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Vonj po piškotih, družinska
sreča, radosti polno smeha
in topel objem…
Uživajte v utripu praznikov in delite ljubezen
s tistimi, ki so najbližje vašemu srcu.
Supernova vam v prihajajočem letu 2021 želi polno zdravja, sreče in srčne topline!

supernova.si
2
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OSREDNJESLOVENSKA IN
GORENJSKA REGIJA

KAZALO

DELIMO
LJUBEZEN
Prazniki so tu
Zaključek leta 2020 naj bo v znamenju družine, topline in
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ljubezni. Tudi to izdajo magazina smo pripravili z mislijo na vas.

NA VRHUNCU
ZABAVE Z NUŠO
LESAR

Predstavljamo vam kopico idej za praznično okrašen dom, ki bo
dišal po slastno obloženi mizi (nujno preizkusite recept na strani
26), namigov za obdarovanje ter nasvetov za dobro počutje. Naj vas
v prihajajočih dneh ob izteku leta zajame čim več topline in čarobnih
trenutkov v skrbi za ljubljene osebe.
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Srčnost in ljubezen – začutite ju vsak v svojem srcu in prazniki

VSI PLAŠČI
SEZONE ZANJO

bodo v hipu lepši za vas in vaše bližnje. Oprite se na medsebojno
pomoč, okrepite čut do bližnjih. Premislite, kako lahko vi pomagate,
že majhna gesta je lahko nekomu precejšna podpora. Mi smo se že
odločili za donacijo pri dobrodelnem projektu "Božiček za en dan".
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Ponosni smo tudi na Nušo Lesar, pravzaprav nas je zelo navdušila,
ker stavi na dobrodelnost. Rada pomaga ljudem v stiski, največkrat

ZLATO ZAPEČENO

otrokom in družinam iz ZPM Moste-Polje. Bila je tudi odličen
model za praznične podobe. Saj razumete, malo smo pa morali
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vreči bleščice v zrak! Kateri je vaš najljubši novoletni styling? TV
voditeljica pravi, da so ji čisto vsi pisani na kožo.

IZBOR NAJLEPŠIH
DARIL ZA VSO
DRUŽINO

V skupini Supernova si prizadevamo narediti čim več izboljšav, ki so
pomembne tako najemnikom kot obiskovalcem. Skupina je velika,
povezana je med seboj in tudi z vami. Naj ostane tako. Srečno in
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predvsem zdravja polno leto 2021.

KAKO
PRAZNIČNO
OKRASIMO DOM

Vse dobro in se beremo prihodnje leto.
Vaša ekipa m2 Centermanagement d.o.o.

IZDAJATELJ: Supernova Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. UREDNICA: Alenka Birk. PRODUKCIJA in
KREATIVNA ZASNOVA: Vodik d.o.o. MODEL NA NASLOVNICI: Nuša Lesar. FOTOGRAFIJE: Aleš Bravničar (naslovnica,
modna zgodba), foto – arhiv trgovin. NAKLADA: 175.000. Vsi objavljeni izdelki, ki so predstavljeni v reviji SuperStyle ZIMA
2020/21, so na voljo v ponudbi izbranih nakupovalnih centrih Supernova v Sloveniji v obratovalnem času. Več informacij o
prisotnosti prodajaln v posameznih nakupovalnih centrih preverite na www.supernova.si. Fotografije izdelkov so iz arhiva trgovin,
velikost fotografije pa ni nujno v sorazmerju z dejansko velikostjo izdelka. Pridružujemo si pravico do spremembe podatkov in se
opravičujemo za morebitne napake v besedilu. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Za dodatne informacije nam lahko pišete na
elektronski naslov: magazin@supernova.si. Veseli bomo vašega mnenja ter predlogov in idej za naslednjo številko revije SuperStyle.

VIDEZ Z NASLOVNICE
Obleka Swing, PEEK &
CLOPPENBURG, 99,99 €
Uhani CCC, 7,95 €
Zapestnica PROMOD, 12,95 €
Prstan PROMOD, 9,95 €

SPREMLJAJTE NAS: www.supernova.si www.supernova-kartica.si www.supernova-igra.si
SupernovaQlandia

SupernovaSiska

SupernovaLjubljana

supernova_slovenija
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KER SMO SUPER

SUPERNOVA

SE PREDSTAVI
Osrednja Slovenija in Gorenjska
Skupina Supernova vključuje skupaj
25 nakupovalnih in trgovskih centrov.
Predstavljamo nekaj gorenjskih centrov
in izrekamo toplo dobrodošlico najemnikom, ki so se nam pridružili v letu
2020. Center managerji in predstavniki
trgovin v izbranih nakupovalnih centrih
Supernova so posebej za vas zbrali nekaj
svojih misli.
NE PREZRITE: Darilno kartico
Supernova je trenutno možno unovčiti
v 15 izbranih nakupovalnih centrih
Supernova po vsej Sloveniji, od tega
v 6 nakupovalnih centrih v zgoraj
omenjenih regijah: Supernova Qlandia
Kranj, Supernova Qlandia Kamnik,
Supernova Ljubljana Rudnik in 3
centri Supernova Mercator (Ljubljana
Šiška, Kranj Primskovo in Savski otok).

