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V spodnji etaži dvorane Emporium na ogled
razstava fotografij z naslovom Ohranimo okolje.

Ko zadiši po kostanju …

Ko na mestnih ulicah zadiši po kostanju, je za marsikoga med nami to znak, 
da je v naše kraje nepreklicno vstopila jesen. Vonj po kostanju nas nežno 
opozori, da prihajajo hladnejši dnevi in to je čas, ko v omarah menjamo 
garderobo - pomladno-poletno shranjujemo in jesensko-zimsko pripravimo 
na police. Po kostanju je letos že zadišalo tudi v BTC Cityju in trgovci so na 
police že postavili toplejša oblačila. 

V sklopu jubilejnega, že 10.  Festivala nakupov in zabave, ki bo potekal 25. 
in 26. oktobra pripravljamo številne aktivnosti in presenečenja za obisko-
valce, tokrat vas bo v soboto, 25. oktobra zvečer razvesljevala hrvaška pop 
skupina Abbazzia, ki bo prepevala največje uspešnice legendarne švedske 
skupine ABBA, nedelja, 26. oktobra pa bo obarvana bolj etno, tako bo ob 
18.uri nastopila skupina Šukar.

Nadgradili in prenovili smo Klub BTC City, v katerega se lahko včlanite vsi in 
deležni boste različnih klubskih ugodnosti, mi pa vas bomo obveščali o no-
vostih, prireditvah, zanimivostih in delovanju Kluba.

V trgovinah po vsem BTC Cityju boste našli bogato ponudbo oblačil jesen-
sko-zimske kolekcije in ostalih izdelkov, odprli pa smo tudi nove trgovine, kot 
so Lacoste, Tkanina, Design Star Slowatch, Trgoavto …

V družbi BTC si vseskozi prizadevamo pomagati pomoči potrebnim. Med 
takšne aktivnosti sodi tudi projekt "Bodi Totalno Cool", v okviru katerega zbira-
mo sredstva za šolanje psov labradorcev in zlatih prinašalcev  za pomoč 
ljudem s posebnimi potrebami. V sklopu akcije smo tako 18. oktobra v BTC 
City pred Atlantisom zbirali star papir. Ponosni smo, da smo s pomočjo Slo-
venskih novic in Sklada Ivana Krambergerja ter Prve-K - Klinike za male živali 
že zbrali sredstva za prvega psa spremljevalca za tertraplegika Igorja Orla iz 
Fužine na Dolenjskem.

Ob tem pa v BTC City prenavljamo tudi kulturno ponudbo.  Pred osmimi leti 
smo v Kongresni dvorani Mercurius dom ponudili Teatru Komedija BTC. Za 
nami so uspešna leta delovanja. Vendar je čas, da naredimo korak naprej. 
Prenovili in nadgradili smo gledališče in  njegov program, mu nadeli novo 
podobo in novo ime - SiTi TEATER BTC.
Gledalcem bo že v letošnji sezoni ponudil bogat program svežih komedij in 
znanih uspešnic.

Še do 22. oktobra pa je v spodnji etaži dvorane Emporium na ogled foto-
grafska razstava z naslovom Ohranimo okolje, ki prikazuje nujno zavedanje 
posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe in osveščanje vseh prebival-
cev o našem odgovornem odnosu do okolja in narave. Fotografije za 
razstavo je prispevala svetovna okoljevarstvena organizacija Greenpeace. 
Pridite in si jo oglejte.

Kostanj (divji ali pravi) z začetka našega uvodnika pa je primeren tudi za 
pripravo najrazličnejših slaščic, izdelkov, jedi, uporaben je celo kot kozmetični 
pripomoček. Več o tem preberite v posebni zgodbi v BTC Vodniku.

Želim vam prijetno jesen in čim manj hladnih dni.

Maja Oven
Odgovorna urednica

TRGOVSKO SREDIŠČE
ponedeljek - sobota:  9.00 - 20.00

Tržnica BTC
ponedeljek - petek: 8.00 - 19.00
sobota: 7.00 - 18.00

Avtopralnica
ponedeljek - sobota: 7.00 - 22.00
nedelja: 7.00 - 18.00

ŠPORTNO IN ZABAVNO SREDIŠČE
ponedeljek - sobota: 9.00 - 20.00

Posamezne dejavnosti potekajo tudi po 20. uri in ob nedeljah 
(SITITEATER, Kolosej, Vodno mesto Atlantis, Arena Vodafone Live, 
Biljardnica sedma lukna, Pivnica Kratochwil, Millenium, Aleja mladih, Indoor karting …).

VODNO MESTO ATLANTIS
vse dni v letu: 9.00 - 23.00

BTC CITY - delovni čas
V decembru bodo 
trgovine v BTC City 

Ljubljana  odprte tudi 
ob nedeljah 
od 9. do 17. ure.

Časopis BTC City Vodnik 
izdaja: BTC, d. d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana

odgovorna urednica: Maja Oven 
uredništvo in oglasno trženje: 
BTC, d. d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, 
telefon (01) 585 13 15, e-naslov: info@btc.si

oblikovanje in izvedba: 
Impaktum, d. o. o., Dunajska cesta 51, Ljubljana

natisnjeno: 200.000 izvodov

tiskano: Leykam tiskarna, d. o. o.

distribucija: Žurnal Media, d. o. o.
 
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake 
in spremembe v programu prireditev po zaključku 
redakcije. 

BTC City Ljubljana 25. in 26. oktober

8

Informacije:
INFO TOČKA, dvorana A
telefon: (01) 585 22 22

e-naslov: infotocka@btc.si
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Creatina d. d.

Preproga Argentum - Salon Creatina

BMW Group Slovenija

BMW xDrive Tour se ustavi 

tudi v BTC
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V Salonu Creatina, največji prodajalni pre-
prog v Sloveniji, imajo najnovejše vzorce in 

novo kvaliteto preprog priznane evropske bla-
govne znamke Ragolle. To so preproge Argen-
tum.
Preproge Argentum odlikuje najnovejši zadnji 
modni trend - preproge so srebrno sive in črne, 
kar pričara v stanovanje najnovejši moderen 
pridih. Izdelava preprog je izredno kvalitetna, saj 
imajo 1.000.000 vozlov/m2. Izdelane so iz vodil-
nega najnaprednejšega vlakna Exellan. To vlak-
no je zaščiteno proti vplivu sončnih žarkov na 
obstojnost barv. Ima antistatično zaščito, zaščito 
proti moljem in pršicam in je odbojno za teko-
čine.
Preproge Argentum so glede dizajna najvišji 
dosežek evropske proizvodnje preprog. Eksklu-
zivnost ponudbe v Salonu Creatina pa omo-
goča, da se naše stanovanje razlikuje od drugih 
in dobi značaj evropskega pridiha.
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2
telefon (01) 541 66 06
spletna stran www.creatina.si

BMW xDrive 

Veselje do vožnje

BMW Group Slovenija tudi letos organizira 
vznemirljivi dogodek BMW xDrive Tour, kjer 
imajo udeleženci meseca novembra po celi 
Sloveniji možnost ekskluzivnega testiranja na-
jinteligentnejšega sistema štirikolesnega po-
gona, BMW xDrive.
11. in 12. novembra bo nepozaben dan vo-
žnje tudi v ljubljanskem BTC, kjer bodo ude-
leženci lahko sami preizkusili modele BMW 
xDrive, BMW serije 3, BMW serije 5, BMW X3, 
BMW X5 in prvi Sports Activity Coupe na svetu, 
BMW X6. Na dogodku udeleženci vozila 
preizkušajo na posebnem poligonu in na off-
road izletu. 

