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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 1. številka brezplačne regijske 
revije Informator365 - Dolenjska, kjer boste 
našli informacije, koristne nasvete, strokovne 
članke in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 - Dolenjska izhaja v nakladi 
27.000; dobijo ga gospodinjstva v naslednjih 
občinah: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža, 
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Črnomelj, 
Semič in Metlika.
Informator365 - Dolenjska izhaja 4 krat letno 
(pomlad, poletje, jesen, zima); vsakokrat vam 
ga brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirajte na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

Olje, maslo in presejano moko damo v hladno kozico in počasi 
segrevamo. Ko se naredijo mehurčki, odmaknemo, zalijemo s 
približno dvema litroma tople vode in zmešamo z metlico za ste-
panje. Solimo, dodamo kumino in počasi kuhamo 20 minut.
Jajca stepemo in jih v curku vlivamo v vrelo juho. Premešamo in 
odmaknemo. Razdelimo na globoke krožnike, dodamo posušene 
kruhove kocke in posujemo s parmezanom.

Ime je dobila po prežgani moki. Včasih, ko niso vedeli, da je na 
olju prežgana moka zelo nezdrava, so jo tako kuhali iz nevedno-
sti. Danes jo kuhamo na zdrav način, zato je lahko večkrat na 
jedilniku. Za dietno prežganko segrejemo moko brez maščobe. 
Olje dodamo ali pa ne, ko je že kuhana.

nasvet: Prežganka je najboljša, ko je sveža. Še posebno 
nasitna je, če jo naredimo iz polnovredne moke.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si 

zdrava prežganka

• 5 žlic oljčnega olja

• košček masla

• 5 žlic polnovredne moke

• ščepec kumine

• 5 jajc

• 5 žlic naribanega parmezana

• 5 žlic posušenih kruhovih kock

5 oseb
*Takšne in še 410 drugih praktičnih 
 kuharskih receptov dobite v knjigi:
 Mamica, nauči me kuhati.
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 041 371 541
 07 337 03 37
 uprava@vrtec-jana.si
 www.vrtec.jana.si

Jana d.o.o.
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto

 07 305 01 33
 040 738 552
 gostilna.badovinac@siol.net
 www.badovinac.si

Badovinac Peter s.p.
Jugorje 5
8331 Suhor

Prostora imamo za 100 oseb, pripravljamo različne zabave (krst, birma, poroka, 
rojstnodnevna zabava…) ter organiziramo razne prireditve (salamiada, tematski 
večeri, glasbeni večeri…)

Pri nas lahko tudi prenočite v dvoposteljnih ali štiriposteljnih sobah.

gostilna in prenočišča 
badovinac

V gostilni Badovinac na Jugorju vas bomo pogostili s 
pristno domačo hrano, ki je prilagojena letnemu času. 
Med drugim nudimo:

• jagenjčka in odojčka pečena na žaru
• bogato zbirko buteljčnih vin 
   iz okolice metlike
• odlično namizno vino 
   iz belokranjskih vinogradov
• karampampuli:
   znamenito zeliščno žganje, katerega  
   recept pozna samo domači gostilničar

Z VAMI ŽE

120 let

 07 393 15 20
 kompas.nm@siol.net
 www.kompas-nm.si

Kompas Novo mesto d.o.o.
Glavni trg 11
8000 Novo mesto

O NAŠIH IZLETIH 
SE ŠE DOLGO GOVORI!

skrivnosti bih 
in mandarine 
29. – 31. 10. 2016
cena: 179 eur*

• odhod iz novega mesta
• najmanj 45 oseb

*Cena vključuje: avtobusni prevoz s sodobnim avtobusom, nastanitev in polpenzion  
  v hotelu 3*,  večerjo ob glasbi v nacionalni restavraciji v Sarajevu,  zaključno kosilo, 
  oglede in vstopnine po programu, foto safari s spremstvom glasbenikov, obiranje 
  mandarin in 5 kg mandarin, vodenje in organizacijo potovanja.

HIT 
JESENI! 

Iščete agencijo, ki bo organizirala izlet po vaših željah in 
zahtevah? Potem je Kompas Novo mesto pravi naslov za vas!

Za zaključene skupine organiziramo zanimive, vsebinsko bogate in 
cenovno ugodne izlete prilagojene: •gasilcem •vinogradnikom 

               •čebelarjem •upokojencem •šolskim skupinam… 

 041 371 541
 07 337 03 37
 uprava@vrtec-jana.si
 www.vrtec.jana.si

Jana d.o.o.
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto

Vrtec je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. 
Starši so upravičeni do sofinanciranja storitev v višini 85% cene programa 
javnega vrtca občine bivanja. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
starši oddajo na pristojni center za socialno delo, ki določi plačilni razred.

Delujemo po metodi Montessori 
Za tiste starše, ki želijo najboljši vrtec za otroka

Vrtec z drugačnim  
pristopom

• Dnevni program
11 mesecev - 6 let

• Dnevno varstvo–Montes dan
11 mesecev - 6 let /6:30-16:00

• Počitniško varstvo–Montes počitnice
do 8. leta

• Montessori delavnica–Montes Jana
11 mesecev -3. leta

Vpisi skozi celo leto!
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Obenem čutimo bolečino v 
žrelu. Če tak sluzast izcedek 
zamaši eustahijevi tubi (med 
nosom in ušesi), to občutimo 
kot bolečino v ušesu ali celo 
kot vnetje ušes (pogosto pri 
otrocih), ali pa celo zamaši 
sinuse, ki bolijo in se vnamejo 
(sinuzitis).

