-
tupujú racionálnejšie. My 
ženy milujeme, keď vyze-
ráme nezištne a  máme 
tendenciu obetovať svoje 
vlastné potreby pre dobro 
druhých, aj keď nás nikto 
výslovne nepožiadal, 
aby sme tak urobili. Ale 
očakávame, že to muži 
prekuknú, že nás ocenia, 
uznajú, budú obdivovať. 
Muži sú však jednodu-
ché bytosti a  nedokážu 
nás vždy prečítať. Takže 
svoj hnev namierime na 
niečo alebo niekoho, kto 
by nám mohol dať lekciu 
zo sebaúcty, trpezlivosti 
a egocentrizmu. Nechajte 
ho naučiť vás, ako hodiť 

veci za hlavu.
Zúriaci idiot v obrovskom SUV? Zosilnite hudbu a vykričte 

sa, ale nezabudnite sa pritom smiať. Neodbytné deti, rodičia 
alebo partner? Vypnite a myslite na dúhu a jednorožca alebo 
čokoľvek, čo vás nevykoľají.

Údesný šéf vás pred všetkými takmer rozplakal? Bežte si 
zabehať, nadýchajte sa prírody, hovorte so stromami, nikto 
sa nepozerá. A ak sa pozerá, manžel vás už pravdepodobne 
naučil, ako sa nestarať. Nechajte ho naučiť vás umeniu úniku. 
Nechajte ho vysvetliť vám, prečo je tak veľmi oslobodzu-
júce skrátka sa nezaujímať, brať veci s nadhľadom a nemať 
všetko. A ešte je tu vždy víno.
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Žena vs. chobotnica
“Konečne,” pomyslela som si, keď jedna z dvoch priateliek 

zmienila plávanie ako duševnú radosť. Ale rovnako tak rýchlo som 
zostala na kraji a zažila ten divný pocit, že nepatrím do ženského 

pokolenia. Čo to malo znamenať?

Manca Krnel
ilustrácie: Anja Šlibar

PREČO NEMÔŽU ŽENY? 

Fiona, ktorá otvorila tému, začala plávať na vysokej škole 
namiesto cvičenia. V  právnickej škole tak zmierňovala 
stres, čo jej umožnilo efektívnejšie študovať. Teraz ako 
právnička plávanie používa na štruktúrovanie argumentov 
a riešenie právnych problémov.

Vďaka samote a  krvi okysličujúcej jej mozog môže 
myslieť jasne, riešiť osobné problémy. „Je to lacnejšie ako 
psychoterapia,“ pridáva 
sa Katarína. Je vášnivú 
surferka, ochrankyňou 
pobrežia a  plavčíčkou, 
ktorá zistila, že jej hl-
boké puto s  vodou je 
kľúčom k životu plnému  
dobrodružstva a  výz-
namu. Katarína pokra-
čovala: „Dostanem 
sa do meditatívneho 
stavu. Precvičujem svoju 
taliančinu: počítam kolá, 
časy, slovesá, zostavu-
jem správne vety, v hlave 
počúvam obľúbené árie.“

„Fantastico!“ Hovo-
rila som si. Som v našej 
ambicióznej západnej 
kultúre jediný človek, 
ktorý pláva len pre sa-
motnú radosť z plávania? 
Smutná malá poznámka 
o  spoločnosti a mýtoch 
okolo žien zvládajúcich 
niekoľko vecí naraz.

Samozrejme, že sa 
nám (ženám) páči špeci-
álne postavenie, ktoré sme si vypestovali: “Ako toľko vecí 
zvládaš?!” skladáme komplimenty jedna druhej. Možno 
by sme si mali prestať dávať body za vyčerpávanie sa, 
prestať sa porovnávať s našimi zbesilými známymi, ktoré 
nedokážu len tak sedieť v pokoji. Vlastne ani nezvládame 
niekoľko vecí naraz, len nesústredene a neohrabane prepí-
name medzi úlohami. Mali by sme ich nechať rútiť sa okolo 
nadzvukovou rýchlosťou, kým my zostaneme v  poma-
lom pruhu. Až sa unavia, potom sa možno pripoja k našej 
rýchlosti: lakovať si nechty, keď sa pozeráme na niečo nao-
zaj hlúpe v televízii. Alebo ešte lepšie, len sa pozerať na 
niečo hlúpe v televízii.