Datumi novembrske turneje BMW xDrive po 
Sloveniji:

5. in 6. Maribor
8. in 9. Celje
11. in 12. Ljubljana - BTC
14. in 15. Kranj
18. in 19. Ljubljana
21. in 22. Novo mesto

25. in 26. Nova Gorica
28. in 29. Koper

Za udeležbo na dogodkih BMW xDrive se je 
potrebno obvezno prijaviti. 
Več informacij o dogodkih BMW xDrive in 
prijave najdete na www.bmw.si
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Novo v Koloseju

Muhice osvajajo Luno 

sedaj tudi v Sloveniji
16. oktobra prihaja na velika platna Koloseja in 
XpanDa prva izvirna 3D celovečernim sinhro-

nizirana risanka - Muhice osvajajo Luno Gre za 
vesoljsko dogodivščino "tretje vrste": kombinira mi-
sijo Apolla 11 na Luno s hudomušnim zasukom v 
zgodbi, v kateri spremljamo tri najstniške muhice, 
ki se po spletu okoliščin znajdejo na krovu vesolj-
skega plovila. Kako se bodo trije muhci znašli v 
breztežnostnem prostoru na poti in kasneje na 
sprehodu po Luni, lahko spremljamo v treh dimen-
zijah na velikih platnih Kolosejevih 3D dvoran in 

XpanDa v Ljubljani, Mariboru in Kranju. Film je 

sinhroniziran v slovenščino.
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BIJOUX modni dodatki

V oktobru odpira vrata 

Bijoux trgovina 

z modnimi dodatki

Slowatch Outlet  

Največja Outlet 

trgovina s ponudbo 

modnih dodatkov 

doslej

Novo v Tkanini

Nova blagovna 

znamka CECIL 

trgovine Tkanina

Optika Clarus

Nova spletna stran skupine 

Clarus www.clarus.si

Gospodinjski aparati - vrhunske kuhinje Noblessa

Kuhinja Noblessa, 

kuhinja za vse okuse
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P estra ponudba kuhinj nemškega proizva-
jalca Noblessa vam poleg petletne ga-

rancije ponuja tudi funkcionalno in estetsko iz-
popolnjeno rešitev. Kot vodilni nemški proizva-
jalec kuhinj se lahko pohvali z visoko kakovostjo. 
V njihovem proizvodnem programu lahko izbi-
rate med izredno velikim številom elementov, 
87 modeli front, 45 dekorji delovnih pultov in 
veliko različnimi ročaji. Vse našteto pripomore 

k izdelavi vaše sanjske kuhinje, ki vam jo ob 
vašem obisku v naši trgovini tudi brezplačno 
izrišemo v 3D-tehniki in po potrebi opravimo 
izmere na vašem domu.
Ekskluzivni zastopnik kuhinj Noblessa v Sloveniji je 
podjetje GA, gospodinjski aparati, ki v zadnjem 
letu beleži izjemno zanimanje in rast prodaje pri 
kupcih kuhinj Noblessa.
Prednosti vseh kuhinj Noblessa so:

petletna garancija
vrhunska nemška vodila in okovja

mehko zapiranje predalov in vrat
touch-open sistem vrat
brezplačna dostava in montaža v 30 do 40 
dneh
predal v podnožju
lesene ali steklene zidne obloge - zamudno 
polaganje ploščic odpade!
3D-izris s sodobnim računalniškim programom 
- kuhinjo boste lahko začutili

svetlobne spodnje police visečih omaric
osvetlitev v podnožju
steklena barvana vratca
najmodernejši dizajni in vrhunska nemška 
kakovost

V prihajajočih zimskih mesecih smo zaradi iz-
rednega zanimanja podaljšali akcijo 30-% 
popust na vse kuhinje Noblessa in 10-% po-
pust na gospodinjske aparate ob nakupu ku-
hinje Noblessa.
 

Danes so modni dodatki nepogrešljiv del gar-
derobe vsake ženske in moškega in pri izbiri le 
teh vam tudi stilsko svetujejo. 
Kupcem nudijo pester izbor ženskih in moških 
modnih dodatkov priznanih blagovnih znamk: 

Laura Biagiotti, Roccobarocco, Gai Mattiolo, 
Gianfranco Ferre, Enrico Coveri, Guy Laroche, 
Renato Balestra in drugi.
PRODAJNI PROGRAM

klobuki in pokrivala moška in ženska,
modni nakit Slovenskih in tujih oblikovalcev,
šali in rute,
usnjena galanterija 
(torbe, pasovi, denarnice, rokavice m/ž),
dežniki.

Izdelke iz prodajnega programa namenjene 
vašim najbližjim ali prijateljem za darilo, vam 
tudi brezplačno in lično zavijejo.
Sledijo modnim trendom in prisluhnejo vašim 
željam.
Ustvarite si svoj stil in jih obiščite!
Od oktobra dalje na lokaciji: 
Dvorana A, vhod A3.

V pritličju dvorane A Tkanina odpira vrata nove 
trgovine - mono shop za žensko modno konfek-
cijo z nemško blagovno znamko CECIL. 
Blagovna znamka CECIL je zelo razširjena po 
vsej Evropi, samo v sosednji Avstriji je odprtih že 
200 trgovin. Znamka CECIL je namenjena mla-
jšim in starejšim, saj so dizajni in modeli prilago-
jeni obema starostnima skupinama. Kroji in bar-
ve sledijo trenutnim tržnim trendom. CECIL je 
znan tudi po tem, da vsak mesec v njihove tr-
govine prihaja nova kolekcija.
Vljudno vas vabimo, da nas obiščete!

O ptika in diagnostični center Clarus z novo spletno podobo. Predstavitev 
optike in diagnostičnega centra z interaktivno video virtualizacijo ni 

edina novost. Pri skupini Clarus za svoje uporabnike pripravljajo vrsto spletnih 

storitev. Kot prvi v Sloveniji so vzpostavili 24-urno 
spletno podporo v živo, kjer lahko Clarusovi kup-
ci prek spletnega klepeta z operaterjem v vsa-
kem trenutku dobijo prave informacije. Pomoč 
pri uporabi spletnega sistema in servisov je 

nepogrešljiva pri trajnem odnosu do kupcev. 
Kadar koli 24 ur na dan, 365 dni na leto lahko 
dobite informacije na brezplačni številki 080 
2527. Clarus za svoje kupce pripravlja tudi splet-
no trgovino za udoben in hkrati ugoden nakup. 
Na spletni strani www.clarus.si se lahko naroči-
te tudi na samoplačniški okulistični pregled, 
kjer si lahko brezskrbno rezervirate svoj termin.

Vse ljubitelje zapestnih ur, nakita iz plemenitih 
kovin in sončnih očal priznanih znamk bo raz-
veselila novica, da se je v spodnji etaži dvorane 
A odprl največji outlet s tovrstno ponudbo do 

zdaj. Vabimo vas, da si ogledate bogat izbor 
nepogrešljivih modnih dodatkov iz prejšnjih ko-
lekcij po občutno nižjih cenah. Čakajo vas priz-
nane znamke, kot so Longines, Gucci, Edox, 
Sector, CK, Boss, Nautica, Cavalli, Guess, To-
mmy Hilfiger, Lacoste, Morgan, Mango, S.Oliver, 
Morellato, Citizen, Casio, Timex in druge. Prepri-
čani smo, da so kakovostne ure in nakit brez-
časen modni dodatek, ki ga nosimo veliko dlje 
kot le eno sezono, zato je nakup v trgovini outlet 
več kot dobra odločitev. Naš namig: bolj kot 
najnovejše modne smernice je pri tovrstnih 
modnih dodatkih pomembno, da za pravo pri-
ložnost izberemo pravi modni dodatek.
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Trgovina za hišne ljubljenčke

V Slovenski hiši tudi podeželski 

in provansalski slog

s lovenska hiša iz Radomelj, ki je znana tudi 
pod imenom Svetlin interier, je na sloven-

skem trgu prisotna že skoraj 20 let. Ukvarjajo se z 
izdelovanjem masivnega pohištva, ki je znano 
ne le po estetskem videzu, pač pa tudi funkci-
onalnosti. Sprva so pohištveni izdelki sledili slo-
venskemu tradicionalnemu slogu, pozneje so jih 
dopolnili z visokokakovostnim pohištvom iz ma-
sivnega lesa v drugih slogih, kot so podeželski 
(country), provansalski in podobno. 
V Slovenski hiši boste našli vse za dom. Prodajna 
ponudba je primerna za tiste, ki na novo opre-
mljajo dom ali imajo že opremljenega. Zave-
dajo se, kako pomembne so želje strank, in da 
bi jim delo olajšali, jim izdelajo celotni izris notra-
njosti, ki obsega pohištvene elemente, kerami-
ko, tlake, zavese, luči, tudi dekoracijo in vrtno 
pohištvo. "Večina strank se odloča za pohištvo iz 
masivnega lesa, izdelano po naročilu, končna 

obdelava pa doda pridih starinskega," nam je  
povedal notranji oblikovalec David Svetlin. Roki 
dobave so različni in odvisni od posameznega 
naročila. Denimo kuhinja je dobavljiva v pribli-
žno treh mesecih. Ker izdelujejo kuhinje, spal-
nice, kopalnice, dnevne sobe po meri, je tudi to 
njihova konkurenčna prednost pred ostalimi po-
hištvenimi ponudniki. Poleg obrtniške dejavnosti 
so tudi ekskluzivni zastopnik za številne vrhunske 
znamke, kot so Horus, Lacanche, Mantellassi, 
Montart, Nicolazzi in druge.
Za dodatne informacije obiščite njihovo sple-
tno stran www.svetlin-interier.com 
ali jih pokličite na telefonsko številko 
(01) 585 27 00 
ali pišite na slovenska.hisa@siol.net.
Lokacija: spodnja etaža Emporium, 
Odpiralni čas: 
vsak dan 9.00-20.00, nedelja zaprto.