Supernova Qlandia Kranj

Mojca Fratina in Dejan Pelc, center
managerja za Supernova Mercator centre:
»S prevzemom nakupovalnih centrov si v skupini Supernova
prizadevamo za izboljšave, ki so pomembne tako najemnikom kot obiskovalcem. Najemnikom želimo biti v pomoč in
jim pomagati pri ustvarjanju uspešnih zgodb. Obiskovalcem
pa želimo ustvariti prijetno nakupovalno izkušnjo, jim dati
občutek topline in pomembnosti. Naš cilj oziroma želja je,
da imamo zadovoljne najemnike in obiskovalce, ki se radi
vračajo v naše centre.«

Supernova Mercator Kranj Savski otok

Jani Potočnik, poslovodja, Optika Aleksandra,
Supernova Qlandia Kranj:
Trgovina dm, Supernova Mercator
Kranj Primskovo:
»Obiščite prodajalno dm, kjer vam lahko pomagamo
poiskati pravo darilo za vaše najbližje. Izbirate lahko
med številnimi darilnimi seti in več kot 100 dišavami
VEDNOUGODNO. Za najzahtevnejše pa je vedno
pravi odgovor – dm darilna kartica. Vabljeni v čarobno deželo dm!«
Novi najemniki:
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»V Optiki Aleksandra v nakupovalnem centru Qlandia sem že od samega začetka in se tukaj počutim kot
doma. Za svoje stranke vedno poskrbimo z nasmehom
in dobro voljo ter jim pripravljamo razne ugodnosti,
ki jih tudi v prihodnosti ne bo manjkalo. Vsak lahko
spremlja naša družbena omrežja in naše objave ali pa
se kar osebno oglasi pri nas in izve, kaj vse pripravljamo zanje ta trenutek in v prihodnje.«

Trgovina Deichmann, Supernova
Mercator Kranj Savski otok:
»Bogata ponudba trendi obutve in modnih dodatkov,
ki jo bodo kupci našli v Deichmannu, bo zagotovo
prinesla dodaten nasmeh na obraz vsem obiskovalcem centra Supernova Mercator Savski otok. Z željo,
da udobne, praktične in modne kose približamo vsem
ljubiteljicam čevljev po dostopni ceni, svojo ponudbo
redno osvežujemo, o stilskih kombinacijah in nasvetih
pa svetujemo tudi na modnem blogu ShoeLove. Ker
obožujemo čevlje!«
Senad Tirović, vodja hipermarketa Mercator,
Supernova Mercator Kranj Primskovo:

Meta Ahačič, center managerka,
Supernova Qlandia Kranj:
»Naš center odlikuje čudovita arhitektura naravnih
materialov in naravne svetlobe. Na vsakem koraku je
čutiti toplino in prijetno atmosfero, ki jo soustvarjajo
vsi zaposleni, skupaj z obiskovalci, ki se jim ob tej
priložnosti iz srca zahvaljujemo za njihovo zvestobo.
Še naprej se bomo trudili, da bodo obiskovalci od nas
odhajali zadovoljni in se z veseljem vračali. Nakupe
obiskovalcev želimo obogatiti z dodano vrednostjo,
kulturo in umetnostjo. Poleg priložnostnega razstavišča za likovne razstave smo v našem centru uredili
razstave v vitrinah, kjer razstavljajo že uveljavljeni ali
pa povsem neznani rokodelci, kiparji in drugi umetniki.
Vabimo vse umetnike in rokodelce, ki bi svoje izdelke
želeli predstaviti širši javnosti, da se nam oglasijo.«
Ante Iličić, vodja poslovalnice Müller, Supernova
Mercator Kranj Savski otok:
»Za vas, cenjeni bralci, smo pripravili težko pričakovan katalog igrač z akcijskimi cenami. Na oddelku
drogerije vas pričakujemo s široko ponudbo božičnih
sladkarij ter božičnega okrasja za vsak dom. Svetovalke na oddelku parfumerije pa vas vljudno vabijo v
svet naših dišav, dekorativne kozmetike, obrazne nege
ter pestre izbire darilnih setov. Skupaj smo tu za vas.
Vabljeni!«

»Naš prenovljeni hipermarket je zdaj za 300 m2 večji,
nova je vsa oprema, v ponudbi pa imamo številne novosti in predvsem več lokalnih izdelkov. Kupci lahko
uporabljajo sodobne načine kupovanja z M skenom
tudi na svojih mobilnih telefonih, kar jim omogoča
popolnoma samostojen nakup. Naša trgovina je zdaj še
bolj prilagojena okusom in potrebam kupcev, ki v njej
dnevno nakupujejo, saj je njihovo zadovoljstvo za nas
najbolj pomembno. Kupljeno v naši spletni trgovini
zdaj dostavimo tudi v nedeljo.«
Nova kavarna Lola Caffe,
Supernova Qlandia Kranj:
»Prijeten, urejen ambient zunanje terase je kot nalašč
za klepet s prijatelji ob dobri kavi in okusnih sladicah,
medtem ko vas prijetno grejejo jesenski sončni žarki.«
Trgovina Neža, Supernova Qlandia Kranj:
»Trgovina Neža nudi spodnje perilo, kopalke in pižame
za ženske in moške priznanih blagovnih znamk Anita,
Triumph, Hajo in Self. V trgovini najdete modrčke od
majhnih do velikih košaric in obsegov, kar je njena
posebnost. Pomembno vlogo, ki se skupaj z vrhunsko
ponudbo dopolni v popolno celoto, imajo strokovne in
izkušene svetovalke, ki znajo prisluhniti vašim željam.
Trgovina Neža je v Kranju z vami že od leta 1991, v
nakupovalnem centru Supernova Qlandia pa od vsega
začetka. Tam z ostalimi trgovinami kupcem v prijetnem
in urejenem okolju ponujajo kar se da raznoliko ponudbo. Dobrodošli.«

Vse za
telefone d.o.o.
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SUPER NOVOSTI

2

ZASIJTE Z NOVO
KOLEKCIJO

1

December, čas urejenih nohtov!
Predstavljamo vam lepotne novoletne zaobljube za
prihodnje leto, da ne bo izgovorov za neurejenost rok in
nohtov. Pa začnimo: nohtov si ne bomo več strigli, ampak

samo pilili (na ta način se bodo manj plastili); redno si bomo mazali
roke s kakovostno kremo za roke in obnohtno kožico z ustreznim
oljem; pred lakom si bomo vedno nanesli kakovosten podlak, da se
nohti ne bodo obarvali; nikoli si ne bomo grizli konic in nohtov, saj
lahko to pripelje do infekcij; večkrat si bomo privoščili čas zase in
obiskali kozmetični salon. Darilni boni in izdelki ManiPediSpa so tudi
odlična izbira za darilo. Nudijo vam 20-% popust za darilne bone in

Kot vsako leto vam Pandora
pomaga praznovati prihajajoče praznike z elegantnim
in čudovito izdelanim nakitom, ki vsak trenutek naredi
še bolj bleščeč. Kolekcija
Pandora Timless je ustvarjena za popestritev najlepšega
časa v letu – skozi srebrni
nakit za vas ali vaše najbližje.
Pokažite jim, da so posebni
za vas. Navdih za moderno interpretacijo brezčasnega
stila in elegance, ki brez velikega napora krasi to kolekcijo, prihaja iz likovne umetnosti.

vse izdelke v salonu. Promocija velja samo 17. in 18. 12. 2020.