Spojenie “mala by som” ma vždy znervózni. “Mala by 
som” je akýmsi druhom väzenia. Mali by sme jesť zeleninu 
a cvičiť. Mali by sme hovoriť pravdu. Mali by sme byť tým 
najlepším, čo môže byť. A ak všetko pôjde dobre, možno 
budeme. Častejšie sa však zmietame medzi „mala by som“ 
a  „nemala by som“ a nedosiahneme nič. Búrame autá. 
Klameme v daňových priznaniach, možno podvádzame 

aj svojich partnerov. 
Nerady čakáme na 
inšpiráciu, kedy udrieť, 
na správny okamih, 
kedy veci robiť. Skúšame 
ich robiť hneď, všetky 
naraz. Bezpochyby si to 
vyžaduje precíznosť, aj 
keď sa musím priznať, že 
veľa z  mojich vlastných 
cieľov je z  veľkej časti 
nepodstatných.

Možno je podstata 
držať sa nevyhnutností 
procesu sebarealizácie. 
Keby som mala vo svo-
jom živote určiť veci, 
o  ktorých sa nedisku-
tuje, nepremýšľala by 
som o  nedostatkoch 
svojej starej kuchyne 
alebo zdržiavania sa 
cukru, ale o  prípadoch, 
keď som skutočne žila. 
Nedokázala by som si 
predstaviť život bez 
práve kúpeného ko-
berca, bez objavenej 

perovej vlásenky alebo bez dcériných šialených nápadov 
na cestovanie (je príliš malá, aby vedela, ako ďaleko je 
Čína od Európy). Keď nasledujeme vnútorné volanie a ira-
cionálne túžby, zbytočnosti sa vyparia a  zostane naša 
chaotická, excentrická autentickosť - jediná zásadná vec.

Dobrým spôsobom, ako sa dostať späť k  základom 
a mimo vášnivo zviazanú dennú agendu, je zastaviť sa 
a premýšľať o tom, na čom naozaj záleží. Touto cestou 
vyplienim veci, ktoré sa na dôležité len hrajú. Pre tých 
nerozhodných: počkajte, až veci samy spadnú zo stola, 
a len premýšľajte o idylickom výlete do Číny.
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BLÍZKO & ĎALEKO 

Dve moderné značky, spolu
Gorenje a MINI sa spojili pre MAXI zážitok

Tento rok na jar hostili showroomy MINI v  Poľsku, 
Maďarsku a  Českej republike inšpiratívnu spoločnú 
udalosť dvoch hrdinov - Gorenje a MINI. Skúšobné jazdy 
nového MINI sprevádzali kulinárske dobrodružstvá so 
slávnymi šéfkuchármi, ktorí spolupracovali s Gorenje, aby 
jej kuchyniam pridali ďalšiu vrstvu potešenia na základe 
skúseností. Príležitosť bola tiež oslávená s  limitovanou 
edíciou chladničiek Gorenje Retro exkluzívne navrhnutých 
s motívom MINI.

Legendárna automobilová značka MINI získavala 
nových priateľov v showroomoch, keď obe značky hostili 
svojich fanúšikov radom inovatívnych skúseností. Cieľom 
týchto podujatí bolo predstaviť nové auto a užiť si dobré 
jedlo a vynikajúci dizajn. Skúšobné jazdy nového vozidla 
boli sprevádzané varením v  špeciálne navrhnutej mini 
kuchyni Gorenje.

Renomovaní šéfkuchári ukuchtili dychberúce sústa. 
Táto jedinečná spolupráca vyústila tiež do špeciálnej 
limitovanej edície chladničiek Gorenje Retro s výrazným 
dizajnom MINI v očarujúcej kombinácii čiernej s červenou 
a charakteristickými líniami. Limitovaná edícia chladničiek 
Gorenje s motívom MINI bola vytvorená na oslavu spo-
lupráce medzi dvomi osobitými značkami a samozrejme 
potešila nadšených návštevníkov.

Padne ako uliata
Gorenje získalo exkluzívne ocenenie OPUS Kuala 

Lumpur v Malajzii 

Začiatkom júna podpísali spoločnosti Gorenje, Bina 
Puri Properties SDB Bhd a Calvin Klein zmluvu o partner-
stve, aby umiestnili všetkých 357 jednotiek do projektu 
Opus Kuala Lumpur. Projekt má byť dokončený v roku 
2017 a ponúkne neuveriteľný výhľad na živé mesto Kuala 
Lumpur aj druhú najvyššiu budovu na svete, Warisan 
Merdeka, v súčasnej dobe ešte vo výstavbe.

Gorenje prispeje celým radom produktov pre kuchyne 
a  domácnosti: rúrou, digestorom, varnou doskou, 
chladničkou aj práčkou so sušičkou. Budú sa perfektne 
hodiť k  exkluzívnemu nábytku od značky Calvin Klein 
a zabezpečia budúcim obyvateľom možnosť elegantného 
aj praktického životného štýlu.