Novo v Emporiumu

Nova trgovina Massimo Dutti 

in nov vhod v Emporium
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Magistrat International je v sodelovanju s 
španskim Inditexom odprl prvo trgovino Ma-
ssimo Dutti v Sloveniji.

Massimo Dutti je blagovna znamka skupine In-
ditex tako kot Zara, Stradivarius, Pull and Bear in 
Bershka. 
Massimo Dutti so poslovna oblačila za moške in 

ženske iz visokokvalitetnih materialov kot so svila, 
volna in kašmir. 
V Emporiumu so z otvoritvijo nove 400 kva-
dratnih metrov velike trgovine Massimo Dutti 
povečali prodajni prostor in odprli nov vhod v 
Emporium.
Nastala je največja nakupovalna ulica mode iz 
celega sveta.
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www.nosecnost.info

Vse, kar bodoči starši morajo 

vedeti o nosečnosti!

BTC City na tradicionalni Barkolani v Trstu

BTC CITY se je uspešno predstavil na 40. Barcolani 

v Trstu v Italiji in s svojo jadralno ekipo BTC CITY TEAM 

v razredu 7 osvojil odlično drugo mesto

Odslej lahko bodoči starši odgovore na števil-
na vprašanja, ki se jim zastavljajo v času 
načrtovanja in pričakovanja naraščaja, naj-
dejo na povsem nov, inovativen in zabaven 
način. 
Na spletnem naslovu www.nosecnost.info se 
lahko skupaj z mlado družino: Nino, Gregom 
in Tomasom, podajo na virtualni sprehod. Pro-

jekt je nastal pod okriljem podjetja Baby Cen-
ter z željo, da bi bodočim staršem pomagali 
pri iskanju informacij, ki jih potrebujejo.
Virtualna zgodba vsebuje 16 igranih prizorov, v 
katerih uporabniki spremljajo Nino, Grega in nju-
ne bližnje pri pomembnih dogodkih iz časa no-
sečnosti in začetka družinskega življenja. Mladi 
par spremljajo ob veseli novici, da je Nina zano-
sila, pri obiskih pri ginekologu, pri nakupih in 

ostalih pripravah na prihod novorojenčka. Tik po 
porodu spoznajo še dečka Tomasa in pokukajo 
v življenje mlade družine. V vseh prizorih so upo-
rabnikom na voljo tudi dodatne informacije in 
koristni nasveti v poučnih člankih, povezanih s 
posameznim dogodkom v zgodbi. 
Projekt je zasnovan interaktivno, zato lahko upo-
rabniki glede na svoje želje in zanimanja izbirajo 

prizore, se znova vračajo nanje, izbirajo pogo-
vore, ki jih želijo slišati in dostopajo do natanko 
tistih vsebin, ki jih najbolj zanimajo. Virtualna 
zgodba na www.nosecnost.info stopa korak dlje 
od klasičnih informacij o nosečnosti in družin-
skem življenju tudi zato, ker se uporabniku skozi 
izkušnjo mladega para, približa na oseben in 
prijazen način. 
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Z aradi vedno večjega obiska italijanskih 
kupcev v BTC Cityju smo se odločili, da 

BTC CITY predstavimo tudi na tradicionalni 
Barcolani, ki je potekala od 7. do 12. oktobra 
v Trstu. 
Barcolana je velik mednarodni dogodek, saj 

so tako obiskovalci kot tudi tekmovalci iz sko-
raj vseh evropskih držav, veliko pa jih je tudi z 
drugih celin. 
Po obisku gre za eno izmed največjih svetov-
nih regat tako po številu prijavljenih jadrnic 
na tekmovanje (letos 1911 jadrnic), kot po 
številu razstavljavcev v vasi Barcolana (letos 
86 razstavljavcev). Ne gre le za športni do-
godek, temveč tudi za predstavitev novih in 
že uveljavljenih blagovnih znamk s področja 
turizma, zabave in navtike. Poleg predstavitev 

razstavljavcev na stojnicah in tekmovalne rega-
te jo spremlja še zabavni program po ulicah 
Trsta. Barcolano je v šestih dneh obiskalo prek 
500 tisoč obiskovalcev, največ v nedeljo - 
rekordnih 350 tisoč gledalcev na morju in 
kopnem. 
BTC CITY je imel med udeleženci na regati tudi 
svoj tim, ki nas zastopa v tekmovalnem razredu 
7 pod imenom BTC CITY TEAM.
V njihovem tekmovalnem razredu je bilo na 
regati prijavljenih 151 jadrnic, BTC CITY TEAM pa 
je dosegel odlično drugo mesto. Čestitamo!



Obiščite portal            Zeleno je moje mesto na spletnem naslovu: www.zelenojemojemesto.si

V spodnji etaži dvorane 

Emporium na ogled 

razstava fotografij 

z naslovom 

Ohranimo okolje

Zdrava prehrana 

in velika razstava gob 

na tržnici BTC City

Danes čistimo -

pripravimo limono in kis! 
Večina žensk ima na zalogi kup proizvodov za 
čiščenje v gospodinjstvu: za posodo, tla, 
odtoke ... Toda zadeva je zelo preprosta, 
potrebujemo le kis, limono in sodo bikarbono. 
Običajna čistila, na katera smo se navadile, so 
polna kemikalij, ki so dokazano škodljive za 
zdravje in okolico. Namesto sredstev, ki uni-
čujejo vse pred seboj - od bakterij do celih 
ekosiste-mov - se pozabavajmo z ekološko 
sprejemljivimi možnostmi. 
Lahko sicer kupimo katerega izmed "zelenih" 
sredstev za čiščenje ali pa naredimo svojo 
mešanico - soda bikarbona in kis bosta očistila 
skoraj vse! Kapljica limoninega soka pa bo 
zači-nila sobotno "generalko"! 

Poglej, kako je to videti 

v praksi! 
Kis je odličen naravni proizvod za čiščenje in 
razkuževanje površin ter odstranjevanje vonjav. 
Zmešajte kis in vodo v razmerju 1 : 1 in dajte 
mešanico v čisto stekleničko z razpršilko - to bo 
očistilo vse površine v domu! Ne skrbite zaradi 
vonja, izhlapel bo takoj, ko se površine posušijo. 
V kopalnici lahko z mešanico kisa in vode očis-
timo kad, umivalnik in tla. Nerazredčen kis upo-
rabimo za odstranjevanje kamna in čiščenje 
WC-školjke. 
Opozorilo: kisa nikoli ne uporabljajte na 
površinah iz marmorja! 
V kuhinji lahko mešanico uporabimo za čiščenje 
štedilnika, delovnih površin in tal. Odlična je za 
odstranjevanje kamna na posodi (prekuhajte 
vodo in kis v posodi, na kateri se je nabral 
kamen).

Soda bikarbona 
Sodo lahko uporabljamo tako kot nekatere 
komercialne izdelke z abrazivnim delovanjem 

(za vodni kamen, rjo in drugo trdo umaza-
nijo). Soda bikarbona odlično vpija vonjave, 
zato je zelo koristna na primer v hladilniku. 

Limona 
Limona ima antibakterijsko in antiseptično 
delovanje ter osvežujoč vonj. Limonin sok 
lahko uporabimo za odstranjevanje mila in 
vodnih madežev.  
Je odličen za čiščenje in poliranje 
medenine ter bakra. Če ga pomešamo s 
kisom ali sodo, nastane odlična pasta za 
čiščenje. 
Limono, ki jo prerežemo na pol in potrese-
mo s sodo bikarbono, lahko uporabimo za 
čiščenje posode in delovnih površin. 
Če premešamo skodelico olivnega olja s 
polovico skodelice limoninega soka, do-
bimo mešanico za poliranje lesenega 
pohištva. 
In za konec - kisa in sode bikarbone ne 
smemo kombinirati s kemičnimi sredstvi! 