Kaj bo
novega?
Sveže vesti o vaših priljubljenih izdelkih

ČAROBNA DARILA

4

Odkrijte čarobna darila L’Occitane, ki niso zgolj
lepa in visokokakovostna, temveč predstavljajo tudi
zavezo biotski raznovrstnosti in dobremu počutju.
Vsako umetelno zavito darilo pripoveduje zgodbo o
izdelkih in njihovem potovanju iz narave do vas ter
ponazarja zavezo sledljivosti in skrbi za biotsko raznolikost. S tem
naravi omogoča, da si vzame ves čas, ki ga potrebuje, da ponudi
svoje najlepše cvetove, najbolj zrele sadeže in najbolj hranilna
semena. Vas pa spodbuja, da si vzamete čas za razvajanje sebe ali
pa obdarite nekoga, ki vam veliko pomeni.

NAJEMI IN PRIHRANI

3

Bele strmine vabijo, da jih obiščete
ter preživite čudovit dan v objemu
zime in šviganja po snegu. Nimate smuči? Ni problema, imamo rešitev za vas. Enostavno in ugodno jih
lahko najamete, in to za celo družino. Preverite super
ugodne cene najema smuči v Hervisovih trgovinah
ali obiščite www.hervis.si. Dnevni najem smuči ponujajo že od 11,99 €, sezonski najem otroških smuči
pa že od 59,99 €. #Getmovin'

Supernova • SuperStyle
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SUPER STIL

NUŠA
LESAR
Voditeljico informativnega programa
predstavljamo v popolnoma novi luči – v
zapeljivihoblačilihzvelikomeroprazničnega
sijaja, bleščic, čipk in pliseja. Mi smo nad
njeno podobo očarani. Naj se zabava začne!

NA VRHUNCU ZABAVE
Obleka Troyden Collection, PEEK & CLOPPENBURG, 99,99 €
Šal iz umetnega krzna Mascara London, PEEK &
CLOPPENBURG, 49,99 €
Zaponke v laseh CCC, 7,95 € za set
Verižica Swarovski, SLOWATCH, 149,00 €
Hlačne nogavice LISCA, 8,90 €
Salonarji Gino Rossi, CCC, 59,95 €
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OBOŽUJEMO PLETENINE
S KANČKOM BLEŠČIC
Pulover Fracomina Jeans, SPORTINA, 109,00 €
Hlače S.OLIVER, 39,99 €
Ura Michael Kors, SLOWATCH, 269,00 €
Torbica Jake's, PEEK & CLOPPENBURG, 24,99 €
Škornji Kate Gray, HUMANIC, 89,95 €
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ČIPKA IN USNJE STA
NAJBOLJ DRZEN PAR
Obleka ORSAY, 59,99 €
Pas CCC, 7,95 €
Uhani PROMOD, 7,95 €
Hlačne nogavice LISCA, 8,90 €
Škornji Kate Gray, HUMANIC, 89,95 €
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ZAMENJAJTE MALO
ČRNO OBLEKO Z
MODRO ČIPKASTO
Obleka Fracomina Jeans, SPORTINA, 159,00 €
Uhani Swarovski, SLOWATCH, 169,00 €
Hlačne nogavice LISCA, 8,90 €
Gležnjarji Mjus, MASS, 160,00 €

Supernova • SuperStyle
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GLAM DIVA
Bodi LISCA, 59,90 €
Jeans hlače CALZEDONIA, 39,95 €
Plašč S.OLIVER, 139,99 €
Uhani C&A, 7,99 €
Zapestnica Lencia, ZLATARNA CELJE, 49,00 €
Škornji Catwalk, DEICHMANN, 39,99 €
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ZA DOLGE
ŽAMETNE NOČI
Obleka Jake's, PEEK & CLOPPENBURG, 99,99 €
Ogrlica Lencia, ZLATARNA CELJE, 156,00 €
Uhani Swarovski, SLOWATCH, 99,00 €
Zapestnica Guess, SLOWATCH, 99,00 €
Obutev Omg, HUMANIC, 39,95 €

Ličenje: Maja Drab
Pričeska: Manca za Frizerski salon SIMPLE

Supernova • SuperStyle
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MOJA SUPER STRAST

merih ljudi pozovemo, naj pomagajo,
če lahko. Trenutno sem na srečo v položaju, ko lahko pomagam tudi sama,
zato – zakaj ne bi. Sem pa presrečna,
da me ZPM Moste-Polje že vrsto let
prijazno vabi na letovanja z njihovimi
skupinami in res ne vem, kdo je bolj
vesel, da jih lahko pridem pozdravit v
Vilo Šumica v Kranjsko Goro, jaz ali
oni. Mislim, da jaz. (smeh)

Če bi si lahko privoščila, bi
najprej najela stilistko, ki bi
poskrbela za vse od A do Ž.

VODITELJICA, KI
RADA POMAGA
Nuša Lesar je zabavna mlada dama, ki
vodi resno informativno oddajo.
ŽE ENAJST LET STE V VLOGI
VODITELJICE ODDAJE SVET
NA KANALU A – KATERI SO
BILI PRELOMNI TRENUTKI V
VAŠI KARIERI IN KAKO SEDAJ
GLEDATE NA IZKUŠNJE PRVEGA
NASTOPA PRED KAMERO?

