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Kuharsko knjigo so v gostišču Jezeršek na Zgornjem Brniku predstavili dr. Janez 
Bogataj, s. Nikolina Rop in urednica Alenka Lobnik Zorko. Predstavitev je vodila 
Manica Ferenc. Foto: Tatjana Splichal

SINGER LIKALNA PREŠA 
SP 4200
SINGER LIKALNA PREŠA MSP 
4200 LIKA NAMESTO VAS
Pri likanju še vedno stojite? Vas 
boli hrbtenica? Se vam likanje 
vleče v neskončnost?  Dopustite, 
da SINGER prevzame vaše delo! 
Brez truda, sede in popolno! Li-
kalna preša s katero čas likanja zmanjšate za 80%. Obe kovinski 
likalni površini, industrijski način pare. Zelo primerna za lepljenje 
podloge, varnostna avtomatika in izklop ter zvočni signal za pre-
dolgo likanje obdelovanca.

BERNETTE 55
294,32 EUR  235,20 EUR

BERNINA aurora 450  1.817,00  1.453,00 EUR

S TEM OGLASOM IZKORISTITE SEPTEMBERSKE UGODNOSTI NAKUPA STARO ZA NOVO. POHITITE, IZPLAČA SE VAM. Škarje Singer 
in Solingen. NAJVEČJA IZBIRA ŠIVALNIH (50 modelov, od 235 EUR naprej), VEZILNIH (8 modelov, od 1.430 EUR naprej), OVERLOCK 
STROJEV (13 modelov, od 237 EUR naprej) IN LIKALNIH APARATOV V SLOVENIJI! LJUBLJANA: WTC Nakupovalna galerija, Dunajska 
158, Ljubljana, tel.: 01/534 20 54. Delovni čas: od pon. do srede od 9. do 16. ure, čet. in pet. od 12. do 19. ure, sobota od 9. do 13. ure. 
Int. stran: http://si.bernina.com. MARIBOR: Borštnikova 94, tel.: 02/420 24 97. POSEBNA PONUDBA – SINGER POLPROFESIONALNI 
LIKALNIK S KOTLIČKOM ZA SAMO 149 EUR.
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FAPPYCO 734  431,00  345,00 EUR

Se vam pri novosešitih oblekah muckajo ro-
bovi? Vaša rešitev je nakup kakovostnega 
štirinitnega overlock obšivnega stroja!

FAPPYCO 734 z diferencialom 
Nepogrešljiv v vsakem gospodinjstvu, z ro-
kavnikom in dodatkom za šivanje zavitih ro-
bov z el. uravnavo hitrosti. Odreže in zašije 
v eni fazi. Šivate lahko tako kompaktne kot 
tudi elastične materiale, trenirke in oblačila 
za prosti čas. Zdaj si tudi vi lahko privoščite 
profesionalno zašito oblačilo.

ZA USTVARJANJE 
Z IDEJAMI

popust -17%  

Likalna preša SINGER SP 4200 
 681,00 EUR  566,00  EUR

narejeno v Švici  
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TEL.: 01/534-20-54, 01/568-71-95
ŠIVALNI STROJI S POREKLOM – IZKORISTITE PRILOŽNOST NAKUPA STARO ZA NOVO!

BERNETTE 10-15 
Trije modeli najnovejših strojev
BERNETTE 10-15 so stroji sodobne mla-
dostne monolitne oblike za uporabnike, ki 
želijo moderen šivalni stroj, s katerim lahko 
naredijo za nizko ceno tako rekoč vse. Že-
leti si več? NEMOGOČE!
Od 9 do 28 programov, halogenska svetil-
ka, nastavljiv pritisk šivalne nogice, šivanje 
z dvojno iglo, široka izbira šivalnih nogic, 
elektronska uravnava šivov, dvostopenjski 
dvig šivalne nogice, skriti LCD zaslon, pre-
dal s priborom in še mnogo več. 
OD 282,00 EUR NAPREJ minus 
POPUST.

NOVO!

AURORA 450  je izredno močen stroj, 
namenjen tistim, ki želijo nekaj več. Enosta-
ven za uporabo in zmogljiv v vseh pogledih.  

Poseben elektronski DC motor, CFL svetilka 
osvetljuje celotno del. površino, 12 vrst gumbnic, 
posebnost je 9 mm širok šiv in poseben Bernina 
industrijski zajemalec, avtomatsko ustavljanje igle 
zgoraj/spodaj, priročen LCD zaslon s prikazom 
šiva in nogice, avtomatsko vdevalo igle, več vrst 
abecede, mnogo uporabnih programov in pale-
ta dodatnega pribora. Možen dokup laserskega 
sistema za prostoročno vezenje.
Posebnost: za ta stroj je kadarkoli mogoče dokupiti vezilni modul in stroj 
postane izredno zmogljiv vezilni stroj!

BERNETTE 55 
Močan in zanesljiv
BERNETTE 55  je šivalni stroj visoke kva-
litete Švicarske znamke BERNINA, ki velja 
za najzaneslivejše stroje.
Posebnosti modela:
Posebna nizkovoltna svetilka, elektronsko 
voden motor, avtomatsko vdevalo igle, 
rokavnik, popolnoma avtomatska 4-sto-
penjska gumbnica, mnogotero uporabnih 
programov in paleta dodatnega pribora.  