Gorenje (zatiaľ) získalo viac ako 20 luxusných projek-
tov v Hong Kongu a  len za posledné dva roky rozšírilo 
projektovú činnosť spoločnosti do juhovýchodnej Ázie. 
V rokoch 2013 a 2014 potvrdilo tri nové projekty v Thajsku 
a štyri v Singapure, s ponukami na rad ďalších projektov.

1. Opus Kuala Lumpur
2. Výrobky Gorenje v dobrej spoločnosti

To najdôležitejšie z akcie Gorenje MINI
02

01
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Gorenje je opäť medzi drži-
teľmi ocenenia Red Dot, jednej 
z  najžiadanejších medzinárod-
ných cien za dizajn. Vertikálny 
digestor Gorenje+ so senzorovým 
ovládaním patrí do novej generá-
cie inteligentných kuchynských 
digestorov Gorenje+.

Vďaka novému pokročilému 
obvodovému systému nečerpá 
digestor vzduch len cez centrálnu 
časť, ale pre lepšie odsávanie 
vychyľuje vzduch smerom 
k  obvodu. Výsledkom je nižší 
príkon a  tichá prevádzka. Keďže 
odsávanie je lepšie smerované 
a  rýchlejšie, je tiež oveľa účin-
nejšie.

Ovláda sa pomocou jasného 
dotykového grafického rozhrania. 
Plášť z  nehrdzavejúcej ocele je 
odolný voči odtlačkom, sklenený 

povrch odsávania a  umývateľné 
filtre uľahčujú čistenie. LED pásiky 
rovnomerne osvetlia celú plochu 
varnej dosky a umožnia jednodu-
ché nastavenie intenzity osvetle-
nia.

„Gorenje Design Studio získalo 
cenu Red Dot šiesty raz za sebou,“ 
uvádza Lidija Pritržnik, riaditeľka 
produktového dizajnu. „Dizajnéri 
sa snažili o výraznú, napriek tomu 
však nadčasovú estetiku, ktorá 
pasuje takmer všade.“

Uroš Bajt, vyšší produktový 
dizajnér, podotýka: „Ocenenie 
Red Dot odráža prácu celého 
tímu. Najväčšou výzvou bolo 
používateľské rozhranie, ktoré 
v sebe spája rad funkcií, napriek 
tomu je ale logické a ľahko sa ov-
láda.“

Celkový víťaz
Vertikálny digestor pre Gorenje+ získal cenu Red Dot

Nová generácia 
spotrebičov debutuje 

v Prahe

Od začiatku roka sa v  Prahe konal celý 
rad zaujímavých akcií, vrátane úspešného 
predstavenia novej generácie vstavaných 
spotrebičov Gorenje. Novinári a  profe-
sionáli boli pozvaní, aby po prvý raz videli 
novú generáciu vstavaných kuchynských 
spotrebičov a zoznámili sa s novými výho-
dami a  funkciami. V apríli bolo zorgani-
zované špeciálne podujatie v kuchynskom 
štúdiu Gorenje v Prahe, kde sa spotrebiče 
ukazovali súčasným aj potenciálnym 
zákazníkom.

Pripravené boli chutné slovinské 
špeciality, návštevníci mohli nahliadnuť 
pod pokrievku rôznych lákavých hrn-
cov a  vyskúšať rad praktických funkcií 
spotrebičov ako varnú dosku IQcook a in-
teligentné multifunkčné rúry HomeChef. 
Deti si upiekli svoju vlastnú pizzu v parnej 
rúre a zažili pritom veľa zábavy.

Šéfkuchár Primož Škerjanec predstavuje novú 
generáciu v Prahe vo februári 2015.

01 Vertikálny digestor pre 
Gorenje +

02 Ocenený tím Gorenje 
Design Studio: Lidija 
Pritržnik, Uroš Bajt, Ursa 
Kovačič

02

01
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Správne korenené
Gorenje Slovinsko predstavuje novú generáciu 