Hm, mislim, da je bil zame glavni prelomni dogodek dokaj na začetku, ko
sem dojela, da delo na televiziji ni samo
blišč, pač pa zahteva močno hrbtenico
(ki je kot 22-letnica še nisem imela),
sposobnost žongliranja s številnimi egi
ter da to ni služba, kjer bi ob odhodu
domov pozabil nanjo. Kar se prvega
nastopa pred kamero tiče pa ... Grabil
me je takšen strah, da sem bila tisti dan
več na stranišču kot v redakciji.
KAJ POMENI VODITELJSKA
VLOGA S STALIŠČA
ODGOVORNOSTI DO GLEDALK
IN GLEDALCEV, DA JIM VSAK
DAN V TEDNU S PRIJAZNOSTJO
IN POZORNOSTJO PREDAJATE
NOVICE, KI SE DOTIKAJO
VSAKEGA IZMED NJIH?

Vedno bolj se zavedam, da gledalke in
gledalci v teh časih potrebujejo obraz,
ki jim bo sredi težkih razmer v neka-

kšno oporo. Želim si, da bi naši gledalci vedeli, da je tudi meni in celotni
naši ekipi težko, da moramo poročati
o slabih novicah, predvsem pa, da se
trudimo zbrati informacije, ki jih morajo vedeti, ne pa dodatno prilivati olja
na ogenj. Težko mi je, ko vidim nekatere, ki pozivajo, naj ljudje ne gledajo
poročil, saj sem trdno prepričana, da
informiranje prek Facebooka in ostalih
družbenih medijev, kjer je poplava zavajajočih ali celo lažnih informacij, ni
prava pot.
KATERE ZGODBE, KI JIH
SPOROČATE V ODDAJI, SE VAS
NAJBOLJ DOTAKNEJO?

Vsekakor zdravje otrok in zgodbe, ki
jih objavimo v sodelovanju z Verigo
dobrih ljudi Zveze prijateljev mladine
Moste-Polje.
STE ZATO BOLJ DOJEMLJIVI
ZA POMOČ LJUDEM V STISKI?
KAJ VAM POMENI DRUŽENJE Z
OTROKI IZ ZVEZE PRIJATELJEV
MLADINE?

V Svetu pogosto objavimo zgodbe družin, ki so se znašle na dnu in v teh pri-

STE JUTRANJI TIP? KAKŠEN JE VAŠ ZAČETEK
DNEVA IN KAKO POTEKAJO PRIPRAVE NOVIC
IN NA SAMO ODDAJO?

Od osmih naprej sem jutranji
tip, vse pred tem je mučenje.
Na srečo se moj delavnik
začne okrog devetih, ko se s sodelavci
dobimo (zadnje čase prek Zooma) na
sestanku in uredniki določijo teme za
oddajo. Potem se lotim klicanja gostov,
ljudi, ki bi mi lahko pomagali razjasniti
katero od tem, branja časopisov, nato
pa še urejanja besedil za oddajo. Ko
je to urejeno, sem na vrsti še jaz, prepustim se spretnim rokam maskerjev
in nato odidem v studio. Od tu naprej
zgodbo poznate. (smeh)

KAKO BI BILA VIDETI VAŠA GARDEROBA, ČE BI IMELI NA VOLJO
NEOMEJENO KOLIČINO ČASA,
DENARJA IN PROSTORA?

Imela bi prostorno »walk in« garderobo, ki bi jo vestno zalagala stilistka in
mi pripravljala stylinge. Glede oblačil
imam »love – hate« odnos. Po eni strani
obožujem lepa in kakovostna oblačila,
po drugi stani pa ne maram nakupovanja in razmišljanja o tem, kaj bom oblekla. Zato bi, če bi si lahko privoščila,
najprej najela stilistko, ki bi poskrbela
za vse od a do ž.
V KATERIH OBLAČILIH STE SE
NAJBOLJE POČUTILI NA FOTOGRAFIRANJU IN ZAKAJ?

Vse bi imela. (smeh) Mislim, da to najbolje odgovori na vprašanje ... Nisem
taka, da bi ves čas nosila oblekice in
visoke pete, prav tako ne hlače in nizke
čevlje. Rada imam kombinacijo vsega
in to fotografiranje je zajelo vse moje
potrebe.
Supernova • SuperStyle
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SUPER ZANJO

V OBJEMU
BARV
Kapa z vzorcem
ORSAY, 12,99 €

Rokavice ORSAY,
15,99 €

Plašč S.OLIVER,
139,99 €

ZDAJ JE ČAS, DA IZRAZITE SEBE
SKOZI RAZNOLIKO PALETO BARVNIH
ODTENKOV, KI BODO KRASILI VAŠ
NAJLJUBŠI ZIMSKI PLAŠČ. DODAJTE
MALO BARVNE TOPLINE V MRZLE DNI.

Torbica PARFOIS,
39,99 €

Obutev Josh,
MASS, 49,99 €

VSE BARVE ZIME

MEDVDEJI OBJEM
ORSAY, 69,99 €
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NEŽNA MODRINA
H&M, 59,99 €

Supernova • SuperStyle

ROŽNATI ŠIK
H&M, 129,00 €

KARI ODTENEK
S.OLIVER, 99,99 €

RUSKI OVRATNIK
COMMA, 199,99 €

KOT KONJAK
ORSAY, 69,99 €

Učila Felix

ZA SUPER POČUTJE

DOMAČI
SPA RITUAL

NAREDITE
SAMI
MEDENA MASKA

Praznični čas je
kot nalašč za to.

Za obraz
Valjček za masažo
obraza z roževcem
ebelin, dm drogerie
markt, 12,99 €

Za telo
Gel za tuširanje Fresh
Blends Watermelon ljubi
kožo in planet (formula
s kar 90 % sestavin
naravnega izvora v
embalaži iz 100-%
reciklirane plastike),
Nivea, 4,53 €

Med je nepogrešljiv pri zimski negi.
Je naravni antioksidant, ki upočasnjuje
staranje kože, ščiti pred izsušitvijo,
očisti pore in deluje antibakterijsko.
Recept za učinkovit lepotni ritual je
preprost: na očiščen obraz nanesite
tanko plast domačega medu in pustite
delovati 30 minut. Za še bolj praznično
vzdušje, medu dodajte polovico čajne
žličke cimeta (odlično proti mozoljem).
Sperite s toplo vodo.

