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SEZONSKO ZNIŽANJE DOLOČENIH ARTIKLOV
od 20 % do 50 %,
ter ugodne cene
rednih artiklov

Vaš Joe & Luca
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za vsakogar nekaj.

KUPON ZA

15% popust
na vse izdelke v trgovini,
popust ne velja na farmacevtske izdelke ter za izdelke v akciji.
(veljavnost kupona do 31.07.2021)

KUPON ZA

3+1 gratis
na ampule za zunanje zajedalce
Fypryst in Ataxxa
(veljavnost kupona do 31.07.2021)

POTREBUJETE RAČUNALNIŠKO OPR

EMO,
PA NE VESTE KJE BI ZADEVO KUPILI?

Pišite nam na naš spletni naslov info@tshop.si in mi Vam vse
uredimo. Na željo Vam artikel dostavimo tudi na dom.
Nudimo širok spekter vse opreme. V kolikor artikla nimamo na
zalogi, ga za Vas dobavimo v najkrajšem možnem času.
Skupaj bomo vsekakor našli najprimernejšo zadevo za Vas.
REŠITE SVOJO TEŽAVO
KAR IZ VAŠEGA NASLONJAČA DOMA.

Popusti se ne seštevajo. Upošteva se samo najvišji popust!

Vaš T-Shop
T-Shop BTC Novo mesto

www.interdiskont.si
T shop.indd 1

24/05/2021 13:24
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za vsakogar nekaj.

člane kluba Mr.Pet

Velja do 16.7.2021
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Kupon za popust lahko unovčite v poslovalnici Mr.Pet Novo mesto. Velja le za
člane kluba Mr.Pet. Velja za nove in obstoječe člane kluba Mr.Pet ob predložitvi
klubske kartice Mr.Pet. Velja za nakupe na spletu. Akcije in popusti se ne seštevajo.

Do 72 obrokov
brez obiska banke

Brezplačni paket
brez skrbi

svetovanje | 3D izris | izmera na domu
dostava in montaža | priklop na elektro
in vodovodno omrežje

”
i
s
o
k
i
n
“ Nuj
a
j
t
e
l
o
p
tega

okušaj.

6

Češnjev zavitek
• 1,5 kg svežih češenj • 150 g sladkorja • 100 g masla
• 60 g krušnih drobtin • 1,5 dl kisle smetane • 1 jajce • 1 žlica
nastrgane limonine lupine • 0,5 žličke mletega cimeta

Testo

3. V ponvi stopimo 50 g masla in na njem zlato rumeno
prepražimo drobtine. Nato jih odstavimo. Prepražene
drobtine enakomerno razporedimo po razvlečenem
testu. Po spodnji polovici testa potrosimo češnje in jih
enakomerno posujemo s sladkorjem. Po vrhu sladkorja
potresemo mešanico limonine lupinice in cimeta. Za konec
pa vse skupaj prelijemo še z zmesjo iz kisle smetane in jajca.

• 250 g moke • 1 žlica olja • 1 dl,vode • 1 ščepec soli

1. Iz sestavin za testo pripravimo vlečeno testo, ki ga
oblikujemo v kepo, premažemo z oljem in pustimo, da
na sobni temperaturi počiva 30 minut. Medtem temeljito
operemo češnje ter jim odstranimo peške in peclje.
2. V skodelici skupaj zmešamo jajce in kislo smetano,
da nastane gladka zmes. V drugi skodelici pa skupaj
zamešamo cimet in nastrgano limonino lupinico. Spočito
testo razvaljamo na pomokani deski. Nato ga preložimo
na pomokan prt in na vse strani tanko razvlečemo. Debele
konce testa z nožem previdno obrežemo.

4. Pečico segrejemo na 180 °C. Pekač namažemo z 20
g masla. Testo na spodnji strani, kjer je nadev, začnemo
previdno zvijati. Pomagamo si s prtom. Zavitek nato
previdno preložimo v namaščen pekač. V kozici na hitro
segrejemo preostalo maslo. Za lepši lesk z 2/3 masla
premažemo vrh zavitka.
5. Pekač postavimo v ogreto pečico in zavitek pečemo 20
do 30 minut. Nato zavitek premažemo s preostalim maslom
in ga pečemo še 7 minut. Zlato rumeno zapečen zavitek
vzamemo iz pečice in počakamo, da se ohladi.
6. Ohlajen zavitek položimo na servirni pladenj. Po vrhu
ga lahko potresemo še s sladkorjem v prahu, razrežemo na
manjše kose in postrežemo.
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okušaj.

NA VSE IZDELKE OD 09.06. DO 30.06. 2021.

Silver caffe
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