vstavaných spotrebičov

S  prvými jarnými dňami uviedla Gorenje Slovinsko 
ďalšiu generáciu vstavaných spotrebičov na slovinský 
trh. Nový, technologicky vyspelý rad je ďalším krokom 
k priblíženiu sa používateľom, k ich súčasnému zdravému 
životnému štýlu a vítanou pomocou pri príprave chut-
ného jedla vo vlastnej kuchyni. Ako to lepšie zdôrazniť 
než pracovať s  jedným z najpopulárnejších špičkových 
kuchárov Slovinska, BINEY Volčičom, absolventom slávnej 
kuchárskej školy Le Cordon Bleu v Paríži a stúpencom 
tradičnej slovinskej kuchyne okorenenej prvkami súčasnej 
kulinárskej praxe? Obaja totiž zdieľajú veľa spoločného: 
túžbu po neustálom vývoji, tvrdú prácu a  inovácie na 
najvyššej úrovni, zabezpečenie spokojných zákazníkov 
s pomocou moderných technológií. Rovnako tak obaja 
dobre rozumejú tomu, že jedlo nie je možné považovať 
len za zdroj energie, ale aj za významný zdroj vitamínov 
a  minerálnych látok, o  okúzľujúcich vôňach, chutiach 
a potešení nehovoriac.

Šéfkuchár Volčič, veľvyslanec kompletne novej gen-
erácie vstavaných spotrebičov Gorenje, sa ku slovinským 
spotrebiteľom prihováral okrem iného prostredníctvom 
televíznych reklám, billboardov rozmiestnených po celej 
krajine, tlače a online médií. Gorenje tiež vybavilo jeho 
kulinárske štúdio, kde je zaneprázdnený prípravou video 
receptov pre online školu varenia. Pripravil aj kolekciu 25 
receptov na pečenie a varenie v pare krok za krokom, 
aby sme mohli všetci variť ako ozajstní, profesionálni 
šéfkuchári.

Pochôdzky
Turné karavanu Gorenje malo v Srbsku veľký úspech

Srbská jazda karavanu Gorenje mala veľký úspech pri 
prezentácii nového radu vstavaných spotrebičov v de-
viatich rôznych mestách. Táto jedinečná expedícia, po-
zostávajúca z 20 členov, vyrazila na svoje dvojmesačné 
turné v srbskom hlavnom meste Belehrad koncom marca 
v hoteli Crown Plaza.

Tento unikátny koncept, organizovaný spoločnosťou 
Gorenje s pomocou distribútorov a priamych kupujúcich, 
slúžil ako dynamický tréning a zoznámenie sa s predajom 
pre obchodných zástupcov z viac ako 300 maloobchod-
ných predajní po celom Srbsku.

Predajcovia, novinári a pozvaní hostia, dohromady viac 
ako 1200 ľudí, si užili jedinečnú príležitosť, aby sa lepšie 
zoznámili so spotrebičmi. Na všetko dohliadal moderátor 
a tréner z Gorenje Srbsko, Nikola Ljubenović.

K  rôznym akciám patrili kulinárske súťaže „Kto je 
v  kuchyni šéfkuchárom?“ aj špeciálne ukážky vysoko 
intuitívnej indukčnej varnej dosky IQcook hotelového 
šéfkuchára Dejana Šutanovića.

Počas ôsmich týždňov kampane sa nová generácia 
Gorenje vstavaných spotrebičov dočkala širokého pokry-
tia v srbských médiách, tisícov nových fanúšikov na so-
ciálnych sieťach aj hŕby vysielacieho času v televízii.

Vášnivo-kreatívne: Bine Volčič získal povesť 
skvelého hostiteľa, ktorý každý pokrm ochutí 

s láskou.
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Gorenje vstúpilo na izraelský 
trh pred štyrmi rokmi. Po otvorení 
zážitkového centra v  Tel Avive na 
konci roka 2012 otvorilo druhé cen-
trum v  máji tohto roku, tentoraz 
v Jeruzaleme.

Spoločnosti Gorenje sa podarilo 
vybudovať silnú prítomnosť značky 
na izraelskom trhu. S  otvorením 
nového zážitkového centra v Jeru-
zaleme skupina Gorenje tiež pred-
stavila prémiovú značku Asko, ktorá 
ponúka ucelený rad prémiových 
spotrebičov pre najnáročnejších 
zákazníkov a dočkala sa veľmi do-
brého prijatia na trh.

Otvorenie prilákalo mnoho ar-
chitektov, maloobchodných part-
nerov, politikov a  novinárov. Akcie 
sa zúčastnila aj jej excelencia pani 
Alenka Suhadolnik, veľvyslankyňa

 

Slovinskej republiky v  Izraeli, 
a páni Meir Turgeman a Izrael Keller-
man, obaja námestníci starostu Je-
ruzalema.