Za dom
Prestižna sproščajoča
sveča z eteričnimi olji iz
kolekcije Cocon de Sérénité
L’OCCITANE, 69,10 €

Brisače Color
odlikujejo izjemna
vpojnost, nežnost in
obstojnost, Odeja,
od 10,28 € dalje

Vlažilna maska za
obraz v obliki krpice
Lvly, dm drogerie
markt, 1,99 €

Micelarna voda
Naturally Good z
organsko aloe vero,
Nivea, 7,10 €

Sproščajoča sol za kopel
Cocon de Sérénité iz solnih
kristalov z eteričnimi
olji in sivkinimi cvetovi
L’OCCITANE, 8,60 €

Sproščajoče masažno olje
za telo Cocon de Sérénité
za prožno in svilnato mehko
kožo L’OCCITANE, 35,60 €

Dišavni difuzor
tuberoza &
pomarančni cvet,
THE BODY SHOP,
20,90 €

Supernova • SuperStyle
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D
N
E
R
T
V ŠČETKANJE

Z NARAVNIMI
MATERIALI
Pri trajnostni naravnosti, ki osvaja globalno mentaliteto, ne pozabite niti pri negi zob. Predstavljamo zobni
ščetki Natural podjetja Piave, ki sta v celoti biorazgradljivi. Pri njuni proizvodnji uporabljajo okolju prijazne
tehnologije in materiale. Ročaj je izdelan iz neobdelanega bukovega lesa, Medium zobna ščetka ima srednje
trde ščetine z ricinusovim oljem, zobna ščetka Carbon
pa se ponaša z zelo mehkimi ščetinami z aktivnim ogljem, ki spodbuja vpijanje zobnih oblog, s čimer omogoča učinkovito čiščenje in pomaga pri odstranjevanju
bakterij, ki povzročajo zadah.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva
in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si
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SUPER ZANJ

KRATKO
DOLGO

&

Kapa H&M,
7,99 €

Brezrokavnik
S.OLIVER,
79,99 €

POZDRAVITE NOVO SEZONO
S PLAŠČI IN JAKNAMI, KI SO
ZASNOVANI FUNKCIONALNO
IN VIZUALNO – ZA TOPLOTO

Plašč S.OLIVER,
119,99 €

IN ZA BREZHIBEN VIDEZ.
Šal H&M, 9,99 €

ZOPERSTAVITE SE VSEM
VREMENSKIM RAZMERAM IN
MODNIM POLICIJAM.

Gležnjarji Mustang,
MASS, 69,99 €

DOLGE JAKNE in PLAŠČI

KRATKE JAKNE

OPAZNO RDEČA,
S.OLIVER, 49,99 €

ČRNA KLASIKA,
H&M, 99,00 €

MODRI CASUAL,
TOM TAILOR,
129,99 €

POSLOVNI
VIDEZ, S.OLIVER,
199,99 €

MEHKA OBROBA,
TOM TAILOR,
179,99 €

Z VOLNO, H&M,
79,99 €

Supernova • SuperStyle
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PIŠČANEC
S SLADKIM
KROMPIRJEM
IN HRUŠKO
Postopek
Pečico segrejemo na 220 °C. Piščanca dobro
obrišemo s kuhinjsko brisačko, da je popolnoma
suh. S kuhinjskim čopičem piščanca enakomerno
premažemo z olivnim oljem, dobro solimo in
popramo tako zunaj kot tudi notri.
Čebulo kar neolupljeno narežemo na četrtine,
prav tako tudi hruško. Korenje in zeleno narežemo na večje kocke, velikosti približno 2 cm.
Zelenjavo in suhe slive stresemo v pekač (približno 30 x 20 cm), obložen s papirjem za peko.
Pazimo, da je zelenjava na sredini pekača. Nanjo
položimo piščanca in ga napolnimo s prerezano
limono.
Sladki krompir dobro umijemo in skrtačimo.
Narežemo ga na kocke (velikosti približno 4 x 4
cm). Postavimo ga v pekač (ob rob, tako da piščanec ne pokriva krompirja). V pekač vlijemo 50 ml
tople vode.
Pekač s piščancem postavimo v segreto
pečico. Pečemo 15 minut na 220 °C, nato
temperaturo znižamo na 180 °C, piščanca
pečemo še 50 minut. Nato pa še 5–10 minut

Količina: za 4 osebe

na 220 °C, da postane koža hrustljava in zlato
zapečena.

Čas priprave: 15 minut
Pečenje: 90 minut

Nasvet

Zahtevnost: srednja

Pravilo za peko piščanca je: Najprej pečemo celega piščanca 20 minut, nato pa še 20 minut za
vsakih 450–500 g na celotno težo piščanca. Pečemo na 180 °C.

Sestavine
• 1.500 g svežega piščanca
• 1 žlica olivnega olja
• 2 čebuli
• 1 hruška

• 1 stebelna zelena
• 1 pest suhih sliv
• 1 limona
• 2 večja sladka krompirja

• 1 korenje
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Piščanca vzamemo iz pečice in ga pustimo na
pladnju počivati 10 minut, nato ga poljubno razrežemo in postrežemo s prilogo. Vse morebitne
ostanke shranimo v dobro zaprti posodi za shranjevanje živil, to pa hranimo v hladilniku do 3 dni.
Ostanki so odlični v kakem sendviču, solati, testeninah in mineštrah.

JERNEJ
KITCHEN

SUPER SLASTNO

KUHARSKI DUEL
On kreira avtorske recepte in jedi, ona fotografira in spiše objave
– Jernej in Maja na svojem blogu delita slastne, večkrat stestirane
recepte iz svoje kuhinje. Obožujeta dobro hrano, narejeno iz kakovostnih sestavin in skušata čim več pridelati kar na domačem vrtu.
Preizkusite njun recept za zlato zapečenega piščanca s krompirjem, hruško in slivami.
KDO JE MAJA IN KDO JE JERNEJ
V KUHINJI, GLEDE NA RAZPORED
DELA, PRIPRAVO JEDI, IZVEDBO
IN FOTOGRAFIJE?