Pogosti, zelo raznoliki, vzroki 
nosnega izcedka so: bakterijske 
okužbe, navadni prehlad, gri-
pa, seneni nahod (ki ga lahko 
predvidimo v katerem delu leta 
nam povzroča težave) ali druge 
vrste alergij, vnetje sinusov, 
tujek v nosu in nosni polip, 
poškodba glave (ko se pretrgajo 
možganske ovojnice in cerebro-
-spinalna tekočina uhaja iz 
nosu), nosni spreji (ko preneha-
mo z uporabo nosnih sprejev, ki 
vsebujejo npr.ephedrine)

Kdaj morate k zdravniku (ali 
ga vsaj poklicati po telefonu)?
Če se nosni izcedek ne umiri v 
treh tednih (pri otrocih mlajših 
od treh let pa v 10 dneh) ali 
ga spremlja zvečana telesna 
temperatura; če izcedek nepri-
jetno zaudarja ali nastane po 
poškodbi glave.

Zdravnik vas bo pregledal in 
seveda pozornost usmeril na 
usta, žrelo, ušesi, nos in sinuse.
Vaša naloga pa je, da natanč-
no opišete in odgovorite na 
naslednja vprašanja: Kdaj 
ste začutili težave? Je izcedek 
voden ali sluzast, gostejši in 
viskozen? Je krvavkast? Kakšne 
barve je? Kot voda? Zelen? 
Rumen? Koliko časa opažate 
izcedek? Opažate še kake druge 
bolezenske znake? Je nos zama-
šen ali vas srbi? Kašljate ali vas 

boli glava? Vas boli žrelo? Imate 
zvečano telesno temperaturo? 
Koliko? Vam je slabo? Opažate 
kako periodičnost, sezonsko 
ponavljanje izcedka iz nosu? 
Kako ste si že poskušali doma 
pomagati? Katere spreje ali  ka-
pljice ste si dajali v nos? Kaj ste 
po poklicu? S čim se ukvarjate? 
(tek po gozdu, izpostavljenost 
prahu…)
Pri mlajših je nujno vprašanje 
o zlorabi kokaina! Tovrstnim 
osebam pogosto curlja iz nosu.

Nikakor ne smemo spregle-
dati poškodbe nosu ali tujkov 
v nosu, posebno pri otrocih, ki 
si tlačijo najrazličnejše majhne 
predmete v nos! Pri starejših 
pomislimo pri enostranskem 
izcedku iz nosu  na karcinom 
(bazalno celični) ali na rakasto 
spremenjeni polip.

Polzenje sluzi zadaj , od nosu 
navzdol, po zadnji steni žrela, 
imenujemo s tujko »post-nasal 
drip«.  Žleze v nosu in žrelu 
nenehno proizvajajo sluz, ki 
vlaži nosne celice in vdihan 
zrak, ter čisti vdihane umazane 
delce. Taka sluz obenem prepre-
čuje okužbo. Sluz nenehno in 
nezavedno požiramo. Občutek, 
da se nam nenadno sluz nabira 
v žrelu ali »zadaj« v nosu, ime-
nujemo post-nasal drip. Vzrok 
zanj je lahko povečana tvorba 
čiste sluzi, kot je to običajno 
pri prehladu, gripi, alergiji, 
hladni temperaturi zraka, po 
papricirani hrani, hormonskih 
spremembah….ali povečana 
tvorba goste sluzi, ko je v zraku 
premalo vlage ali ob vnetju 
sinusov. Če se barva sluzi 
spremeni v zeleno ali rume-

no, pomislimo na bakterijsko 
okužbo. Neredko je tudi vzrok 
za slab zadah iz ust.

Osnovna samopomoč (ko 
nenadoma opazimo, oziroma 
začutimo nadležni  izcedek 
iz nosu in še ne vemo, kaj 
natančno ga je povzročilo) naj 
bo usmerjena v vzdrževanje 
čim bolj  vodene sluzi (in ne 
lepljive ali goste!). To dosežemo 
s pitjem večjih količin brezalko-
holnih  napitkov, z zvečanjem 
vlažnosti zraka v prostoru in s 
čiščenjem nosu s slanimi spreji 
oziroma s fiziološko raztopino. 
Če sumimo, da gre za alergijski 
vzrok, vzemimo antihistami-
nik. Nosnih sprejev ne upora-
bljajte več kot tri dni. 

Zmotno je mišljenje, da že 
samo spremenjena barva sluzi 
(na zeleno ali rumeno) NUJNO 
pomeni bakterijsko okužbo in 
seveda jemanje antibiotikov! 
NE. Vsak navadni prehlad se 
običajno prične s prozornim 
izcedkom, ki pa se tekom nekaj 
dni normalno spremeni v 
gostejšega, rumenkastega ali 
zelenkastega. Navadni pre-
hlad pa, kot vemo, povzročajo 

VIRUSI in antibiotik NE deluje 
proti virusom (pač pa proti 
bakterijam!). Prekomerna upo-
raba antibiotikov ni smiselna, 
še več, je resno škodljiva. Tudi 
rutinsko predpisovanje antibio-
tikov ne prepreči zapletov neke 
bolezni (sinusov, žrela, ušes,…).  
Smiselno pa  jih je predpisati 
ob nenadni prisotnosti zvečane 
telesne temperature, oslabelo-
sti, slabega počutja, dehidraci-
ji, ob spremembi sluzi na gosto, 
smrdečo, gnoju podobno.