 „Sme hrdí na to, že dnes ot-
várame naše nové predajne Gorenje 
a Asko v Jeruzaleme,“ povedal pán 
Yossi Sarud, predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ HY Group 
pri otvorení. „Ide o  našu druhú 
predajňu v  Izraeli. Značka Gorenje 
má viac než 60 rokov histórie a my 
sme poctení, že môžeme byť jej 
súčasťou.“

Aleš Hrovat, vedúci predaja 
v  Severnej Amerike, Afrike a  pri-
ameho marketingu, regiónu zámorie, 
dodal: „Veľmi úspešná prítomnosť 
skupiny Gorenje na izraelskom trhu 
je výsledkom štruktúrovaných ak-
tivít, ktoré okrem iného umožňujú 
posun z celoeurópskej na globálnu 

prítomnosť na trhu, ktorú reali-
zujeme v  Izraeli spolu s  naším 
exkluzívnym distribučným part-
nerom, spoločnosťou HY Group.

Na náročnom izraelskom trhu 
je značka Gorenje známa vďaka 
technologicky pokročilým a  skvele 
navrhnutým domácim spotrebičom, 
ktoré ponúkajú jedinečnú škálu 
používateľských výhod a prispievajú 
ku kvalite života v  každej domác-
nosti. Zážitkové centrá Gorenje 
v Tel Avive a teraz tiež v Jeruzaleme 
k tomu výrazne prispievajú.“

Oba showroomy sú skutočné 
zážitkové centrá, kde možno 
spotrebiče nielen vidieť, ale aj 
vyskúšať v  plne funkčnej kuchyni. 
Organizujú sa tu aj kulinárske akcie 
s  renomovanými šéfkuchármi, aby 
sa otestovali a ukázali všetky výhody 
spotrebičov Gorenje aj Asko.

BLÍZKO & ĎALEKO

Nové zážitky, nové koncepty
Akcia Gorenje v Jeruzaleme znamená vzrušujúcu prítomnosť v Izraeli

01  V novom zážitkovom 
centre Gorenje 
v Jeruzaleme, sprava:
Y. Sarud (H.Y. Group),
A. Hrovat (Gorenje 
Group), M. Turgeman 
a I. Kellerman (mesto 
Jeruzalem), G. Vigdor 
(HY Group).

02  Úvodná akcia prilákala 
veľké a nadšené 
publikum.
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VÁŠ KRÁSNY 
VOĽNÝ DEŇ
MENEJ KOMPLIKOVANÝ. PRÍJEMNEJŠÍ.

Spotrebiče Gorenje sú praktické a užitočné zároveň. Ale najdôležitejšie je, 
že sú veľmi ľudské. Prinášajú vám komfortnú kvalitu, prekvapia originálnym 
riešením a vytvoria doma väčšiu pohodu. Sú krásne navrhnuté, odolné 
a spoľahlivé. Každý deň vám ponúkajú jednoduchú a energeticky úspornú 
cestu k požadovaným výsledkom. V rušnom každodennom harmonograme, 
s príliš veľa vecami na práci a nedostatkom času, vám spotrebiče Gorenje 
umožnia žiť život podľa vašich hodnôt - žiť dobre, byť spokojný a zostať zdravý.

Vitajte v Gorenje. Vitajte v krásnom a voľnom živote.
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Manca Krnel, fotografie: Vladimir Mićković

Aktívny odpočinok 
Neberte nič ako samozrejmosť. Pritom ako efektívny 

spôsob aktívneho odpočinku často postačia len 
premyslené relaxačné ťahy.



93   

OSOBNÝ REKORD

Produktívne, čo to dá, a naháňanie 
sa za príliš veľa vecami nás môže 
zanechať vystresovaných, úz-
kostlivých a vyčerpaných namiesto 
toho, aby sme sa stali všetko zv-
ládajúcim superhrdinom. Prečo sa 
nestrachovať menej a nehrať sa viac?

Z rovnakého dôvodu môže však tiež 
odpočinok predstavovať skutočný 
problém, a to najmä pre tých z nás, 
ktorí nemôžu zotrvať na mieste 
dlhšie ako päť minút, bez toho, aby 
cítili, že musia niečo urobiť. Vždy ale 
môžete vyskúšať a používať nasledu-
júce techniky aktívneho odpočinku 
a  relaxácie, aby ste mohli upokojiť 
vaše nepokojné ja, kým stále budete 
získavať body za odpočinok.