Vsi recepti na blogu so Jernejevi.
Jernej je zadolžen za razvoj receptov,
testiranje, pripravo jedi in stiliranje.
Maja vse jedi fotografira, piše blog
objave in skrbi za družbena omrežja.
Skupaj pa vodiva celotno kreativo in
poslovni del.

KOLIKO ČASA STA PAR ZASEBNO
IN KOLIKO ČASA KUHARSKOUSTVARJALNI DUET?

Ti dve plati se ves čas prepletata. Tudi
ko greva na sprehod z otrokom, kdaj
pogovor zaide k delu, ogromnokrat sva
do najboljših kreativnih idej prišla na
dopustu, v hribih, na zmenku in obratno, tudi, ko ustvarjava za blog, kdaj
pogovor zaide k zasebnemu. Kadar
živiš svoje delo in ga obožuješ, misliva,
da je nemogoče, da bi postavljal časovne mejnike, kdaj kaj delaš.
VELIKO STA PREPOTOVALA. OKUS
KATERE SVETOVNE KUHINJE
VAMA JE NAJBLIŽJI?

Še vedno nama je najbližja domača
kulinarika, mediteranska, evropska. A
obožujeva mehiške okuse, pa tudi indijske oziroma azijske nasploh. Želiva
pa si seveda pokusiti čim več jedi, verjameva, da ima vsaka država na svetu
slastne jedi, vredne okušanja.

KAJ OD NAŠE TIPIČNE SLOVENSKE HRANE RADA PRIPRAVLJATA?

Obožujeva dober golaž, govejo juho pa
tudi sirove štruklje, od sladic pa seveda
potico in prekmursko gibanico.
BREZ KATERE SESTAVINE SI NE
PREDSTAVLJATA KUHANJA IN
ZAKAJ?

Brez soli. Pred leti sva v apartmaju v
Rovinju pripravljala večerjo. V kuhinji
naj bi bile osnovne začimbe, ostalo sva
seveda kupila sama. Pripravljala sva
okusno rižoto s češnjevimi paradižniki,
nakar sva ugotovila, da soli ni, trgovine
pa so bile zaprte. Ta rižota res ni bila
dobra, in to samo zaradi pomanjkanja
soli.
BREZ KATEREGA KUHINJSKEGA
PRIPOMOČKA BI BILO ZA VAJU
USTVARJANJE JEDI PRAKTIČNO
NEMOGOČE?

Verjetno brez dobrega kuharskega
noža, ta je zagotovo vreden investicije.
NAM ZAUPATA, KATERI JE VAJIN
NAJNOVEJŠI RECEPT IN ZAKAJ
STA IZBRALA RAVNO TO JED?

Trenutno je najin zadnji zapis na blogu
Buča, pečena v pečici, s čičeriko in jogurtom. Gre za preprosto jed, ki je lahko priloga, predjed, glavna jed ali topla
solata, pripravljena v pečici v samo 30
minutah. Rada jeva sezonsko in trenutno želiva izkoristiti to krasno sezono
buč, ki so naravnost fantastične.
KAJ BI SVETOVALA OBISKOVALCEM VAJINEGA BLOGA, KAJ NA
NAJPREJ POGLEDAJO IN KATERI
RECEPT MORAJO NUJNO PREIZKUSITI?

Prihaja obdobje večjega pečenja,
tako da vsekakor priporočava pečenje
mehkih mlečnih kruhkov ali pripravo
jabolčne pite z drobljencem.
PRED KRATKIM STA IZDALA
KUHARSKO KNJIGO, KOLIKO PA
JE VSEH RECEPTOV, KI STA JIH
USTVARILA DO SEDAJ?

Letos sva v Ameriki izdala svojo
prvo kuharsko knjigo Epic 30-Minute
Roasts, v kateri najdemo več kot 100

receptov za ljubitelje pečenja slastnih
jedi v manj kot 30 minutah. Poleg tega
pa bi lahko rekla, da sva zagotovo
ustvarila že več kot 1.000 receptov,
nekaj za na blog, nekaj za naročnike,
nekaj pa za samo testiranje jedi.
NAJLJUBŠI DESERT?

Trenutno so to jabolčna pita in lava
tortice, se pa to spreminja tedensko.
IMATA SVOJO SPECIALITETO?

Ja, najina specialiteta so ekstra puhasti
krofi, ki so obnoreli splet. Na Pinterestu je bil video ogledan že več kot dva
in pol milijonkrat in deljen več kot sto
tisočkrat.
KATERA JE VAJINA NAJLJUBŠA
JED IN SE NAJVEČKRAT ZNAJDE
NA VAJINIH KROŽNIKIH?

Tudi ta se spreminja iz tedna v teden.
Rada jeva raznovrstno in navdihnjeno
po sezoni ter po tem, kar je na vrtu.
Obožujeva dobro lazanjo, a jo jeva
redko, saj sva trenutno z dojenčkom
nekoliko časovno omejena, tako da se
raje poslužujeva hitrih jedi iz najine
kuharske knjige in bloga.
Supernova • SuperStyle
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MALI STILIST

Bodi in trenirka
Cool Club,
BABY CENTER,
16,99 €

Grizalo Sophie
la Girafe, BABY
CEBTER 19,99 €

ZA MINIJE
Tako drobni so in hitro rastejo, pa jih vseeno
radi lepo oblečemo. Dovolite, da jim je nadvse
udobno, pri barvah pa se zgledujte po jajčno
rumeni, ki je nova rdeča nit za naše male
junake, na katerih bo nekoč stal ves svet. Kaj
niso ljubki v njej?