Izcedek iz nosu NI zelo 
pogost GLAVNI vzrok obiska 
bolnika pri zdravniku, je pa 
vsekakor pomemben sopojav 
ali dodatni klinični znak kake 
druge bolezni. Bodite pozorni 
na svoje telo in na spremembe, 
ki se iz dneva v dan dogajajo 
z njim. Le tako boste najbolj 
objektivno ter natančno pred-
stavili svojo bolezen in zdrav-
nik vam bo tudi lažje pomagal z 
ustreznim nasvetom, preiskavo, 
zdravilom, dodatkom….
Dober vdih, brez izcedka iz 
nosu, vam želim!
Mojca Miholič, dr. med, specia-
listka družinske medicine 

Vsak med nami dobro pozna 
neprijetni, nadležni , a na srečo le 
redkokdaj nevarni bolezenski znak, 
izcedek iz nosu (v medicinskem 
žargonu: Rhinorrhea). Večja količina 
sluzi neredko polzi nazaj po zadnji 
steni žrela in povzroča kašelj, ki se 
ponoči, v ležeči poziciji, poslabša.                                                       

izcedek iz nosu
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Ko se telo zakisa, se vsi procesi 
v celicah upočasnijo ali usta-
vijo, postopoma postajamo 
utrujeni, brez energije, temu 
sledijo bolezenski znaki ter 
razvoj različnih bolezni. Pov-
prečna zahodnjaška prehrana 
ustvarja veliko kislin v telesu, 
s čimer povzroča sistemsko 
acidozo (zakisanost) pri sicer 
zdravih ljudeh. 

kislinsko-bazično 
ravnovesje
Merimo ga s pH vrednostjo, 
in sicer na lestvici od 0 do 14. 
Če je izmerek 7, pomeni da je 
snov neutralna. Vsaka meritev 
pod 7 je kislo, vsaka nad 7 je 
bazično. Gre za koncentracijo 
vodikovih ionov v tekočini. 
Za dobro funkcioniranje celic 
in tkiv v telesu potrebuje-
mo rahlo bazično okolje, in 
sicer od 7,3 do 7,5. Občutno 
odstopanje od teh vrednosti 
je življenjsko nevarno in v 
kratkem povzroči bolezen, 
včasih tudi smrt. Tako so pH 
vrednosti pri večini obolelih in 
bolnih ljudi prekisle. Tipič-
na zahodnjaška prehrana je 
kislinotvorna, kar pomeni, 
da je sestavljena iz živil, ki 
za dalj časa zakisajo telo.                                                                                                                       
Ko smo preveč zakisani, so po-
gosto prizadete tudi mišice, saj 
pride do njihovega razkraja-
nja, ker morajo sprostiti bazo-
tvorno aminokislino glutamin.                                                             
Glavni organi  za odstranjeva-
nje odvečnih kislin v telesu so 
ledvice, pljuča in koža.Ledvice 
izločajo zlasti sečno in žveplo-
vo kislino, pljuča pa ogljikovo 
kislino. Zanimivo je poudariti, 

da znoj zaradi večje vsebnosti 
kislin ustvarja močan vonj. 

posledice zakisanosti 
se kažejo v:
- izgubi kalcija v seču, 
razgradnji kosti in razvo-
ju osteoporoze; v mlado-
stije slabša tvorba kosti                                                                                                                                            
- izgubi kalija in magnezija, 
kar vodi v pojav vnetja in 
bolečin ter krčev  po telesu                                          
- razgradnji beljakovin, kar 
povzroči pešanje mišic in 
zmanjšanje mišične mase                           
 - slabši presnovi beljakovin, 
zaradi česar se celice, tkiva in 
organi ne morejo obnavljati             
- hitrejšemu staranju zaradi 
kopičenja odloženih odpa-
dnih kislin, slabšemu obna-
vljanju celic  
- povečani proizvodnji prostih 
radikalov, ki celicam povzro-
čajo škodo s poškodbo vseh 
struktur, kar vodi v bolezen, 
tudi rakasto razraščanje.  
Antioksidanti v zakisa-
nem telesu slabše delujejo, 
kar še povečuje tveganje 
za degenerativne bolezni, 
raka, in pospešuje staranje                                                                                                                                         
- zmanjšani proizvodnji 
energije v celicah                                                                                      
- prekomernem kopičenju te-
kočin v tkivih in pojav oteklin                                                                    
- kvasovke in glive, ki uspeva-
jo v kislem okolju, se mno-
žijo in povzročajo bolezni                                   
- zmanjšanju sposobnosti 
zaradi pomanjkanja energije v 
celicah                  
- zakisanosti v ustih, kar vodi 
k zobni gnilobi in paradontozi. 
Slabše je delovanje obramb-
nega sistema. V zakisanem 

telesu se celične stene odebeli-
jo, tako v celice težje vstopajo 
potrebna hranila in kisik, ce-
lice pa težko izločajo odpadne 
produkte. V zakisanem telesu 
so idealni pogoji za razvoj 
vnetja, najpogosteje: artritis, 
bronhitis, kolitis, nevritis, 
cistitis, različna vnetja kože.                                                                                         
Kronična zakisanost okrni 
kognitivno in duševno delova-
nje, saj kisline slabo vplivajo 
na možganske nevrone. Pri 
prevladi zakisanosti veliko 
slabše delujejo vsi encimi v 
telesu, ki sodelujejo prav pri 
vseh telesnih procesih.

izmerimo ph vrednost 
svojega seča
Z meritvijo pH seča sklepamo 
o acido-bazičnem stanju 
telesa. Za objektivno meritev 
uporabljamo svoj prvi jutranji 
vzorec seča.  Testni pH listič 
namočimo v ta vzorec seča 
in po petih sekundah lahko 
primerjamo listič z barvno 
lestvico, ki je priložena. 

povrnitev kislinsko-
bazičnega ravnovesja
Na srečo lahko storimo 
veliko, če spremenimo 
nezdravo zakisano okolje v 
zdravju prijazno, bazično 

okolje. Potrebno je zmanjšati 
kislinotvorna živila in izbirati 
bazotvorna. Zaželjeno je, da 
vsi naši obroki vsebujejo 60 do 
70 odstotkov bazotvornih živil.                                                                                                                  
Zelo kislinotvorno delujejo:   
meso in vse mesnine, mleko 
in mlečni izdelki, sladkor in 
vse sladice, sladoled, pica, vse 
alkoholne  in gazirane pijače, 
vsa rafinirana olja, bela 
moka, kava, vsa industrijsko 
predelana hrana in hitra 
prehrana.
Zelo bazotvorno delujejo: 
sadje, zlasti kaki, kivi, jabolka, 
ananas, grozdje, pomaranča, 
limona, grenivka, mango, pa-
paja, breskev;  zelenjava: zla-
sti solate, radič, zelje, ohrovt, 
vse gomoljnice, beluši, buče 
in bučke, borovnice, čebula 
in česen, stročji fižol, ingver, 
jagodičevje, kumare, lubenica, 
melone, morske alge, paprika, 
mineralne vode (negazirane) 
in prav vse začimbe. Ob takšni 
prehrani je pomembno pospe-
ševanje proizvodnje energije v 
vseh celicah z aerobno vadbo. 
Med najbolj aerobno vadbo 
sodi nordijska hoja.
Marjan Radetič dr.med. 