STARO ZA NOVO

popust -20%  
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Krka, d. d., Novo mesto, Šmarje{ka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
www.krka.si

Pravo veselje je imeti
zdrave `ivali

Grovit dobite brez recepta v 
lekarnah, kmetijskih zadrugah in 
drugih specializiranih prodajalnah.

rudninska krmna me{anica 
za govedo, ovce, koze, konje, 
pra{i~e in perutnino

Zakaj so recepti s. Nikoline dobri? Ker so uporabni!
Založba Družina je v četrtek, 5. septembra, v gostišču Jezeršek predstavila novo kuharsko knjigo 
s 600 prenovljenimi recepti  s. Nikoline Rop.

Izid knjige je etnolog Janez Bogataj 
označil kot zgodovinski dogodek, 

saj v »totalnem pretiravanju  tujih 
receptov in prevedenih kuharskih 
knjig pogosto tudi sumljivih vse-
bin« v Sloveniji redko doživimo izid 
kuharske knjige domačega avtorja. 
Tudi zaradi tradicije kuhanja šolskih 
sester, med njimi s. Felicite Kalinšek 
in s. Vendeline Ilc, se kuharice s. Ni-
koline prodajajo v visokih nakladah. 
»Zakaj je odziv na recepte s. Nikoline 
tako dober?« se je vprašal Bogataj in 
v isti sapi dal odgovor: »Ker so dobri. 
Zakaj so dobri? Zaradi tega, ker so vsi 
recepti zelo uporabni. To je bistvo. 
Ker danes se izdajajo knjige tudi z 
zelo neuporabnimi recepti.« Bogataj 

je na predstavitvi postregel z zani-
mivo primero »ščepca«, ki ga tujci 
ne poznajo: »Dokler bomo Slovenci 
imeli ščepce v receptih, bomo ustvar-
jalni, ko bomo vse v pragrame zme-
rili, potem se ustvarjalnost konča.«

Nova kuharska knjiga s. Nikoline 
Rop s 600 recepti je že osma knjiga 
receptov s. Nikoline, ki so izšle pri 
založbi Družina od leta 1997. Dve leti 
pred tem je s. Nikolina objavila prve 
recepte v tedniku Družina, odziv na 
prvo knjigo 100 receptov s. Nikoline 
pa je bil izjemen, izšla je v približno 
150 tisoč izvodih. V naslednjih letih 
je izšlo še pet knjižic s po 100 recepti. 
Leta 2005 je pri založbi izšla kuhar-
ska knjiga s 555 recepti s. Nikoline 

in tudi ta je doživela izjemen odziv 
v slovenskih kuhinjah. »A kot se čas 
spreminja, se spreminja tudi kuhinja. 
Z vsako spremembo na trgu, v tehno-
logiji, načinu življenja, se spreminja-
jo in nastajajo tudi recepti,« pravi s. 
Nikolina. Konec poletja je tako pri 
založbi Družina izšla nova kuharska 
knjiga s 600 prenovljenimi recepti s. 
Nikoline. Uredila jo je Alenka Lobnik 
Zorko, hrano je fotografiral Janez Pu-
kšič, knjigo pa je oblikovala agencija 
Original.

»Kuharicam in kuharjem želim 
podati, kar znam,« je na predstavitvi 
povedala s. Nikolina in pristavila, 
da se je sama naučila kuhati doma, 
od mame, pa tudi oče jo je kaj nau-
čil. »Mislim, da se osnove kuhanja 
dobi v domači družini. Da si mlada 
gospodinja, ko gre na svoje, upa še 
kaj novega poskusiti, da si sploh upa 
kuhati brez mamine pomoči, to pa 
lahko tudi dobi na tečaju.« 

S. Nikolina je ob koncu povedala 
še anekdoto, kako je prišlo do pisanja 
receptov za Družino. Nekdanji direk-
tor Družine Janez Gril jo je dolgo časa 
nagovarjal, da bi objavljala recepte. 
Vsakič ko sta se srečala, pa naj bo na 
tržnici ali po maši, jo je povpraševal 
po njih. V obilici dela se je s. Nikolina 
vedno zgovarjala in prelagala pisanje 
na kasnejši čas. »Neko nedeljo, bilo je 

decembra, s sestrami smo molile po 
kosilu, pozvoni na vratih. Sosestra 
me pride poklicat, da imam obisk,« se 
je spominjala s. Nikolina. »Na vratih 
je stal Janez Gril z zvezkom v roki. Od-
prl ga je in rekel: Narekuj mi recept. 
Tako se je začelo. In vesela sem, da se 
je začelo.«

»Recepti v knjigi so napisani tako, 
da lahko po njih posežejo začetniki 
in nekaj spodobnega skuhajo, pa 
tudi tisti, ki so vešči kuhe,« je dejala 
urednica knjige Alenka Zorko Lob-
nik, ki je za slovensko in tuja tržišča 
uredila že kar nekaj kuharskih in 

drugih knjig, a še pri nobeni »nisem 
bila tako s srcem, dušo in telesom 
zraven kot pri tem, kar je nastaja-
lo v koprodukciji s s. Nikolino«, je 
dejala urednica in pristavila, da sta 
pri izbiri in prenavljanju receptov s 
s. Nikolino mislili na nove genera-
cije. »Na osnovi stare knjige je na-
stala nova. Knjiga je tudi na pogled 
sijajna, lepa, privlačna. Od prejšnje 
se razlikuje po tem, da so vsi recepti 
prenovljeni, s. Nikolina je čisto vseh 
600 receptov še enkrat prekuhala 
in sproti sporočala spremembe.«  

KSENJA HOČEVAR

Jedi za pokušino je po receptih iz knjige pripravila prekaljena kuharica Sonja 
Jezeršek.  Foto: Tatjana Splichal