Čevlji Biomecanics,
BABY CENTER, 59,99 €

Balzam z ognjičem
za zaščito dojenčkove
kože pred ostrim
zimskim vremenom
Weleda, 8,49 €

Masažni balzam za
crkljanje Karité Baby,
L'OCCITANE, 25,40 €

Komplet hlač in majice
H&M, 24,99 €

Vodoodporen kombinezon
H&M, 39,99 €

Pajac H&M, 7,99 €

Pulover H&M, 17,99 €

Supernova • SuperStyle
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UAU, BOŽIČNA
PRESENEČENJA
SO TU!

5
»Minister za
zdravje opozarja:
Uživanje alkohola
lahko škoduje
zdravju!«

Bogat izbor najlepših daril za vso družino. Nekaj čudovitega zanjo, nekaj uporabnega zanj in še nekaj čarobnega za otroke – vse to
iz ponudbe trgovin Supernova.

Zanjo Zanj
ZANJO

ZANJ

1 Ženski parfum Carolina Herrera

11 Knjiga Adam Kay, SVETA

2 Knjiga Richard Osman, Četrtkov

12 Darilni set Sensitive Shave

3 Ovitek za telefon Karl Lagerfeld,

13 Toaletna voda classic Seinz,
dm drogerie markt, 12,99 €

Good Girl Supreme EDP, 30 ml,
izbrane drogerije, 66,65 €

klub za umore, izdala Mladinska
knjiga MKZ, 34,99 €

MOBYSTYLE, 24,90 €

4 Darilni set Insta Beautiful za
ženske, Nivea, 8,94 €

5 Šampanjec v praznični steklenici

Beanie, INTERSPORT, 20,99 €

15 6 v 1 prirezovalnik brade, za
16 Ikonična retro oblika Brut

89,00 €

9 Praline Lindor Cornet Lindt,
MÜLLER, 9,99 €
10 Naj si izbere darilo po svoji
meri. Podarite Darilno kartico
Supernova.
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14 Kapa s cofom Barts Jared

6 Hlačke Illusion iz kolekcije

8 Obesek v zlati barvi PANDORA,

26

Master Kit, NIVEA, 13,12 €

obraz in telo, 13 nastavitev, Braun
Multigrooming, MÜLLER, 34,99 €

7 Adventni koledar Deluxe, THE
BODY SHOP, 94,90 €

30

NOČ, ZGARAN NA MOČ, izdala
Mladinska knjiga MKZ, 22,98 €

Moët Chandon Imperial, 42,21 €

Selection, LISCA, 25,90 €

28

20

Yellow Label Tape Collection,
VEUVE CLICQUOT, 58,32 €

21

1 7 Boksarice Happytime iz

kolekcije Cheek, LISCA, 9,90 €

18 Knjiga Matt Haig, ZAPISI
O ŽIVČNEM PLANETU, izdala
Mladinska knjiga MKZ, 24,99 €

29

19 Set smuči Elan Amphibio

13 C PS + ELX 11.0 GW Shift,
INTERSPORT, 398,99 €

20 Darilna kartica Supernova
za hiter nakup v njegovi izbrani
trgovini.
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ZA OTROKE

6

21 Bombažni enodelni pajac za
spanje v velikostih od 56 do 92,
PEPCO, 5,00 €

10

24

22 Teleskop National

Geographic, BABY CENTER,
43,99 €

7

23 Traktor s prikolico Rolly Toys,
BABY CENTER, 79,99 €

11

24 Lepljiva sluz v zabavnih

barvah Craze Magic Slime Shake
XXL, MÜLLER, 9,99 € za kos

16
15

»Minister za
zdravje opozarja:
Uživanje alkohola
lahko škoduje
zdravju!«
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25 Sestavljanka Lego Technik

13

Mini Claas Xerion, od 7. leta dalje,
MÜLLER, 9,99 €

26 Tkana bombažna odeja
Domus, ODEJA, 41,75 €

27 Interaktivni dojenček samorog
Unicorn Baby Born, BABY
CENTER, 44,99 €
28 Praline Toffifee, MÜLLER,
3,59 € za kos
29 Sani Bohemia Davos Letve,
INTERSPORT, 44,79 €
30 Darilna kartica Supernova

za nakup najljubše igrače v izbrani
trgovini.
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Mladinska knijiga

SUPER DOM

Okrasne blazine z
zlatim ali srebrnim
potiskom, dimenzije:
40 x 40 cm, PEPCO,
2,50 € za kos
Škrat Jullov, JYSK, 3,49 € za 2 kosa
Namizna podloga
PEPCO,
1,30 €

Dišeča sveča v
steklenem lončku
vonj ljubezenske
začimbe,
PEPCO, 4,00 €

Dišeča sveča
Anhydrit, JYSK,
3,00 € za kos

TA PRAZNIČNI
OBČUTEK!
Svečnik Oter z
dekoracijo, JYSK,
10,99 €

Obdajte se v vznemirjenje novoletnega
vzdušja in si popestrite čakanje na
Božička in Dedka Mraza. Okrasite
smrečico, na mizo dodajte nekaj
prazničnih detajlov, lahko pa duh
tega časa vnesete že takoj na začetku,
pred vstopom v stanovanje, z novim
predpražnikom.
Toplina okrašenega
Klasične rdeča, bela in
doma vzbuja
zlata še vedno kraljujejo med
prijetne občutke
prazničnimi odtenki.
in dolgotrajne
spomine.
Figura Euklas,
JYSK, 10,99 €

Steklena krogla z led lučkami
Hanske, JYSK, 5,00 €

Okrasne LED lučke, 10 kosov,
PEPCO, 2,50 €

Pogrinjek Hyrrokin,
JYSK, 4,00 €

Supernova • SuperStyle
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Janežič
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Vse cene so v EUR.