V zadnjem desetletju je bilo eno 
najbolj vznemirljivih odkritij s 
področja prehrane povezano z 
učinkom, ki ga imajo določena 
živila po zaužitju na kislinsko-
bazično ravnovesje v telesu in s 
tem na številne bolezenske pojave 
in hude bolezni sodobnega časa.                                                               

zakisanost telesa 
vodi v bolezen
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Možnih je več različic poti, po 
katerih vas usmerjajo marka-
cije, ki so jih uredili to pomlad 
in so ročno delo mojstrov 
društva Machova dediščina 
pod Gorjanci. 
Društvo, ustanovljeno lani, 
oživlja in ohranja v javnosti 
(pre)malo znano zgodbo o 
vizionarski družini Mach, ki 
je od leta 1862 živela v gra-
ščini na Velikem Slatniku pri 
Novem mestu. Pešpot služi kot 
edinstven pripomoček za pro-
mocijo te pomembne dedišči-
ne.  Letos namreč mineva sto 
let od rojstva Ernsta Macha, 
avstrijskega fizika in filozofa, 
znanstvenika, ki je s svojo 
družino živel tudi na Velikem 
Slatniku. Njegov oče, ki je 
pokopan na Velikem Slatni-
ku, je na novomeškem pustil 
močan pečat, saj je kot prvi 
v Evropi na Velikem Slatniku 
začel gojiti metulja sviloprejca 
jamamaja, zaslužen pa je tudi 
za uvajanje sodobnih prijemov 
v kmetijstvu in sadjarstvu v 
krajih pod Gorjanci.

Pohodniška pot ima pet 
vstopnih točk.Pot večinoma 
poteka po območju, ki je bilo 
nekoč del Machovega pose-
stva, na njej pa je 19 učnih 
točk. Ob poti je enajst studen-
cev, rdeča nit učne poti pa so 
zgodbe o Machovi družini in 
zapisi Janeza Trdine, ki je pisal 
tudi o Machih. Učne točke 
opozarjajo na pomembne na-
ravne in kulturne danosti, na 
šestih si je mogoče odpočiti na 
gozdnem pohištvu, ki je prav 
tako delo mojstrov, prostovolj-
cev društva. 
Pohodnik lahko glede na 
svoje sposobnosti izbira med 
daljšimi in krajšimi različica-
mi krožne poti. Samostojnemu 
pohodniku je v pomoč zložen-
ka, ki je na voljo na vstopnih 
točkah, in izčrpen vodnik po 
poti z naslovom Slatenska do-
lina in Machova dediščina pod 
Gorjanci, ki ga je letos izdal 
Marjan Hren.
Društvo Machova dediščina 
pod Gorjanci. 

Metulj rumene barve v odprtem 
krogu, ki nakazuje metuljevo 
svobodo, metuljev naklon pa 
kaže smer naše poti, je unikatna 
markacija, ki pohodnike vodi po 
devet kilometrov dolgi Machovi 
učni poti med Malim in Velikim 
Slatnikom ter Potovim Vrhom pri 
Novem mestu. 

za metulji 
po machovi učni poti

Dolenjska regija
MACHOVA UČNA POT

VIR:TK 25000 GURS

Machov hrib

236

Ptičji
breg

Tičkov mlin, mlinščica

Meandri, glavate vrbe

Slatenski potok 

Čuvar reda in miru 

Machov hrib

Glavati gaber

Žabje mrestišče

 Sotočje 3. studencev

 Trdinovo skalno okno

 Machov grob

 Machova graščina

 Zakleti oreh

 Škratova lekarna

 Jazbečev dom

 Škratov zimski dvorec 

 Škratovo uho

 Mokrišče 

 Palčkov grad

 Arboretum

 Mrzlček

 Angelski studenec

Rakec

Mišja pzdica

Ledenec

Jurkovec

Veliki studenec

Mali studenec

Hrušica

P1

P2

P3

P5

P2

P3

P5

P4

P1

P4

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lisičnik

Studenc

M. Slatnik - Amigo bar 

M. Slatnik - Gostilna Štefan

V.Slatnik - pri cerkvi

V. Slatnik - Okrepčev. Pony

Križe - Gasilski dom

19

PARKIRIŠČE

MACHOVA POT 9069 m

BLIŽNJICA A 800 m

BLIŽNJICA B 936 m

BLIŽNJICA C 170 m

BLIŽNJICA D 230 m

BLIŽNJICA E 109 m

 UČNA TOČKA

 STUDENEC

 SLATENSKI POTOK

 MLINŠČICA

 SLATINE, MOKRIŠČE

 RAZGLEDNA TOČKA

 BREZNO

1

1

LEGENDA:

P

�A�
�B�
�C�
�D�
�E�

1

2

6

5

4
3

9

8

7

11

10
1

3

4

5

7

6
8

9

10

11

12

14
13

1516

18

19
17

2

DRUŠTVO
MACHOVA 
DEDIŠČINA 
POD GORJANCI
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 07 373 76 65
 info@ac-vidic.si
 www.ac-vidic.si

Avtocenter Vidic d.o.o.
Ljubljanska cesta 91
8000 Novo mesto

Povprečna raba goriva: 4,3-4,6 l/100km, emisije CO2:100-107 g/km, emisijska stopnja 
EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0179-0,0260 (NOx). Pri dizelskih mo-
torjih je vrednost specifiččne emisije trdih delcev 0,00113 g/km, število trdih delcev pa 
9,31x1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča global-
no segrevanje. Emisije onesneževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncen-
tracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

ekran na dotik
samodejna klimatska naprava
navigacija
parkirni senzorji zadaj

CACTUS 
SHINE PURE TECH 82 BVM

13.790€
v primeru citröen financiranja.
velja do 31.12.2016.