1 — NEPREŤAŽUJTE SA
Zahoďte tradičnú definíciu odpočinku 
a nájdite to, čo je najlepšie pre vás. Vyberte 
si super ľahkú aktivitu, ktorú si vychutnáte 
a ktorá udrží vašu myseľ mierne zaneprázd-
nenú, aby si telo mohlo vydýchnuť

2 — SÚSTREĎTE SA NA JEDNU VEC
Kľúčom k úspechu je robiť len jedinú vec. 
Musí vyžadovať vašu plnú pozornosť, ale 
nesmie byť citovo alebo fyzicky namáhavá. 
Zamerajte sa na každý detail: skúste 
napríklad šťastie v  hľadaní slov alebo 
krížovkách. Prečítajte si knihu. Nalakujte si 
nechty. Existuje mnoho ľudí, čo sa dali na 
pletenie, prešívanie alebo vyšívanie vďaka 
ich relaxačným vlastnostiam: počítanie ste-
hov, pohyb ihiel, vznikajúce vzory.

3 — STANOVTE SI NÁLADU, 
STANOVTE SI ČINNOSŤ

Ak ste v práci mali mizerný deň a stále vám 
zostalo trochu zadržiavanej zlosti, čítanie 
knihy to nevyrieši. Čítať rovnakú vetu 70-
krát znamená ešte väčšiu frustráciu. Zájdite 
si radšej na prechádzku v  rušnej časti 
mesta, kde nájdete veľa činností, ktoré vás 
rozptýlia. Ak ste však fyzicky zničený, ale 
vaša myseľ by pretekala, vypočujte si upo-
kojujúcu hudbu, kým si doprajete masáž 
tváre, vyžehlite pár košieľ s dobrou jazzo-
vou muzikou v pozadí.

4 — RELAXUJTE PODĽA SEBA
Všetci máme svoje podivné činnosti, pri 
ktorých si odpočinieme len my. Pre niekoho 
je relaxácia umývať riad: ide o solídnu kom-
bináciu fyzickej aktivity a duševného súst-
redenia sa upokojujúcu našu psychiku, keď 
sme v strese. Možno zistíte, že si oddých-
nete pri vychádzke na bicykli, leštení auta 
alebo maľovaní sa.

5 — PREMÝŠĽAJTE ČO BUDETE 
ROBIŤ ĎALEJ

Nowadays we leave very little time for 
doing nothing, but creating the space to 
imagine and think should be just as impor-
tant. Face boredom so you can actually 
learn what and how you really want to do 
something. 

6 — POTREBA KRÁSY
Niekedy je dobré urobiť niečo jednoducho 
preto, lebo nás to esteticky poteší. Dalo by 
sa namietať, že krása je potrebná. (A  čo 
potom umenie?)

Vyskúšajte rôzne možnosti a uvidíte, čo na 
vás platí. Zmeňte mraky času na aktívny 
odpočinok a stres zmizne behom okamihu.

Nie je to o schovávaní sa vysoko na vrchole hory, aj keď 
existujú horšie veci, ktoré by ste mohli urobiť, než si sem 
tam vyskúšať mníšsky život. Všetci vieme, že sú stovky 
aplikácií v našich telefónoch občas veľmi užitočné. Ide 
skôr o to, že si povieme: “Teraz ju nepotrebujem, takže 

ju mažem.”
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Zjednodušenie, maximalizácia  
a optimalizácia 

S osobným a fitness trenérom a odborníkom na výživu 
Janom Kovačičom

Janov štýl nie je o tom dávať si novoročné predsavzatia, aby si povedal “nie” častejšie, 
ani o premazaní pošty alebo zvládnutí nejakého nového postupu organizácie času. 
Je o tom zastaviť sa a neustále sa pýtať: “Investujem do správnych činností? Ako som 

v nich pokročil?”

V našich svetoch existuje oveľa viac aktivít a príležitostí, než našich zdrojov na in-
vestície do nich. Aj keď ich môže byť veľa dobrých alebo dokonca veľmi dobrých, 
faktom je, že veľa z nich je triviálnych, kým len málo životne dôležitých. Janov modus 
operandi zahŕňa naučiť sa spoznať rozdiel, naučiť sa prefiltrovať všetky možnosti 

a vybrať len tie, ktoré sú pre neho naozaj dôležité.

Manca Krnel, fotografie: Rok Mlinar
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AKO NÁJSŤ TEN NAJLEPŠÍ
SPÔSOB VYUŽITIA TÝCH
ZVYŠNÝCH HODÍN?

— Snažím sa znížiť čo najväčšie 
množstvo hluku na ceste k  plneniu 
týždenného plánu. Veľké, hlučné ro-
zptýlenie spoločné pre nás všetkých 
je mobilný telefón. Alebo presnejšie, 
aspoň u  mňa to je aplikácia email 
v  mobile. Email nie je prioritný 
nástroj. Hneď ako musíme byť naozaj 
produktívny, vypneme ho. Naučil som 
sa zdvihnúť telefón a ľuďom zavolať. 