Nasvete za čiščenje z naravnimi čistili je v 
naše uredništvo poslala Teja Mulej iz 
Žirovnice pri Jesenicah.

V soboto, 4. oktobra, je bila tržnica BTC CITY v 
znamenju zdrave prehrane in gob. Ob tej 
priložnosti so se na tržnici predstavile ekološke 
prodajalne (s sadjem, zelenjavo, jagenjčkom, 

oljkami, agrumi in ekološko ponudbo trgovine 
Kalček ter Jablana) ter integrirana ali drugače 
pridelana hrana (med, moka, kruh, zelenjava, 
suhomesnati izdelki …). 
Gobarsko društvo Ribnica je pripravilo razstavo 
več kot 200 različnih vrst  gob.

Poleg tega se je na tržnici BTC CITY predsta-
vilo Kulturno društvo Sela pri Šumberku s svo-
jim pevskim zborom in prikazom ličkanja, 
potekale so degustacije izdelkov, za obisko-
valce, ki so brezplačno poskušali mošt, so 
tudi pekli kostanj. 

Do nedelje 26. oktobra je v spodnji etaži 
Emporiuma v BTC CITY v Ljubljani na ogled 
fotografska razstava z naslovom Ohranimo 

okolje, ki prikazuje nujno zavedanje posle-
dic, ki jih prinašajo podnebne spremembe 
in osveščanje vseh prebivalcev o našem 
odgovornem odnosu do okolja in narave. 
Fotografije za razstavo je prispevala sve-
tovna okoljevarstvena organizacija Green-
peace.
Z razstavo želijo v organizaciji Greenpeace 
in družbi BTC opozoriti na posledice, ki jih 
prinaša sodoben način življenja, kar se 
odraža v podnebnih spremembah, dvigu 
povprečne globalne temperature, 
poplavah, sušah … 





Obiskovalcem BTC Cityja je na voljo INFO TOČKA, 
v kateri informatorji posredujejo informacije o:

trgovinah in lokalih ter njihovi ponudbi,
dogodkih in prireditvah,
novostih in aktualnih ponudbah Kluba BTC City.

Na Info točki lahko kupite 

darilne bone BTC City,
darilne bone za Vodno mesto Atlantis,
vstopnice iz sistema EVENTIM za glasbene, kulturne, športne in druge dogodke po Sloveniji in tujini.

Na info točki je na voljo reklamno gradivo BTC Cityja, ki obiskovalcem še dodatno omogoča, da so obveščeni o vsem, kar se na območju 
dogaja, hkrati pa se lahko včlanite v Klub BTC City in koristite ugodnosti, ki jih Klub BTC City ponuja svojim članom.

Informacije:
INFO TOČKA
Telefon: (01) 585 22 22
E-naslov: infotocka@btc.si
Delovni čas: ponedeljek-sobota od 9. do 20. ure

Približuje se čas praznovanj in obdarovanj. Če ne veste kaj kupiti, je najboljša 
rešitev darilni bon BTC City.
Z darilnim bonom BTC City boste svojim obdarovancem omogočili, da si bodo 
kupili resnično tisto, kar potrebujejo oziroma si želijo. 
Na voljo so boni v vrednosti 5, 10 in 20 evrov in niso časovno omejeni. Darilni 
boni so unovčljivi v vseh trgovinah in lokalih ter športnih centrih v BTC Cityju, 
označenih z nalepko BTC City Darilni bon. 

Prodajna mesta:

na Info točki v dvorani A, od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure,
na recepciji Vodnega mesta Atlantis, vsak dan od 9. do 23. ure,
na blagajni BTC, dvorana 7, od ponedeljka do petka.

Informacije:
INFO TOČKA
Telefon: (01) 585 22 22
E-naslov: infotocka@btc.si

Ujemite val zabave in svojim najdražjim privoščite zabavo, 
sprostitev, razvajanje in užitek.
Atlantisov darilni bon bo razveselil še tako zahtevnega slavljenca. Glede na 
slog življenja lahko izberete darilni bon za Svet doživetij, Termalni tempelj, Deželo 
savn ali kozmetični salon. Je prenosljiv in veljaven pol leta.

Prodajna mesta:

na Info točki v dvorani A, od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure,
na recepciji Vodnega mesta Atlantis, vsak dan od 9. do 23. ure in 
prek spletne trgovine www.btc-city.com, kjer je 10 % ceneje.

Informacije:
Vodno mesto Atlantis
Telefon: (01) 585 21 00
E-naslov: vodnomesto@btc.si

DARILNI BONI Atlantis - 

prek spleta 10 % ceneje

DARILNI BONI BTC City

INFO TOČKA







AVTOPRALNICA

KLUBSKO KARTICO LAHKO KORISTITE PRI 
NASLEDNJIH PARTNERJIH KLUBA BTC CITY:

Vodno mesto Atlantis
Avtopralnica BTC City
Aquamannia 
Benetton – M point 
F – ambienti
Fan sport 
Iana
Knjižni diskont založba Katantanija 
Lingula - jezikovni center
Magic shop
Mix priložnosti 
Plesna zvezda
Restavracija City 
Restavracija pizzerija San Martino
SiTi teater
Potovalna agencija TAO
Trgovina Kappa
Trgovina Klaček

5 pik
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Vodno 
mesto 
Atlantis 
www.atlantis-vodnomesto.si 

telefon (01) 585 21 00

www.btc-city.com

Vodno mesto Atlantis20

Jesensko sproščanje 
v Vodnem mestu Atlantis 

Zakorakali smo v jesen, vrhove nekaterih hribov je že prekril prvi sneg. Temperature se 
spuščajo, dnevi se krajšajo in naša odpornost slabi. Vse več je prehladov, slabega 
počutja, nejevolje. Da bi se izognili jesenskim nevšečnostim, vas Vodno mesto Atlantis 
vabi, da preskusite njihov wellness program. V regeneracijski komori se boste okrepili 
in utrdili, v Deželi savn sprostili in očistili, si v kozmetičnem salonu z lepotnimi popravki 
nohtov, depilacijo, nego obraza dvignili samozavest, s tajsko masažo in zvočno 
kopeljo pa poleteli v nebesa. 

Sproščanje s tajsko masažo
in zvočno kopeljo

N

V Vodnem mestu Atlantis je v začetku oktobra 
potekal finalni izbor slovenske predstavnice za 
Miss Hawaiian Tropic za leto 2009. Napeto je 
bilo do zadnjega trenutka. Od 12 deklet je na 
zmagovalne stopničke stopila 21-letna Ner-
mina Sijamhodžić. Svetlolaska bo Slovenijo 
spomladi zastopala na svetovnem finalnem 
izboru v ameriški igralniški meki Las Vegasu. 
Krono ji je predala lanskoletna zmagovalka 
Tina Gaber. 

V kozmetičnem salonu vas uredijo od glave do peta

V Vodnem mestu Atlantis si lahko obiskovalci 
privoščijo tudi razvajanje v kozmetičnem salonu. 
Za nego celega telesa se prepustite spretnim 
rokam usposobljenih strokovnjakov, ki bodo po-
skrbeli za vas od glave do peta. V salonu iz-
vajajo nego obraza s pripravki blagovne znam-
ke Dermologica, ki je primerna za vse tipe kože 
in so na prodaj tudi v salonu. Za nego obraza 
boste morali odšteti med 30 in 80 evri, cena je 
odvisna od posega. Lepe roke so vaše ogleda-
lo, zato prepustite nego rok in nohtov strokovnja-
kom, ki bodo poskrbeli za zdrav in lep videz. 
Zanjo boste plačali med 20 in 35 evri. S pedi-
kuro Gehwol pa se boste poslovili od odebelje-
ne kože na podplatih in vraščenih nohtov. Po-
seg vas bo stal med 25 in 40 evri. Predeli telesa, 
ki si jih boste depilirali, bodo več tednov nežni in 
gladki. Cena depilacije je odvisna od posega, 

gibljejo pa se med 15 in 35 evri. Body wrapping 
in limfna drenaža sta namenjena zmanjševanju 
obsega telesa, povečanju odpornosti in izlo-
čanju strupenih snovi iz telesa. Za poseg je tre-
ba odšteti 30 evrov. 