Ponudba velja do 31. 8. 2016 

Slika je simbolna. O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih si preberite na spletni strani www.citroen.si.

DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS 
CLUB CITROËNMEMBER

SINCE
VALID THRU

MRS M NOVAK HORVAT

2014 01/14 01/19

000 000000 0000

If  found, please return to the nearest Diners Club O�ce.
This Card is property of  Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.

Kartica je last Erste Card d.o.o. in jo mora imetnik na 
zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo 
vrne na najbližji Diners Club.

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Your regional partner 
for investments. 

www.citroen.si

CENEJE ZA ČLANE KLUBA
ZVESTOBE MYCITROËN PLUS

35%
DELI

NADOMESTNI
 IZBRANI ORIGINALNI

DO

AVTOCENTER VIDIC 
VAM NUDI:
•mehanična popravila
•vzdrževanje in polnjenje klimatskih naprav
•avtooptika
•avtoelektronika-diagnostika
•vulkanizerstvo
•avtomatska avtopralnica
•eurorepair nadomestne dele za vse znamke

www.citroen.si

za

 080 23 53
 salon@kolpa.si
 salon.lj@kolpa.si
 www.kolpa.si

• Cesta XV. brigade 49
   8330 Metlika
• Šmartinska 152, dvorana 1
   1000 Ljubljana

• pon-pet:
sob:

8:00-19:00
8:00-13:00
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 07 307 89 90
 damjan@stresniki-golob.si
 www.stresniki-golob.si

Strešniki Golob d.o.o.
Borovje 3
8216 Mirna Peč

 040 507 507
 040 517 517
 kamnosestvo.plut@gmail.com
 www.kamnosestvoplut.si

Kamnoseštvo Plut Robert Plut s.p.
Kamnoseštvo Plut Roman Plut s.p.
Industrijska cona Kanižarica 
8340 Črnomelj

 CONA

Kuhinjski pulti, stopnice, tlaki, police, 
portali, kamini, nagrobniki, napisi, 

izris nagrobnikov 3d, mozaiki,...

 CONA

izdelava okenskih polic v 24 urah

 041 626 509
 ivan@janko.si
 www.janko.si

Janko team d.o.o.
Gorenje Sušice 1a
8323 Uršna sela
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 040 782 605
 040 399 405
 info@bkm.si
 www.bkm.si

BKM Semič
Taborska 11 
8333 Semič

BKM Ljubljana
Ribičeva 33
1000 Ljubljana

Sestavite vrata po svoji meri 
s pomočjo konfiguratorja na

 www.bkm.si
brezplačna  tel. številka

080 16 05

alu in pvc 
vhodna vrata 

ter 
okna

razstavni salon semič
pon-pet: 10:00-15:00
razstavni salon ljubljana
po predhodnem dogovoru 
na 040 782 605

že od 799 eur

že od 1370 eur

• brezplačna dostava
• brez plačila avansa

• svetovanje

tradicija in 
kvaliteta

izdelano v sloveniji

sedežne garniture

 07 349 82 80
 031 737 080
 info@mtom.si
 www.mtom.si

M Tom d.o.o.
Stari trg 36
8230 Mokronog

pon, sre:
tor, čet:

pet:
sob:

7:00-14:00
7:00-17:00
7:00-13:00
8:00-12:00

akcija
-30%

 059 013 442
 040 504 080
 info@m-studio.si
 pohistvo.m-studio.si

Salon pohištva M studio 
Tc Rialto - Novoteks, Bršljin
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto 

• kuhinje (tudi po meri)
• otroške in mladinske sobe
• dnevne sobe
• spalnice
• notranja vrata
• sedežne graniture
• ležišča



informator365

10

Prehranska stroka ga uvršča 
med beljakovinska živila, 
enako kot meso, vendar je 
veliko cenejši, saj lahko liter 
ali kilogram navadnega 
jogurta stane le nekaj več kot 
evro, kilogram najcenejšega 
svežega mesa pa vsaj 3 evre, 
pa še pripraviti ga moramo. 

Tisti z manj maščob je lah-
ko osvežilna pijača za malico 
ali po športu, gostejši in bolj 
masten pa je odlična sladi-
ca, kadar mu dodamo malo 
medu in oreščkov.

Na trgu je danes veliko 
vrst jogurta in fermentira-
nih mlečnih izdelkov. Čvrst 
jogurt je tisti, ki ga mlekarne 
fermentirajo kar v prodajnem 
lončku, tekočega fermenti-
rajo v cisternah, ga ohladijo, 
mešajo in polnijo v prodajno 
embalažo. Lahko mu dodajo 
pripravke iz sadja ali zgošče-
ne in pasterizirane sokove. 
Napitki s fermentiranim 
mlekom pa so izdelki, ki jim 
dodajo vodo in druge sestavi-
ne, tudi aditive, vsebujejo pa 
lahko manj kot 50 % jogurta.