—  Namiesto toho, aby som telefón kon-
troloval 150-krát za deň, v  horšom 
prípade 900-krát, pozvem svojich 
korešpondentov na prechádzku a ro-
zprávame sa. Rád sa stretávam na 
cestách. Tak udržiavam telo v kondí-
cii, trochu z  posadnutosti a  trochu 
preto, že je nepraktické zahrievať sa 
pred každým ďalším klientom znova. 
Často chodíme nakupovať zeleninu, 
mäso, vajcia alebo mlieko, veci, ktoré 
musia byť vždy čerstvé a  výživné. 
Tak vybavíme obchodné záležitosti 
ďaleko rýchlejšie a  môžeme si 
vychutnať spoločnosť toho druhého. 
Medzitým sa dozvedia niečo o výžive 
zo skúsenosti, nie v  nejakom 
postupnom alebo umelom prostredí.

—  Nechávam si čas na príspevky 
a  zdieľanie na sociálnych sieťach. 
A naučil som sa nepredstierať, že je 

to tak šikovné, že to nezaberá žiadny 
priestor, čas alebo koncentráciu. 
Práve naopak: vysáva to všetky tri 
veličiny v jedinom okamihu. 

—  Vybavujem všetky potrebné hovory 
a možné zmeny rozvrhu počas pres-
távok. Nech nič nezostáva na neskôr, 
po práci. 

—  Ako profesionálny jedák si musím 
strážiť obedy, takže vždy jem doma. 
Pripravujem si surové alebo polosur-
ové veľmi jednoduché jedlá. Nikdy 
nič nepredhrievam alebo nevarím vo-
pred. Je to vlastne rýchlejšie, lepšie 
a lacnejšie ako jedlo v reštauráciách. 
A jesť všetko nie je spôsob, ako mať 
krásne telo. 

Pre Jana znamená optimalizácia získanie 
kontroly nad pracovným životom. Ide 
o paradox, že úspech sa môže stať kata-
lyzátorom zlyhania, ak vedie k  nedisci-
plinovanej honbe za niečím viac, ako sa 
to často stáva. Ide o to byť ochotný vzdať 
sa viac, ochotný vzdať sa nepodstatných 
vecí, dokonca aj keď sú dobré, aj keď sú 
zaujímavé a objavia sa na ceste k nášmu 
cieľu. Tak to začne, uvedie sa do pohybu. 
Ak viete, že svoje problémy nevyriešite 
len tým, že strávite v práci viac času ako 
ktokoľvek iný, musíte myslieť šikovnejšie. 

Pre viac informácií o tom, ako 
optimalizovať život a skrášliť si telo, 
navštívte: http://resetworkout.com

IDENTIFIKÁCIA 
NEVYHNUTNOSTÍ 
PODĽA JANA:

Pýtam sa sám seba, ako by som chcel stráviť 
najbližších 168 hodín nadchádzajúceho 
týždňa. Existujú tri veci, ktoré považujem 
za konštanty, a snažím sa vyhnúť výčitkám 
na smrteľnej posteli.

— Po prvé: snažím sa spať osem hodín, 
pretože keď to neurobím, potom sa 
nemôžem správne rozhodnúť, a keď 
sa nemôžem rozhodnúť, podvedú ma 
triviálnosti.

— Po druhé: potrebujem 15 hodín pre 
svojich klientov a  priateľov, aby 
sme boli spolu, hovorili, išli na pre-
chádzku, zabehali si, kempovali, 
varili. Tak tieto veci urobím, kým som 
v kontakte s ľuďmi

— Potom mám 15 hodín na svoj osobný 
tréning. Bez ohľadu na to, ako veľmi 
som cvičil s  klientmi, úplne inak sa 
sústredím a staviam si výsledky, keď 
cvičím, plne zameraný iba na svoje 
vlastné telo v priestore.

To sú moje nevyhnutnosti. Chránim najprv 
tieto veci. Predstavujú asi polovicu týždňa.
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Rovnako ako Manhattan, aj Moskva 
je drsná, zaneprázdnená a  dunivá. 
A konkurencia nemilosrdná. Každý 
chce kúsok nového bohatstva. Vo 
vzduchu cítite zhovievavosť, energiu 
v úplnej harmónii s kultivovanosťou 
hlavných hotelov. Po niekoľkých 
vážnych stretnutiach a  rozprávaní 
o obchodoch si prenajmete obrovské 
SUV a idete do lesov Zhukovka, deň 
lovu ako z  cárskej éry vám môže 
prospieť vďaka zverine a  diviakom 
s nakladanými hubami a pelmenmi. 