V prijetnem okolju galerije Termalnega tem-
plja se lahko uležete v regeneracijsko komoro 
Panthermal, ki skupaj z mešanico molekular-
nega in naravnega kisika ter ionizirano paro 
neverjetno učinkuje na celotno telo. S komoro 
boste upočasnili proces staranja celic, okrepili 
in utrdili delovanje telesa, ga razstrupili, od-
pravili celulit in podobno. Poleg tega deluje 
protistresno in deluje shujševalno. Učinke re-
generacijske komore lahko dosežemo hitreje, 
če predhodno opravimo masažo ali limfno 
drenažo. Čas regeneracijske terapije je pol 
ure, z masažo ali limfno drenažo pa eno uro. 
Komoro je priporočljivo obiskati dvakrat na 
teden. Cena enkratnega obiska regeneracij-
ske komore je 50 evrov, 10 obiskov, ob katerih 
vam podarijo še dvourni vstop v Termalni 
tempelj, pa okroglih 400 evrov. 

Havajka postala Nermina Sijamhodžić

Pomlajevanje z regeneracijsko komoro

Savnanje z raznovrstnimi terapijami
V Deželi savn sanje postanejo resničnost. Savne, 
odišavljene z različnimi aromami, sproščajo telo 

in duha. Še zlasti v jesenskem času, ko smo bolj 
nagnjeni k prehladom, je savnanje priporočljivo, 
saj krepi imunski sistem. Dišave pomembno vpli-
vajo na počutje, zato v savnah večkrat dnevno 
na pečico prilijejo vodo z dodatki dišečih ete-
ričnih olj, kot so, denimo, pomaranča, bazilika, 
kamilica, sivka, limona in podobno. Tisti, najbolj 

sladkosnedi, si lahko privoščijo čokoladno tera-
pijo v čokoladni savni. Čokolada ima številne 

hranilne snovi, ki v kombinaciji s savnanjem bla-
godejno vplivajo na počutje in kožo, ki je po 
terapiji božansko gladka. V Deželi savn je poskr-
bljeno tudi za druge okuse. Nudijo vam medi-
teransko terapijo, blatno savno, terapijo z alga-
mi in še bi lahko naštevali. 

apete in utrujene mišice se pod spretni-
mi prsti masažnih mojstrov sprostijo, bo-

lečina pa izgine. Tajska masaža je starodav-
na sprostitvena tehnika, ki se izvaja že dobri 
dve tisočletji. Zanjo je značilno, da se fizično 
telo in duh spojita v eno. Ljudem z napeto 
držo telesa priporočajo najrazličnejše masaže 
hrbta, ki bodo vozle razpustile, za spodbuja-
nje delovanja limfnega in imunskega sistema 
pa refleksno masažo stopal in dlani, ki hkrati 
povečuje sposobnost koncentracije. Od 15 
do 90 minut tajske masaže boste morali od-
šteti med 15 in 60 evri. 
Obisk lahko zaključite z zdravilno zvočno ko-

peljo z gongom, ki je zelo učinkovita metoda 
sproščanja, saj prežene ali omili utrujenost, 
stres, depresijo, izčrpanost, jezo in podobno. 



Avtobus številka 27
BTC City je dobro povezan s tremi pogostimi progami mestnega potniškega prometa. Avto-
busna proga številka 27 je speljana skozi BTC City in ima postajališča pri upravni stavbi BTC, 
pred dvorano A in tržnico, pri Koloseju in pred dvorano Emporium. Avtobusne proge številka 2, 
7 in 12 pa vas pripeljejo do dveh vhodov v BTC City ob Šmartinski cesti - postajališči sta pri 
poslovnem nebotičniku BTC City in pri City Parku. Vozni red najdete na strani www.jh-lj.si

Prometna ureditev in varnost V BTC Cityju

Vlak
K nam se lahko pripeljete tudi z vlakom z ljubljanske železniške postaje in se izognete gneči na 
cesti. Vlak ima postajo pred Vodnim mestom Atlantis. 
Z veljavno vozovnico imate 25-odstotni popust za 2- in 4-urno ter celodnevno vstopnico za Vodno 
mesto Atlantis. Vlak vozi od ponedeljka do sobote. Cena povratne vozovnice samo 1,00 EUR.

Vozni red vlaka:

Ljubljana - BTC City

08.15 - 08.36
11.40 - 12.01
14.05 - 14.26
17.40 - 18.01
19.45 - 20.06

BTC City-Ljubljana

08.55 - 09.16
12.34 - 12.55
14.35 - 14.56
18.10 - 18.31
21.19 - 21.40 

Brezplačni City bus
Vsem tistim, ki se želite po BTC Cityju peljati, pa se vam ne ljubi premikati svojega jeklenega 
konjička, je na voljo brezplačni CITY BUS. Vozi krožno, ustavlja se na osmih postajališčih: 
Atlantis, Kolosej, Baby center, Aleja mladih, Stolpnica, Dvorana A, Tržnica in Emporium. 

Parkirna mesta 
BTC nenehno skrbi za dobro počutje svojih obiskovalcev. Brezplačna parkirna mesta so ena 
največjih prednosti BTC Cityja. Skupaj s City Parkom in Kolosejem ter dvema parkirnima hišama 
BTC City nudi več kot 8.000 brezplačnih parkirnih mest, ki so večinoma opremljena z 
elektronskim nadzorom. Na parkiriščih so urejena tudi posebna parkirna mesta, namenjena 
parkiranju za invalide. Na celotnem območju so urejena krožišča za hitrejši pretok prometa in 
kolesarske poti.

Varnost
Novo vozilo 

v požarnovarnostni enoti BTC

Všečna arhitektura in sodobna infrastruktura 
še ne ustvarita prostora, v katerem bi se 
obiskovalci počutili udobno in varno. Osnov-
na naloga BTC Cityja je, da je varno in 
prijazno mesto.
BTC-jeva požarnovarnostna enota, ki šteje 
13 članov, je dobila novo, sodobno vozilo. 
Za gasilce, ki delujejo na območju BTC 
Cityja in tudi na območju poslovne enote 
logističnega centra na Letališki ulici, je vozilo 
izjemno pomembno, saj je zaradi svoje veli-
kosti zelo okretno in mobilno - v gasilstvu pa 
marsikdaj odločajo prav sekunde. 

Kombiniranemu vozilu VW CADDY smo nadeli 
BTC-jevo podobo in ga opremili z vso potrebno 
opremo in pripomočki, ki jih gasilci potrebujejo 
pri opravljanju svojih nalog. Z novim vozilom bo-

do lahko gasilci še bolj učinkovito in hitreje 
ukrepali tudi tam, kjer je bil do zdaj dostop ote-
žen - v parkirni hiši. To je zelo pomembno, saj 
sta na območju BTC Cityja dve parkirni hiši, pri 

Atlantisu in City parku, v bližnji prihodnosti pa 
se nam obeta tudi tretja. 
Večja mobilnost je pomemben adut nove-
ga vozila, še zdaleč pa ni edini. Kljub svoji 
majhnosti je vozilo funkcionalno opremljeno 
z osnovno gasilsko opremo; v njem lahko 
najdemo tudi opremo za prvo pomoč in 
reanimacijo. V vozilu se nahaja še osnovna 
protibombna zaščita, ki omogoča varnejšo 
evakuacijo v primeru podtaknjene bombe 
ali najdbe sumljivega predmeta.
Gasilci, ki se pri svojem delu vsakodnevno 
srečujejo z raznovrstnimi dogodki, so za 
uporabo opreme, ki se nahaja v vozilu, tudi 
strokovno usposobljeni.
Lahko rečemo, da je novo vozilo velika pri-
dobitev za BTC na področju varovanja in 
nadzora območja, ki bo lahko bistveno pris-
pevala k dvigu stopnje varnosti in učinkovitejši 
intervenciji v primeru izrednega dogodka.
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DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka 

12.00 - 20.30
sobota

9.00 - 20.30
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22 Modno v BTC Cityju