Navadni jogurt je vir kalcija 
in vitamina D ter vitaminov 
B, ne manjka pa mu niti 
selena in cinka, mangana in 
magnezija ter vitaminov A in 
E. Res skoraj popolno živilo, 
le vitamina C je malo. A sveže 
sadje in zelenjava se dobro 
podajo k prelivu iz navadnega 
jogurta. Dobro ga je piti ali 
jesti ob večjih obrokih tako, 
da dnevno použijemo vsaj 
300 gramov tega odličnega 
mlečnega izdelka

kaj je jogurt?
Jogurt je fermentirani mlečni 
izdelek, ki nastane tako, da 
se mleku (kravjemu, kozjemu, 
ovčjemu, bivoljemu itd.) doda 
kulturo mlečnokislinskih 
bakterij, ki s fermentacijo s 
pomočjo encima, imenovane-

ga laktaza, spremenijo mlečni 
sladkor ali laktozo v mleč-
no kislino. Mlečna kislina 
mleko zakisa, kar povzroči 
spremembo teksture v obliko 
želeja oziroma spremembo iz 
tekoče v pol tekočo snov.

navadni jogurt je zdravo 
živilo za vsak dan
Čeprav je preteklo že več kot 
sto let, odkar je znanstve-
nik in nobelovec Mečnikov 
mlečnokislinskim bakterijam 
pripisal vlogo pri vzdrževanju 
zdravja, pa še danes ne vemo 
povsem natančno, kakšen je 
njihov učinek v celoti. Človek 
mlečnokislinske bakterije 
uporablja za konzerviranje 
živil, predvsem mleka, zelja 
ali repe, kumaric, salam, na 
daljnem vzhodu pa te bak-
terije uporabljajo za ohra-
njanje hranilne vrednosti 
rib. V zadnjih dvajsetih letih 
pospešeno raziskujejo, kako 
mlečnokislinske bakterije 
učinkujejo na zdravje oziroma 
kako jih lahko uporabimo za 
zdravljenje nekaterih bolezni.
V EU je za navadni jogurt 
odobrena zdravstvena trditev, 
ki se glasi: "Žive kulture v 
jogurtu ali fermentiranem 
mleku izboljšujejo prebavo 
mlečnega sladkorja (laktoze) 
pri posameznikih, ki imajo 
težave pri njegovi prebavi."

doma narejen jogurt 
Navadni jogurt si lahko 
pripravite tudi doma. Mleko 
segrejte do temperature 80°C, 
dodate lahko čajno žličko 
mleka v prahu, da bo jogurt 
čvrstejši. Mleko ohladite na 
približno 42°C in mu dodajte 
od 3 % do 5 % svežega jogurta 
(približno eno veliko jedilno 
žlico za vsak dcl mleka). Naj-
bolje je, da uporabite navadni 
čvrsti jogurt v lončku. Jogurt 
bo nastal v 4 do 6 urah. Paziti 

pa morate, da se temperatura 
ne zniža pod 38°C.

popestrite si jedilnik z 
jogurtom 
Navadni jogurt lahko upora-
bite kot preliv za kuhano ze-
lenjavo ali za solato. Jogurtu 
lahko dodate žličko medu in 
nekaj orehov in dobili boste 
zdrav posladek ali malico. Če 
na dan pojeste en kilogram 

navadnega jogurta, vam tisti 
dan ni treba imeti na jedilni-
ku mesa. S tem boste veliko 
naredili za zdravje, pa tudi 
za okolje, saj proizvodnja 
mleka oziroma jogurta precej 
manj obremenjuje okolje kot 
proizvodnja mesa. Ta je znan 
onesnaževalec (pri proizvo-
dnji mesa se sprosti veliko 
CO2 in porabi veliko vode).
Zveza potrošnikov Slovenije  

Navadni jogurt bi moral biti 
pomemben del naše vsakodnevne 
prehrane, saj je čudovito živilo, 
hranljivo in obenem lahko.                                                                

ne pozabite 
na navadni jogurt!

Več informacij o primerjalnem ocenjevanju najdete na 
www.potrošnikovZOOM.si. Spletna stran je bila vzpostavlje-
na  v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj 
blaga in storitev, ki jo sofinancira Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

 www.potrošnikovzoom.si
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Kdaj je najboljši čas za 
trgatev?

Grozdje mora zadovoljiti več 
tehnoloških parametrov (kisli-
na, sladkor, pH, zdravstveno 
stanje grozdja...). Vsi se bolj ali 
manj zanašamo na organolep-
tiko, skratka, kaj nam pove naš 
okus. Če pa niste prepričani, 
nam prinesite povprečen grozd 
in vam bomo izmerili zrelostni 
indeks, ter svetovali približen 
čas trgatve, ko bo usklajeno 
razmerje sladkorja in kislin.

Kadar se odločimo za trga-
tev, moramo grozdje trgati v 
hladnem delu dneva. Visoka 
temperatura lahko povzroči 
probleme v fermentaciji.

Kdaj žveplamo?

Že med transportom od 
vinograda do kleti, žveplamo 
drozgo ali mošt. Žveplo deluje 
antimikrobno, antioksidativno, 
zaščiti barvne snovi....

Zakaj in kako dodajamo 
kvasovke?

Drozgo ali mošt smo že 
požveplali in s tem ukrepom 
pomorili vse mikroorganizme, 
ki smo jih prinesli na grozdju 
iz vinograda. Poginile so tudi 
divje kvasovke, ki bi nam mošt 
prevrele v vino, ampak nikdar 
ne vemo kako. Včasih se zgodi, 
da se vrenje, ki ga sprožijo 
divje kvasovke, prekine in ga je 
potem težko ponovno sprožiti. 
Zato dodamo selekcionirane 
kvasovke, ki so odporne na 
žveplo in so zelo močne, tako 

da zagotovijo  popolno povre-
tje mošta. Selekcoionirano je 
nešteto sevov, ki nam zagota-
vljajo različne načine delovanja 
(na primer kvasovke specialne 
za rizling, frankinjo, rumeni 
muškat...).

Krasovke rehidriramo v mlač-
ni, posladkani vodi. Kvalitetne 
kvasovke morajo hitro oživeti, 
najkasneje v 30 minutah in 
zelo burno vreti z obilico pene. 
V to vodo začnemo postopo-
ma dodajati mošt, recimo na 
vsakih 5 minut po 1 dcl mošta. 
Vrenje je čedalje manj burno, 
ker pogoji niso več tako idealni 
kot na začetku. Ne sme se pa 
ustaviti. Ko smo postopoma 
vsaj podvojili začetno količino 
vode in kvasovke še delujejo, 
smo se prepričali, da smo jih 
navadili na pogoje, ki jih čakajo 
v vrelni posodi. Vlijemo jih v 
eno točko, nikakor ne mešamo 
in jih pustimo delovati.          

