Vodnik
OKTOBER 2020

ZA LEPŠI DAN.

ZA VSAKOGAR NEKAJ.

NOVO MESTO
ŠTEVILKA 39

za lepši dan.

Vabljeni na brezplačen
3D izris kuhinje
po vaši meri
Novo mesto BTC City
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za vsakogar nekaj.

člane kluba Mr.Pet
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Velja do 15.12.2020
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Kupon za popust lahko unovčite v poslovalnici Mr.Pet BTC Novo mesto. Velja le za člane kluba
Mr.Pet. Velja za nove in obstoječe člane kluba Mr.Pet ob predložitvi klubske kartice Mr.Pet.
Ne velja za nakupe na spletu. Pridobljene dvojne bonuse lahko koristite že naslednji dan.

NOVA
KO L E KC I J A
UGODNI POPUSTI

od -20% do -50%

BTC, Novo mesto

Trgovina Oba

za lepši dan.

AKCIJA:
Kava/kava z mlekom /cappucchino
Odlicna hišna limonada

1,90€

1,00€

3

za vsakogar nekaj.

KUPON ZA

15% popust
na vse izdelke v trgovini,
razen na farmacevtske izdelke in izdelke v akciji.
(veljavnost kupona do 31. 12. 2020)

KUPON ZA

3+1 gratis
na ampule za zunanje zajedalce
Fypryst in Ataxxa
(veljavnost kupona do 31. 12. 2020)
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6

okušaj.

Repa, pire krompir in krvavica
• 50 dag kisle repe • 1 čebula • 3 glavice česna • manjši por
• 50 dag krompirja • 2 rumena korena • 15 dag ocvirkov brez
masti • mast • sol • krvavica

PRIPRAVA:
1. Repo skuhamo, krompir narežemo na kocke in ga
skuhamo v slani vodi. Vodo odlijemo in kocke pretlačimo v
pire. Vanj vmešamo polovico ocvirkov.

2. Čebulo in česen nasekljamo in prepražimo na masti in takoj
dodamo naribano korenje ter por. Dodamo še kuhano repo
in vse skupaj podušimo.
3. Na rahlo vmešamo pire in postrežemo s krvavico ter
preostalimi ocvirki. V pire lahko dodamo še skuhan in pretlačen
fižol v zrnju ter tako dobimo vrsto matevža.

Bela kava z bučo in začimbami (Pumpkin spice latte)
• 2 žlici bučnega pireja • 2 žlici sladkorja • 1 žlica vanilijevega izvlečka
(ali en vanilijev strok) • 300 ml mleka • 60 ml kave (po okusu: instant
ali turška ali espresso) • Začimbe: cimet, ingver, muškatni orešček,
klinčki (mleti) • Sladka smetana za stepanje

PRIPRAVA:
1. V kozici segrejemo bučin pire z vsem začimbami. Dodamo sladkor
in dobro premešamo, da se vse sestavine povežejo.
2. V drugi posodi segrejemo mleko in vanilijo, ves čas mešamo. Nato
mleko vmešamo v pripravljeni bučni pire z vsemi začimbami.
3. Skuhamo kavo in jo natočimo v skodelici (količina za dve skodelici).
Dodamo narejeno maso, bučni pire z mlekom in okrasimo s stepeno
sladko smetano. Po vrhu lahko posujemo svojo najljubšo začimbo.

za vsakogar nekaj.

Poskrbite
za higieno rok.

Plačujte
brezstično.
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Nadenite
zaščitno masko.

Ohranjajte razdaljo
Ne zadržujte se
med nakupom (2 m) v večjih skupinah.
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