Spanje in sanje
Naporen dan, ki smo ga preživeli v službi, z otroki ali se odpravili po opravkih in nakupih, 
nas lahko precej izčrpa. Večerne urice v domačem okolju pa so tiste, ki postajajo vse 
bolj pomemben del dneva, saj si takrat naberemo energijo za naslednji dan.
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ečerna telovadba, sprostitvena kopel, 
nega obraza in telesa ali pa le sproš-
čujoč počitek na domačem kavču so 

sestavni del mrzlih večerov, ki nam pomagajo, 
da ohranjamo lepo telo in zdrav duh.
Po lahko večerji je sprostitvena kopel priporo-
čljiva za vsakogar. Kapljica eteričnega olja po 
lastni izbiri, ki ga dodamo v kad, bo poskrbela, 
da se bomo prepustili občutkom, ki nas bodo 
odpeljali daleč stran od vsakdanjega sveta in 
nam pomagali, da pozabimo na trenutne skrbi. 
Tistim, ki ste bolj aktivni, pa bosta večerni spre-
hod in telovadba doma pomagala, da boste 
telesu povrnili del energije, ki ste jo izgubili med 
dnevom, nato pa si boste privoščili hiter skok 
pod hladno prho.
Po vsem tem moramo poskrbeti tudi za telo. 
Hranilna krema ali losjon bosta naši koži povrnila 
mehkobo in prožnost ter prijeten vonj. Ponudba 
trgovcev v BTC Cityju je prežeta z mili, šamponi 
ter različnimi negovalnimi olji, tako da je izbire 

dovolj kljub posebnim željam mnogih kupcev.
Po kopeli se prileže dotik mehkega kopalnega 
plašča in toplih copatov, v družbi naših najdraž-
jih pa bosta pomirjevalni čaj ali skodelica top-
lega mleka odpravila vse napetosti iz našega 
telesa. Zaviti pod odejo in v roki s knjigo ali ob 
gledanju najljubše nanizanke se bomo tako 
popolnoma pripravili na spanje in nabiranje 
nove energije.
Kasneje nas objem nežne in tople pižame po-
pelje do naše postelje. Ta naj bo udobna in po 
možnosti velika, predvsem pa moramo biti po-
zorni, da sta vzmetnica in vzglavnik kakovostna, 
saj bomo le tako lahko dobro spali. Ob tem ne 
smemo pozabiti, da tudi lep spalni prostor 
vpliva na naše počutje, zato smo za vas izbrali 
nekaj zanimivega posteljnega perila in okrasnih 
blazin, ki so del urejenega spalnega okolja. Sve-
tujemo tudi, da si prižgete nekaj svečk in odiša-
vite prostor s sivko, ki vas bo zagotovo odpeljala 
daleč stran, preden se zopet zbudite …

Trgovina NINA NANA: 1. Tepih za kopalnico 39,95 EUR 2. Brisača 8,95 EUR 3. Okrasna blazina velika (50 x 50 cm) 28,30 EUR 4. Okrasna blazina mala (40 x 40 cm) 23,00 EUR 5. Posteljnina Trend B 2217 
74,00 EUR 6. Posteljnina Trend B 2216 74,00 EUR 7. Posteljnina Modern Classic B 2241 (mere za vse tri: 140 x 200 cm + 60 x 80 cm) 74,00 EUR; Trgovina SVILANIT: 8. Brisača mala 4,81 EUR 9. Brisača 
srednja 9,14 EUR 10. Brisača velika 17,42 EUR 11. Copati 7,30 EUR 12. Ženski kopalni plašč 81,38 EUR 13. Moški kopalni plašč 76,01 EUR; Trgovina AUREA: 14. Čokoladna pena za tuširanje 7,30 EUR 15. 
Jogurtova pena za telo 7,50 EUR 16. Čokoladna sol za kopanje 3,20 EUR 17. Sivkino maslo za telo 7,80 EUR 18. Oljni solni piling za telo 9,50 EUR 19. Sivkino olje za kopanje 7,80 EUR 20. Masažni trak 8,40 
EUR 21. Sladkorni piling za telo 6,50 EUR 22. Jogurtova kopel in gel za tuširanje 6,50 EUR 23. Jogurtovo mleko za telo 5,20 EUR; Trgovina HITEX: 24. Postelja - okvir 280,90 EUR 25. Letveno dno - električni 
Hitoflex 389,90 EUR 26. Ležišče Variant P 739,90 EUR 27. Pododeja Shenergy  89,90 EUR 28. Vzglavnik Ergo M 55,90 EUR 
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BLAGOVNE ZNAMKE
Prodajamo izdelke znanih proizvajalcev:
AXOR, ATMOSPHERA, APAVISTA, AZUM, BISAZZA, COTTOVENETO, CERIM, CERAMICA DI 
TREVISO, CERDOMUS, DORNBRACHT, DOM, EMILCERAMICA, FAP CERAMICA, 
FLAMINA, GARDENIA ORCHIDEA, HANSGROHE, IL FERRONE, ISLATILES, LEA, PHARO, 
PORCELANGRES, REX, ROYO, SICIS, SANT AGOSTINO, TAU CERAMICA, TEUCO, TREND, 
VIVA, VILLEROY&BOSCH, VERSACE.

NAŠA PONUDBA
V prodajnem salonu CHIC INTERIER si lahko ogledate in kupite vse za opremo 
stanovanja, hiše in vrta: keramične ploščice, sanitarno keramiko, armature, 
hidromasažne sisteme, tuš kabine, bazene, kopalniške dodatke, kopalniško pohištvo, 
vrtno opremo, vse za wellness, savne.

CHIC INTERIER

BTC CITY, dvorana 8
Telefon: (01) 401 28 28
E-pošta: info@chicinterier.com 
www.chicinterier.com

Odpiralni čas:
ponedeljek-petek: 9.30 - 20.00
sobota: 9.30 - 17.00
nedelja in prazniki zaprto
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Kostanj - 

za skoraj 

vse 

in vsakogar

K
ostanj lahko uživamo kot surov plod, a 
njegov okus se ne more kosati s pe-
čenim ali kuhanim. Pečen kostanj je 

postal skoraj nujni del vsakega jesenskega spre-
hoda ali piknika. Zato se pred zelenimi hišicami 
velikokrat gnetejo ljudje, ki čakajo na svoj zavitek 
sladkobnega ploda. Prav tako je nebeško 
okusen kuhan kostanj, iz katerega lahko naredite 
slasten kostanjev pire, ki ima precej podoben 
okus kot krompir. Kostanj je imel pri nas v pre-

teklih letih poseben prostor na jedilnikih, saj je 
veljal kot pomemben prehrambeni vir, pozneje 
ga je raznovrstna ponudba drugih jedi skorajda 
izrinila. Kljub temu pa je zadnje čase opaziti 
oživljanje jedi iz kostanja, še zlasti na francoskih 
in italijanskih jedilnikih. 
Bliža se martinovanje, ko so mize dobro zalo-
žene z okusno hrano in pijačo, zato smo izbrskali 
recept za pečenega purana s kostanjevim na-
devom ter kostanjeve tortice. 

Zadnje čase se po mestnih ulicah širi mamljiv vonj po pečenem kostanju. Takrat se 
navadno zavemo, da smo zakorakali globoko v jesen. Ni lepšega od oktobrskih 
sprehodov, ko barve oživijo, ko pod nogami šumi listje, ko se topel veter poigrava z 
lasmi. Ta čas je čaroben tudi zato, ker se začne sezona kostanja. Naberemo ga 
lahko v najbližjem gozdu, kar je enkratna priložnost za druženje s prijatelji in 
rekreacijo. Tisti, ki so malo bolj leni, pa lahko svež kostanj kupijo v trgovini ali na 
tržnici. Domači kostanj lahko uživate surov, lahko ga popečete ali skuhate. 
Uporabljate ga lahko tudi kot dodatek k različnim jedem. Izvlečke iz divjega 
kostanja pa lahko uporabite za lajšanje številnih zdravstvenih težav. V nakupovalnem 
mestu BTC smo poiskali kostanjeve izdelke za sladkanje in zdravljenje.    