Pred navštívením klubu Jet Set 
sa prejdite a  upokojte v  kúpeľoch 
Sandun. Tradícia velí šľahať sa 
brezovými vetvičkami a ponoriť sa 
do studenej bazénovej vody. Tento 
okázalý neogotický kúpeľný dom 
vás vtiahne do staronového sveta 
spolu s bankármi, súčasnými Rusmi 
a novinármi, všetci s uterákmi kot-
viacimi okolo pása. Hlavne pri sebe 
stále majte ruble, za každých okol-
ností!

CESTOVANIE

Moskva
OBCHODNÁ CESTA

Vážne stretnutia, vášnivý lov

Manca Krnel, Jeff Bickert, fotografie: Anžej Vrabl
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CESTOVANIE

Paríž je ideálnym miestom pre 
tých, ktorí túžia po živote prežitom 
naplno. Raz dom špičkového 
umenia a  módy, potom obvinený 
z  odpočívania na vavrínoch, Paríž 
opäť upevňuje svoju kultúrnu au-
toritu znovu otvorením Palais de 
Tokyo a  Musée Picasso a  radom 
nových reštaurácií a  občerstvenia. 
Rezervujte si stôl v  jednom z vždy 
populárnych open-air barov (ako 
Le Perchoir na streche BHV, Le Très 
Particulier na Montmartri). Nakupu-
jte na Rue du Faubourg Saint-Hon-
oré, teraz ešte exkluzívnejšom než 
kedykoľvek predtým. Najznámejšie 
módne značky otvárajú butiky 
v Marais, kde stále majú ten najlepší 
falafel. Snáď vďaka nim zabudnete 
na frustráciu spôsobenú s  niek-
torými Parížanmi.

Paríž
VÍKENDOVÝ POBYT 

Rýchly závan všetkého,  
čo vám chýbalo



CESTOVANIE

S viac než 7,6 miliónmi km2 je v krajine protinožcov z čoho vyberať. Potrebujete však aspoň rok, aby ste videli všetko, 
a tak sme sa rozhodli pre pláž, veľa pláží. Klasická cesta po východnom pobreží, z Melbourne do Cairns, je ideálnym 
spôsobom, ako si poriadne zasurfovať a spoznať všetky pamiatky, ktoré chcete. Intenzívne dva týždne a budete opálený 
do zlatista. Pláž Bondi v Sydney je jedna z najväčších pláží na svete plná stále dobrých vĺn, ktoré surferi prerezávajú 
s pôžitkom. Je to aj skvelé miesto pre začiatočníkov. V poriadnych vlnách je plávanie dobrodružstvom, takže zostaňte 
medzi bezpečnostnými značkami a neskončíte v správach. Ak nechcete všetko ťahať so sebou, potom všetko, čo potrebu-

jete (od surfov a neoprénu po šortky a topánky) ľahko nájdete v krajine slnka a surfovania.

Austrália
PRÁZDNINY

Rozkúskujte to
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DOMÁCNOSŤ 
BUDÚCNOSTI
Futuristic Home ponúka vzrušujúcu sviežu víziu, ktorá kombinuje technológiu 
s eleganciou a efektívne ju integruje do esteticky uspokojujúceho 
jednofarebného kuchynského vesmíru. Pokročilá technológia, kvalitné 
materiály, elegancia a fantastické zážitky pre používateľov sa zmiešajú, 
aby vytvorili výrazne príjemnú záležitosť. Kompletný sortiment inovatívnych 
domácich spotrebičov od Gorenje ponúka minimalistický a príjemný prístup 
k dizajnu, ktorý pojme náš »ďalší spôsob života«.

Dostupné v čiernej a bielej.

KUCHYŇA AKO STRED ŽIVOTA 
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KUCHYŇA AKO STRED ŽIVOTA 



Retro

DOSTUPNÉ MODELY FARBY

gorenje.sk

VAŠA COOL  
STRÁNKA
Bez ohľadu na farbu sú tieto moderné ikony hitom všade tam, 
kde sa objavia. Každá chladnička Retro sa môže pochváliť nápadným 
klasickým dizajnom, optimálnym využitím priestoru a všetkými funkciami, 
ktoré sa od chladiaceho a mraziaceho zariadenia očakávajú.

Svoju ikonickú chladničku si môžete vybrať z romantickej, 
elegantnej a funky farebnej škály.

CHLADNIČKY GORENJE RETRO