Zakaj moramo dodajati hra-
nila za kvasovke?

Več dejavnikov vpliva zaviralno 
na vrenje ali ga celo prekine 
(pomankanje hranilnih snovi 
v moštu, prisotnost toksinov, 
sprememba PH, slaba odpor-
nost kvasovk na visok alkohol, 
preveč razsluzen mošt...). Z 
dodajanjem hranila okrepimo 
kvasovke in poskrbimo za bolj 
enakomeren tok vrenja.

Kako ohranimo stabilno bar-
vo pri rdečih sortah?

Barvne snovi, antociani, se 
izlužujejo na začetku fermen-

tacije iz jagodne kožice. Med 
vrenjem so barvne snovi izpo-
stavljene različnim škodljivim 
vplivom okolja. Če dodamo 
tanin (TANRED ali TANROUGE) 
omogočimo njihovo stabilnost. 
Tanin se veže z antociani in 
stabilizira barvo. 

Kako pridobimo več barvnih 
snovi iz sorte modra franki-
nja?

Fenolne snovi rdečih sort, ki 
dajejo barvo, se nahajajo v ko-
žici grozdnih jagod. Izlužijo se 
tekom maceracije drozge med 
vrenjem. Encimi, ki izlužijo 
barvo, so sicer prisotni v grozd-
ju, vendar v nezadostni količi-
ni. Zato priporočamo dodajanje 
encima EVERZYM COLOR, 
ki omogoča boljše in hitrejše 
izluženje barvnih snovi. 

Kako izboljšamo sortno 
aromo?

Povečanje sortnega karakterja, 
predvsem sortne arome, dose-
žemo s hladno maceracijo bele 
drozge (6 - 12 ur) in z dodatkom 
encima EVERZYM AROM za 
sproščanje arome značilne za 
sorto. Arome, ki so prisotne, 
so vezane na terpene in niso 
zaznavne z našimi čutili. S 
pomočjo encima, se povezava 
pretrga in arome preidejo v pro-
sto obliko in so tako dostopne 
našim čutilom.

Vsem našim strankam in vam, 
ki boste to še postali, želimo 
uspešno trgatev in veliko užitka 
pri konzumiranju žlahtne 
kapljice.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

 

Prihaja čas trgatve, zato smo za 
vas pripravili odgovore na nekaj 
najpogostejših vprašanj. Vsem 
vinogradnikom svetujemo, naj si že 
sedaj zagotovijo vse, kar bodo ob 
trgatvi potrebovali, tako da bo sam 
vinogradniški praznik potekal kar 
najbolj sproščeno. 

prihaja trgatev
nasveti za vinogradnike

 07 302 31 99
 031 478 719
 nenad.mangotic@gmail.com

Agro nasvet d.o.o.
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto

•svetovanje in prodaja izdelkov na področju enologije
•celotne rešitve na področju nege in zaščite rastlin

•vinski laboratorij 
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 041 676 134
 info@turbine-as.si
 www.turbine-as.si

Šenica Andrej s.p.
Sokolski trg 9
8350 Dolenjske Toplice

obnova, popravilo in vgradnja turbo 
polnilnikov za večino vrst vozil

 07 306 18 10
 info@pscstepan.si
 www.pscstepan.si

PSC Stepan d.o.o.
Ul.Marjana Kozine 4a
8340 Črnomelj

hitro in profesionalno čiščenje 
dpf filtrov za vse avtomobileNOVO

 01 786 92 70
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

armex 
armature d.o.o.

biološke 
čistilne naprave 

Visok učinek čiščenja. Ni električnih 
komponent v rezervoarju. Praznjenje na 
3 leta. Majhna poraba energije. V povoz-
nem PE ali betonskem rezervoarju.

prečrpalni jaški
za odpadne vode

Rešitev za vse, ki se ne morejo grav-
itacijsko priključiti na javno kanali-
zacijsko omrežje. Ponujamo različne 
velikosti in zmogljivosti.

podzemni 
zbiralniki deževnice

nadzemni-okrasni 
zbiralniki deževnice

Povozni rezervoarji, filtri, 
črpalke, merilci nivoja, 
ostala oprema.

PRIHRANITE DO 50% 
PITNE VODE!
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 07 356 78 30
 051 324 523
 frankovic2@siol.net
 www.frankovic.si

Frankovič d.o.o. Vukovci
Viniška cesta 27
8340 Črnomelj

vaš dom naj bo tudi naša zgodba

centralna 
kurjava

toplotne
črpalke

peleti 
na zalogi

računovodske
storitve

solarni 
sistemi

vodovodne
inštalacije

pripravimo vlogo za nepovratna sredstva eko sklada.
smo pooblaščeni serviser in monter:

 059 044 058
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Ljubljanska cesta 22, Bršljin
8000 Novo mesto 

pon: 8:00-18:00 | tor, sre, pet: 8:00-15:00 | čet: 11:00-18:00

brezplačno preverjanje sluha

izjava zadovoljne stranke

Ali težko razumete sogovornika?
TV nastavljate glasneje? Prihaja do zadreg?
Se izogibate družbi, ker ne slišite dobro?

slušni aparati:
•neopazni
•zagotavljajo naraven zvok
•več kot 50 let tradicije
•enostavni za uporabo

pokličite 
za prosti 

termin

Zelo sem bila zadovoljna, redko se najde ljudi, ki so tako 
pripravljeni pomagati, razlagati, pri tem pa je izredno 
ljubezniva komunikacija tisto, kar človeka razveseli.