Recept 1: 

PEČEN PURAN S KOSTANJEVIM NADEVOM 

Sestavine:
0,5 kg kuhanega kostanja
25 dag purjih jeter 
drobnjak 
2 stroka česna 
50 g masla 
0,5 dl juhe 
ščep popra in muškatnega oreščka 
sol 
puran 

PRIPRAVA: 
Puranja jetra, drobnjak in česen dobro sesek-
ljamo in vse skupaj prepražimo na maslu. 
Zmes dodamo kostanjevemu pireju, dobro 
premešamo in začinimo s poprom, muškat-
nim oreščkom in soljo. Nato nadevamo pu-
rana, odprtino zašijemo ali spnemo z zobo-
trebci. Pekač namažemo z oljem. Pečemo v 
pečici pri 170 stopinjah Celzija približno dve 
uri, med pečenjem zalivamo z juho in last-
nim sokom.
Dober tek!

Vir: www.kostanj.net

Recept 2 :

KOSTANJEVE TORTICE 
Sestavine: 

30 dag moke
15 dag masla
1 jajce
1 rumenjak
ščepec soli
5 dag sladkorja
8 dag grenke čokolade
25 dag kostanjev
5 dag masla
2 lovorova lista
4 žličke delno stepene sladke smetane

PRIPRAVA: 
V posodo presejemo moko, dodamo šče-
pec soli in narezano maslo. Zmes ovlažimo 
z malo vode in z rokami zamesimo gladko 
testo. Iz testa oblikujemo kroglo in jo damo 
v pomokano posodo. Pokrijemo in pustimo, 
da testo počiva pri sobni temperaturi. Ko-
stanje zarežemo in jih skuhamo v vreli vodi, 
ki smo ji dodali dva lovorova lista. Ko se 
zmehčajo, jih očistimo in zmečkamo, do-
damo omehčano maslo, dobro premeša-
mo in pustimo. Čokolado raztopimo na 
pari, jajca s sladkorjem stepemo v penasto 
zmes, dodamo raztopljeno čokolado, kos-
tanjev pire in sladko smetano. Testo tanko 
razvaljamo. Z njim obložimo majhne mo-
delčke za tortice, napolnimo jih z nade-
vom in prekrijemo s testom. Enkrat jih po-
ravnamo z valjarjem, da se vse dobro vtis-
ne v modelčke. Tortice pečemo pri zmerni 
temperaturi 25 minut.
Dober tek!

Vir: www.mojrecept.net 
www.kostanj.net
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V trgovino Kalček 
po kostanjevo moko
Čeprav nam jesenske barve drevja niso na 
voljo vse leto, pa za poseben okus kostanja 
to nikakor ne velja. V Kalčku imate vedno na 
voljo ekološki kuhan in olupljen kostanj v za-
vitkih po 200 gramov. Če temu kostanju do-
damo sladko smetano, malce cimeta in po 
okusu še kakšno sladilo ter vse skupaj dobro 

zmešamo v multipraktiku, dobimo z malo tru-
da čudovit kostanjev pire. Je zelo nasiten, 
bogat z ogljikovimi hidrati, vsebuje kalcij, že-
lezo ter vitamina A in C. Ker ne vsebuje glute-
na, nudi popestritev v prehrani ljudi, ki imajo 
težave s celiakijo. Kostanjeva moka je lahko 
prebavljiva in prijetnega okusa. Bogata je s 
kalijem in vsebuje malo natrija, zato je še po-
sebno primerna za bolnike z okvaro ledvic in 
srčno-žilnimi težavami. Kruh, narejen iz kos-
tanjeve moke, zmešane z drugimi brezglu-
tenskimi mokami, bo sladek in dobre teksture. 
Kostanjevo moko lahko samo ali pomešano s 
pšenično uporabite za pripravo odličnih sla-

dic, omak, juh, kruha in celo testenin. 
Kostanjevo moko - sicer pomembno sesta-
vino mnogih italijanskih kulinaričnih posebno-
sti - lahko kupite v Kalčku vse leto, v oktobru 
2008 pa s 15-odstotnim akcijskim popustom 
(kostanjeva moka 375 g Coltivato di Italia po 

3,12 evra). 
Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka: 9.00 - 20.00, 
sobota 9.00 - 19.00, 
nedelja: zaprto. 
Lokacija: BTC City Ljubljana, dvorana 9, 
srednji del pritlične etaže 
Za dodatna vprašanja ali pojasnila jih 
pokličite na (01) 523 35 62 ali jim pišite na 
kalcek@btc-city.si. 
Obiščite pa tudi njihovo spletno stran 
http://www.kalcek.com.

Kostanj 
z zdravilnimi 

učinki 
Z

Č

a marsikoga se zdi precej nenavadno, 
ko sliši, da ima kostanj številne zdravilne 
učinke. Večina namreč kostanj jemlje 

kot plod, ki ga uporabljamo v prehrani. V do-
mačem zdravilstvu se bolj kot domači uporablja 
divji kostanj. O zdravilnih učinkih pa so že pisali 
stari Grki in Rimljani. Njihove ugotovitve so po-
trdili tudi znanstveniki sodobnega časa. Nekateri 
zdravilci celo menijo, da je divji kostanj eno 
najboljših zdravil za ožilje. Tisti, ki imajo težave s 
krčnimi žilami, utrujenimi in bolečimi nogami, 
vnetimi venami in podobno si lahko bolečine 
lajšajo z mazili ali geli iz divjega kostanja. Ne-
kateri za zdravljenje podobnih težav celo pri-
poročajo uživanje kostanjevega žganja, ki ga 
preprosto pripravimo sami tako, da plodove 
nastrgamo in jih stresemo v steklenico doma-
čega žganja. Poleg plodov se v zdravilstvu 
uporablja tudi kostanjevo listje za zdravljenje 
dihalnih bolezni. Poparek uporabljajo predvsem 
zoper kašelj, astmo, za blažitev simptomov 
bronhitisa in črevesnih težav. Lahko pa ga tudi 
grgramo pri vnetju grla in ustne votline.

V North po 
kostanjevo mazilo

e prisegate na domača zdravila, bo na 
tržnici BTC za vas poskrbela domača 
lekarna North, kjer boste našli zdravila za 

skoraj vsak prehlad, bolezen ali manjšo zdrav-
stveno težavo. Številne zdravstvene težave pa 
boste lahko rešili tudi z mazili in geli iz kostanja, ki 
jih lahko dobite pri njih. Pri uporabi vam bo 

svetovala gospa Tatjana, ki je medicinska sestra. 
Mazilo iz divjega kostanja uporabljamo pri teža-
vah z venami, krčnimi žilami, ozeblinami, revmo, 
pospešuje krvni obtok, pri težkih in utrujenih 
nogah, blaži krče. Na policah domače lekarne 
boste našli še kostanjev gel iz listov rdeče vinske 
trte, ki rešuje precej podobne težave kot mazilo, 
ker vsebuje še vinsko trto je še dodatno primerno 

za boleče sklepe, mišice, otekle noge in nego 
kože. "Gel je treba nanašati od spodaj navzgor. 
Je zelo kakovosten in ljudje ga zelo pohvalijo. 
Največ se zanj odločajo tisti, ki imajo ponoči te-
žave s krči," je povedala Tatjana. (cena mazila in 
gela iz kostanja (250 g) je 11,65 evra; mazilo iz 
kostanja (Ašič, 50 g) je 7,50 evra).

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka 08.00 - 19.00; 
sobote 7.00 - 18.00, nedelja zaprto.
Lokacija: BTC City Ljubljana, Tržnica, 
severni del pritlične etaže 
Za dodatna pojasnila jih pokličite 
na telefonsko številko (01) 568 58 60. 

Kostanj, 

kalorična bomba 

Kostanj je zaradi bogate mineralne sestave in 
večje energijske vrednosti odličen za tiste, ki 
so izpostavljeni večjim telesnim naporom. Po 
nekaterih podatkih naj bi bilo v 100 gramov 
med 180 in 200 kalorijami, kuhan kostanj naj 
bi imel skoraj tretjino manj. Ker vsebuje veliko 
ogljikovih hidratov, od tega v povprečju skoraj 

polovico škroba, ga uvrščamo med ogljiko-
hidratna oziroma škrobna živila. V svežem 
kostanju je dobra polovica vode. Bogat pa 
je tudi z vitamini iz skupine A, B in C. Vsebuje 
zelo malo maščob in nič holesterola ter glu-
tena, relativno malo je tudi beljakovin, folne 
kisline in drugih elementov. 
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Teater 

Komedija 

naredila korak 

naprej in se 

prelevila v SiTi 

Teater BTC 

3. decembra 2000 je BTC ustanovil 
Teater Komedijo BTC in razširil 
ponudbo tudi na kulturnem 
področju.Osnovni žanr Teater 
komedije je bila vsa leta komedija. 
Polnih osem let ga je vodila 
šarmantna Polona Vetrih, letos pa 
sta se ji pridružila še Uroš Furst in 
producentka Ana Kajzer. Po osmih 
uspešnih sezonah je tu Siti Teater - 
novo ime, nov logotip in nova 
sezona gledališča v BTC Cityju.