Nova doba znamke
Smuči McKinley
Blagovna znamka McKinley, ki se imenuje po enem izmed najbolj divjih vrhov
našega planeta, že več kot trideset let razveseljuje pohodnike, izletnike in druge
privržence aktivnega preživljanja prostega časa v naravi po vsem svetu. Letos
pa svoje področje širi tudi na smuči, smučarske čevlje in opremo.
Tudi tu ostaja trdno zavezana svojemu osnovnemu poslanstvu – izdelovanju
kakovostne športne opreme po poštenih cenah in prijazne do okolja.
IZDELANO V SLOVENIJI
Za zimo 2020/2021 se je paleta izdelkov McKinley občutno razširila. Oblačilom,
šotorom, nahrbtnikom in drugi pohodniški opremi se po novem pridružujejo tudi
smuči, smučarski čevlji, čelade, palice in drugi kosi smučarske opreme, s katerimi
boste lahko uživali na belih strminah. Smuči so izdelane v Sloveniji. Odlična
tehnologija in zasnova, ki ponuja vsestransko uporabnost v različnih snežnih
razmerah, ter sodoben dizajn bodo zagotovo zadovoljili mlade in tudi bolj izkušene
smučarje po vsem svetu.
S prav posebno pozornostjo so oblikovani izdelki za predstavnice nežnejšega spola.
Ženska kolekcija Safine je v vseh ozirih prilagojena anatomiji ženskega telesa, poleg
tega pa je zasnovana v bolj ženstvenih linijah in detajlih.
PRIJAZNI DO OKOLJA
Trdno zasidran v genskem zapisu znamke McKinley je spoštljiv odnos do okolja.
Vsako leto je v kolekcijah več izdelkov, ki so izdelani iz okolju prijaznih materialov,
tudi v tehnologiji in organizaciji izdelave sta vedno navzoča izrazito trajnostni
pristop in iskanje rešitev, ki pripomorejo k zmanjševanju ogljičnega odtisa.
EKSKLUZIVNO V INTERSPORTU
Smučarska, pohodniška in druga oprema McKinley je na voljo izključno v prodajalnah INTERSPORT.
Celotno ponudbo si lahko ogledate na www.intersport.si, kjer jo lahko tudi kupite ali naročite za nakup
v vaši najbližji prodajalni. Obiščite INTERSPORT in uživajte v naravi.

Smučarska jakna Garyl
WMS, INTERSPORT,
179,99 €
Smučarske hlače Gael
WMS, INTERSPORT,
117,99 €
Smuči Safine S9 Ti,
INTERSPORT,
299,99 €
Smučarske palice Safine
Pure, INTERSPORT,
25,99 €
Smučarska očala Safine
S Mirror, INTERSPORT,
35,99 €
Smučarska čelada Flyte Pro
HS-618, INTERSPORT,
64,99 €

Vse cene so v EUR.

SUPER ZABAVNO

SUPER POUČNO S SUPER SKOKICO

Živjo, jaz sem Super skokica iz Supernove, saj se že
poznamo, kajne? Zelo rada rišem, zato te vabim, da se
mi pridružiš. Narisali bomo nekaj super fantastičnega.
Od malo večje pikice do jelenčka, od krogca do punčke
in fantka. Super enostavno je. Sledi mi po korakih v
kvadratkih. Vzemi svinčnik in začni. Na koncu sličice še
pobarvaj po svoje. 1, 2, 3, rišemo mi vsi!

Super

NAGRADNA IGRA MERCATOR

Rešite križanko in odkrijte kaj se skriva pod geslom. Vsi, ki boste
poslali pravilno geslo nagradne križanke, se boste uvrstili v žrebanje za nagrade. Nagradno vprašanje se glasi: Kaj imamo radi?

ŽENSKI
SPOLNI
ORGAN
V CVETU

MAJHEN
UVELJASLUZ,
TEKOČA
ZAJEDOLGA
VITEV
UVEZEN
KI JO
SESTAVINA
DAVEC
IN OZKA
IZLOČAJO SADEŽA BLAGA NA SESALCEV PREPROGA OKRASEK
TRŽIŠČU
ŽLEZE V
IN PTIČEV
DIHALIH
IN SE
IZLOČI S
KAŠLJEM,
IZMEČEK

VZHOD,
JUTROVO

VRH V
KARAVANKAH

GOZDNI GLODAVCI S
SIVIMI, PO TREBUHU
BELIMI KOŽUHI IN
KOŠATIMI REPI

SAMOTAR,
PUŠČAVNIK

KAČJI
GLAS

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TELUR

ZAUPEN
PRIJATELJ

BERILO,
LEKTIRA

GLAVNI
VERSKI
OBRED

OSLOMBA
DEL TIPKOVNICE
ČLOVEKOVA
NARAVA

MEDIKAMENT,
ZDRAVILO
ODTIS
ORODJE Z DROBNIMI
ZOBCI PO POVRŠINI
ZA OBDELAVO NEKOVINSKIH PREDMETOV

ENOTA ZA
ELEKTRIČNI UPOR
USTVARJALEC

GOTOVINA
DELAVEC
V KAMNOLOMU
SKAZEK
AMERIŠKI
IGRALEC
IN REŽISER
WELLES

STOPNJA
KVALITETE
OPICA Z
DOLGIM
GOBCEM

PLOD
PŠENICE

GESLO
PROSTOR
ZA MEJNO ČRTO
IGRIŠČA

KONJ
RJAVE
BARVE
ŠAHOVSKA
FIGURA

TETOVAŽA
IZLOČEK
ŽLEZ
ZNOJNIC
MUZEJSKI
USLUŽBENEC
DRAGO
IVANUŠA

MESTO
JUGOVZHODNO OD
SKOPJA

NIKO
KRALJ
STOTINKA
ŠVEDSKE
KRONE
KANADSKI
PEVEC
YOUNG
ŽIGA
KORITNIK

IZDELOVALEC
POSOD

ARZENAL

POLARNO
OBMOČJE
OKOLI SEVERNEGA
TEČAJA

TREBUŠNA
SLINAVKA

NAGRADE: 1 velik paket in 5 manjših nagrad lokalnih slovenskih izdelkov iz Mercatorjeve linije Radi imamo domače.
Odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite na e-mail naslov magazin@supernova.si do 15. 2. 2021.
Pravila nagradne igre najdete na www.supernova-igra.si.
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