slušni center novo mesto 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

Urta d.o.o.
Glavni trg 21
8000 Novo mesto

Še vedno lahko izkoristite
POPUSTE
na pretekle kolekcije
od 20% do 40%

Odprto od PON-PET: 9:00 - 19:00 ter SOB: 9:00 - 12:00

VABLJENI V
CHAMPION NOVO MESTO

NOVA KOLEKCIJA

Back
to

School
ŽE NA NAŠIH POLICAH

v centru mesta
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 059 040 540
 nm@champion.si

     Champion Novo mesto

 07 337 99 48
 041 794 674
 mapras@t-2.net

Magras Marjetka Golob s.p.
Glavni trg 14
8000 Novo mesto

• znanje in delovne izkušnje
• ugodne cene 
• na voljo tudi izven delovnega časa
• poseben popust za začetnike v  
   podjetništvu

računovodstvo magras

Bodite brez skrbi in zaupajte vodenje 
knjig podjetju Magras

20 let 
delovnih izkušenj
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Že nekaj let opažam, da 
počrnijo jedrca in zelena 
lupina orehov. Letos pa ima 
večina orehov črno samo 
lupino, luščina in jedrca pa 
so zdrava. Kaj je narobe z 
mojim orehom?

Na vašem orehu se je pojavila 
črna pegavost orehov ali 
orehov ožig. Pri zgodnji okužbi 
počrni zelena lupina in jedrce. 
Odpadejo lahko tudi plodovi. 
Takih orehov ne uporabljamo 
v prehrani. Pri poznejši okužbi  
počrni samo lupina ploda, 
jedrca pa so uporabna in jih 
lahko uživamo. Ta bolezen 
se pojavlja skozi vso rastno 
dobo. Odpadejo lahko ženski 
cvetovi, moški cvetovi pa 
počrnijo in spremenijo obliko. 
Tudi mladi poganjki počrnijo 
na koncu, na listih in listnih 
pecljih se pojavijo oglate 
črne pege z rumeno obrobo. 
Omenili smo tudi simptome 
na plodu. Za izboljšanje stanja 
priporočamo sajenje poznih 
sort, ki so manj občutljive. 
Z rezjo skrbimo za odprto 
in zračno krošnjo, sežgemo 
tudi napadene dele listov. V 
oktobru uporabimo Plantella 
Specialno sadjarsko gnojilo, 
ki vsebuje več fosforja in 
kalija. Varstvo z bakrenim 
pripravkom opravimo, ko se 
pojavijo prvi znaki bolezni. 
Drevesa temeljito omočimo s 
škropilno brozgo.

Vsako leto že konec 
septembra ali v začetku 
oktobra urejam grob. Želim 
si nekaj novega, mačehe in 
resje bi rada zamenjala z 
nečim drugačnim.

Na večini grobov kraljujejo 
mačehe in vrese. Da bo 
grob poseben in trajen, 
lahko poizkusite nekoliko 
drugače. Grob uredite tako, 
da je podoben najlepši gredi 
v vrtu ali predvrtu. Za trajnost 
poskrbijo nižje trajnice, ki 
imajo lepe liste in cvetove 
ter ustrezajo ekstremnim 
razmeram (vročina, suša, 
malo zemlje). Primerne so tudi 
trpežne sorte okrasnih trav, 
pritlikavi iglavci in dišavnice, 
tako bo grob podoben lepo 
urejeni cvetlični gredi. V 
zasaditev vključite tudi kakšno 
cvetočo mačeho ali vreso. 
Rastline kombinirajte v enakih 
tonih, izbirajte liste, cvetove, 
ki so v enakih odtenkih. 
Poskrbite tudi za razgibanost 
z izborom rastlin z zanimivimi 
listi in obliko rasti. Možna 
je tudi kombinacija rastlin 
v nasprotnih barvah. Ob 
sajenju in za dekoracijo grede 
uporabite Plantella Specialno 
zemljo za grobove, ki ne pušča 
madežev na kamnitih delih. 
Vsebuje tudi najkakovostnejšo 
huminsko šoto, bogato s 
hranili in humusom. S tem so 
zagotovljene osnovne potrebe 
rastlin po hranilih.

Želim sejati travo, hkrati pa 
bi nekaj trave tudi dosejal. 
Kako delati, da bo postopek 
pravilen? 

Če je površina močno 
zapleveljena, plevel in travo 
odstranimo tako, da površino 
poškropimo s totalnim 
herbicidom Plantella Total, 
ki uniči vso vegetacijo. Po 
14 dneh plevelne ostanke 

poberemo, travo posejemo 
mesec dni po obdelavi s 
totalnim herbicidom. Manj 
zapleveljena tla obdelamo s 
frezo v globino 20 cm. Nato 
površino končno izravnamo, 
zgladimo, odstranimo 
kamenje, korenine, plevele in 
rahlo povaljamo. Pred setvijo 
površino grobo pregrabimo. 
Tla pognojimo z organskim 
gnojilom v obliki pelet 
Plantella Organik  in posejemo 
travno seme in še enkrat rahlo 
povaljamo. Najbolj primeren 
čas  za sejanje nove trave je 
september in začetek oktobra. 
To velja tudi za dosejevanje, 
ko uporabimo slabo 

polovico predpisane količine 
semena. Sejalno površino 
pred dosejevanjem najprej 
nizko pokosimo, potem 
razredčimo, odstranimo polst 
in naluknjamo strojno ali z 
vilami. Za lažje dosejevanje 
zmešajmo izbrano travno 
mešanico plantella (Plantella 
Contessa, Plantella Univerzal, 
Plantella Adria, Plantella 
Viva, Plantella Aurora), ki jo 
enakomerno raztrosimo po 
površini in rahlo povaljamo, 
da pride v stik s podlago 
ter pognojimo z organskim 
gnojilom v obliki pelet 
Plantella Organik. 
Strokovnjaki Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko Kluba 
Gaia 080 81 22 in skušali bodo najti 
najboljšo rešitev.

klub gaia svetuje:
črna pegavost, ureditev groba, setev trave

Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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