SiTi Teater BTC
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O novem imenu Siti Teater in programu, ki 

nas bo razveseljeval, smo se pogovarjali  s 

Polono Vetrih in Urošem Furstom. Z malo 

humorja bi ju lahko vprašali, če sta onadva 

"tut not padla". 

Polona: Z malo fantazije bi lahko rekli: ali SI TI 
tudi TEATER ? Vsako gledališče ima svoj obraz, 
svojo gledališko masko. Naša je bila do zdaj 
zgolj komedijska, kar so gledalci prav gotovo 
opazili, zdaj pa bomo tej maski dodali še kakš-
no. Muze so navihane in imajo spreminjajoče 
se obraze. Namesto zmes žanrov bi temu rajši 
rekla: teatrsko izražanje na mnogo načinov.
Uroš: SiTi Teater spada v družino BTC Cityja in 
novo ime gledališča poleg zvočne podobnosti 
tudi neposredno nagovarja vsakega gledalca 
posebej, saj v BTC že dolgo ne hodimo samo 
po nakupih … Vse, ki so siti televizije, siti politike, 
siti nakupov in siti vsakdanjih skrbi, vabimo, da 
se v SiTi Teatru nasitijo zabave, razvedrila in 
predvsem kulture.

Kje vidita izziv v vodenju SiTi Teatra?

Polona: Prav to je!
Uroš: V ustvarjanju novega, raznolikega in priv-
lačnega programa ter prijetnega vzdušja, ka-
mor se bodo gledalci in tudi umetniki radi 
vračali.

V čem se bo SiTi Teater razlikoval od 

dozdajšnjega Teatra Komedija? Kaj želite 

ponuditi gledalcem?

Polona: Kot rečeno bomo razširili program tudi 
na druga umetniška izražanja, komedija pa bo 

vedno ostala naša prioriteta. 
Uroš: Teater Komedija je s svojim delovanjem 
omogočil, da danes lahko razmišljamo o širšem 
spektru kulturno-umetniške ponudbe v prostoru 
kongresne dvorane Mercurius, kjer bomo poleg 
predstav ponudili tudi koncerte, otroške predsta-
ve, projekcije, gledališko šolo in v prenovljenem 
preddverju dvorane tudi razstave.

Koga želite privabiti v SiTi Teater?

Polona: Z novim programom bi radi povabili k 
nam še več gledalcev, zlasti mladih.
Uroš: Vso dozdajšnjo zvesto publiko, čim več 
bodoče zveste publike in ne nazadnje tudi vso 
nezvesto publiko, ki bi jo radi zastrupili z duhom 
Talije …

Kaj to pomeni za vajino igralsko kariero? 

Vaju bomo še videli na odru?

Polona: Igralski poklic je namenjen izbrancem. 
Igralec odide z odra, ko to začuti ali pa ko ga 
občinstvo več ne sprejma. O sebi sem se že 

nagovorila, o tej temi tudi! Uroš pa je mlad, 
odličen igralec, le zakaj ga na odru ne bi več 
videli?
Uroš: Polona ima večletne izkušnje na tem 
področju in ji je verjetno z dodatnim vložkom 
energije in časa uspelo v vseh teh letih ostati 
predvsem igralka. Upam, da bo to uspelo tudi 
meni, saj bi se igranju le stežka odpovedal … 
Sicer pa imava hudo podporo v ekipi Kreker, 
kreativno-umetniški družbi z gospo Ano Kajzer na 
čelu, ki je lani prevzela upravljanje danes že SiTi 
Teatra. 

Kako bi ocenila skrb za kulturno izpopol-

njevanje Slovencev? Smo Slovenci kultu-

ren narod ali smo kulturno podhranjeni?

Polona: Kakor kdo! Mislite, da so Francozi bolj 
kulturni? Samo več denarja imajo.
Uroš: Ha, ha … kulturnega izpopolnjevanja naj-
brž ni nikoli preveč, to je opij za množico, ki je 
vedno podhranjena, tudi zato SiTi Teater.

Ali opažata kakšne generacijske razlike? 
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Kakšen je odnos mladih do gledališča?

Polona: Med nami igralci je zelo malo gene-
racijskih razlik. Igralec je dober ali pa ni dober, 
to je edina razlika. Starih ali ostarelih igralcev ni. 
To je staro pravilo. O igralcu se ne spodobi go-
voriti, da je upokojen.
Moj odgovor na vaše vprašanje, če imajo mladi 
gledališče radi, je: imajo ga! Morajo pa biti prav 
usmerjeni. Mlad človek bi naj imel prave vzor-
nike, prave vzgojitelje, pa tudi starše. Žal vedno 
ni tako.
Uroš: Mislim, da predstava pritegne ali pa pač 
ne, in to ne glede na starost gledalcev. Slabe 
izkušnje so za mlade lahko v poplavi vseh me-
dijev težava, ko se odločajo med internetom, 
televizijo, kinom … ali teatrom. 

V čem je čar gledališča? V petih besedah 

povejta, zakaj je gledališka predstava bolj-

ša od na primer filmske.

Polona: Zakaj naj bi bila gledališka predstava 
boljša od filmske? Gledališče je ves svet. Štiri 
besede. Umetnost je največ, kar zmore človeš-
tvo. Gledališče je del te lepote.
Uroš: Gledališče je "v živo". Gledalec je ne-
posredno priča zgodbe, na nek način je to 
največji prestiž gledališča. Koncert za telo, dušo 
in razum, samo za vas. 

Od kod črpata ideje za gledališki reper-

toar? Kakšen bo repertoar SiTi Teatra?

Polona: Ja, veste, kako je to: jaz takole doma 
sesam po dnevni sobi in ideja, hop, v glavo. 
Hec mora biti. Imam dolgoletno prakso, neneh-
no prisluškujem sebi in drugim, imam fantazijo in 
talent za gledališče. Vsega pa ne povem. Za 
začetek smo povabili, ko me sprašujete o 
repertoarju, dva odlična umetnika: Iztoka Mla-

karja in kitarista Anžeta Palko. Mladi nadarjeni 
posamezniki imalj pri nas odprta vrata.
Uroš: Uspeli smo pritegniti kar nekaj priznanih 
slovenskih igralcev, ki so v zadnjih sezonah v ra-
zličnih produkcijah ustvarili izvrstne predstave, 
tako da bo letos na repertoarju prek 10 različnih 
predstav, od tega dve sveži in nekaj že uležanih. 
Za november pripravljamo slovensko premiero 
berlinske uspešnice, koprodukcijo SiTi Teatra in 
družbe Kreker z naslovom Laži, ampak pošteno 
v režiji avtorja, vročega nemškega komika Karst-
na Kaie z Borutom Veselkom v vlogi trenerja ko-
munikacije in motivatorja pozitivnega laganja …

Prenovljeni SiTi Teater bo sredi oktobra 

odprl svoja vrata s premierno uprizoritvijo 

komedije 300 kosmatih, ki je v resnici 

predstava o slovenskih vedenjskih vzor-

cih. Od kod ideja? Od kod navdih?

Polona: Zdaj že veste, da mi ideje kar šinejo v 
glavo. Smo pa staknili glave skupaj Uroš, Ana, 
Žanina, Mojca, pa tudi brez gospoda Mermala 
ne bi šlo.
Uroš: 16. oktobra se začne zares s slovesnim 
odprtjem in premiero, potem pa za začetek, 
upajmo, vsaj dvakrat na teden odpremo vrata 
lačnim kulturne zabave … 

Kako bi opisala Slovence in naše vedenjske 

značilnosti? V čem se razlikujemo na pri-

mer od ostalih balkanskih narodov?

Polona: Saj smo tudi mi Balkanci! Z delnim po-
manjkanjem smisla za humor in samoironijo. No, 
pa nekateri so malo foušni in žleht.
Uroš: Se strinjam, zato imamo pred seboj se-
zono v režiji Slovenke makedonskega rodu in 
Nemca, pa se pustimo presenetiti … 
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