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OGLASNO SPOROČILO

Ljudje smo si različni. Če spadaš med tiste, ki za delo 
potrebujejo mir, koncentracijo in stalno okolje, bo ob 
predpostavki, da imaš na razpolago nekaj prostora, 
prehod iz pisarne v »domačo pisarno« precej lažji kot 
za tiste, ki so vajeni malce bolj kaotičnega delovnega 
okolja. Uspešnost pri delu od doma je tesno 
povezana z organizacijo dela, prostega časa, nalog 
in opravkov, kuhanja ... Res je, da z delom od doma 
prihraniš čas za vožnjo na in z delovnega mesta (v 
povprečju vsaj 1 ura dnevno), vendar pa si moraš npr. 
pripraviti malico, kar se lahko hitro zavleče v enourno 
kuhanje, ki mu sledi počasno uživanje ob odličnem 
obroku, pa še kavica za prebavo. Tako sta mimo 2 
uri, kar lahko hitro pomeni delo do poznega večera, 
saj v popoldanskih urah naša produktivnost močno 
upade.  Zato si poglej nekaj pomembnih nasvetov, 
ki ti bodo pomagali do kvalitetno opravljenega dela 

brez nepotrebnega tratenja časa, da ga bo ostalo 
več za hobije, družino, šport, filme ... 

Za večino odhod na delo pomeni najmanj 1 uro 
različnih aktivnosti – od umivanja, oblačenja, 
zajtrkovanja pa vse do poti v službo. To so stvari, ki 
poskrbijo, da na delovno mesto pridemo budni, kar 
nas dela kreativne in produktivne. Pri delu od doma 
pa se jutranja opravila lahko hitro zavlečejo na dve 
uri, počutimo se lene in naša produktivnost pade. 
Zato načrtuj dan in prični z delom zgodaj. Nekaterim 
celo pomaga, da se prve naloge s seznama opravil 
lotijo čim prej, pred umivanjem zob in oblačenjem. 
Tako si zagotoviš dozo elana, ki ti ga ob delu od 
doma ne sme zmanjkati.  

KAJ POTREBUJEŠ ZA 
DOBRO PISARNO DOMA
Med raziskavami na temo dela od doma je glavnina ponudila zelo podobne rezultate, pa 
najsi gre za raziskave ali eksperimente iz prejšnjega tisočletja, desetletja ali najnovejše 
rezultate iz obdobja covid-19 – vsi govorijo v prid delu od doma, saj ta znatno poveča 
produktivnost zaposlenih. Na dolgoročne učinke dela od doma pa bo treba še počakati, a 
vendar stvari izgledajo obetavno oziroma povsem drugače kot še pred letom dni! 

1. ZAČNI ZGODAJ
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Neprijetna lastnost skoraj vseh 
projektov je to, da za njih porabimo 
več časa, kot smo ga določili v startu. 
Zato si za določene naloge čas odmeri 
skopo, količina dnevnih opravil pa 
naj bo relativno velika. Čeprav bo 
seznam dnevnih nalog zjutraj izgledal 
natrpan, te po končanem delovniku 
čaka prijetno presenečenje ob 
obkljukanem seznamu opravljenih 
nalog. Podzavest je tista, ki te žene, da 
ob obilici dela postoriš več, povečaš 
svojo produktivnost in hkrati tudi 
osebno zadovoljstvo.

Če imaš težave z motivacijo in ti dom težko 
predstavlja delovno mesto, se zjutraj »odpravi v 
službo«. Seveda ti ni treba zares zapustiti doma, 
vseeno pa zamenjaj trenerko ali pajkice za malce 
bolj resno opravo in si tudi doma pripravi podoben 
ritual, kot ga poznaš iz pisarne (prižgeš računalnik, 
pripraviš (ali popiješ) kavo, se pogovoriš s kolegicami 
in kolegi ... Tudi v brskalniku je dobro ločevati med 
službo in zasebnostjo, zato (v kolikor delaš na 
lastnem računalniku) poskrbi za jasno ločnico in se 
v času službe posveti le službenim zadevam.

Pri delu od doma je strukturiranje posameznega 
dneva še toliko bolj pomembno, saj se v nasprotnem 
primeru lahko hitro znajdemo v situaciji, ko bo 
naš delavnik razpotegnjen od jutra do večera in 
mnogokrat tudi za vikende. Seznam opravil ali »to-
do list« je za uspešno delo od doma nujen. Zaradi 
pomanjkanja različnih distrakcij, ki smo jih vajeni 
iz pisarne, pa obstaja tudi velika verjetnost, da se 
pri delu doma določeni nalogi preveč posvetimo. 
Zato si v »to-do listo« zapiši tudi čas, ki ga nameniš 
določeni nalogi, in si po potrebi nastavi alarme.

Da ti bo lažje z organizacijo časa, ti tvojo najljubšo 
pijačo na dom dostavi Runda sekunda. 

Delo od doma zahteva popoln fokus in koncentracijo, 
ki jo na kavču, v dnevni sobi ali v drugih sobah, kjer 
smo vajeni predvsem počivanja in uživanja, težko 
dosežemo. Zato si je morda najbolj elegantno 
organizirati povem nov kotiček, ki bo predstavljal 
delovno okolje. Ob pomanjkanju prostora v stanovanju 
pa delo od doma lahko opravljaš tudi v knjižnici, kavarni 
oziroma povsod, kjer ti (umirjeno) okolje to omogoča. 
Vse, kar potrebuješ, je internetna povezava. 

Brskalnik z odprtimi zavihki, kjer utripa ime pošiljatelja 
zadnjega sporočila, različni zvočni signali in 
opozorila ... vse to so hude distrakcije, ki ti poberejo 
več časa in energije, kot si misliš. Splet ponuja 
ogromno rešitev za večanje osebne produktivnosti, 
večina pa se osredotoča na omejevanje dostopa 
do družbenih omrežij in utišanje različnih opozoril. 
Ločevanje dela in zabave je pri delu od doma precej 
zapleteno, zato ju je treba jasno razmejiti, saj le 
tako lahko dom ostane dom in hkrati postane tudi 
pisarna. 

Vseeno pa je zaželjeno, da na Facebooku všečkaš 
vse od Runde sekunde. ;) 

2. ODPRAVI SE NA DELO

3. PRIPRAVI SE NA DAN V SLUŽBI

6. DOLOČI SI VISOKE DNEVNE CILJE

4. POIŠČI SVOJ KOTIČEK (ni nujno, da je ta doma)

5. POSTAVI JASNO LOČNICO MED DELOM  
     IN DRUŽBENIMI OMREŽJI
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Nekaterim ustreza delo v nočnih urah, ko je prisotnih 
mnogo manj motilcev kot podnevi. Veliko (morda 
celo največ) je odvisno od bioritma, a vendar ima vsak 
od nas trenutek v dnevu, ko je njegova produktivnost 
na vrhuncu. Za mnoge je to v dopoldanskih urah, 
nekateri so bolj produktivni popoldne, tretji zvečer. 
V kolikor ti narava dela omogoča, si težje naloge 
prihrani za čas, ko tvoji možgani delujejo najbolje. 
Delo bo opravljeno bolj kvalitetno in v krajšem času. 
Za manj produktivne dele dneva pa si prihrani stvari, 
za katere je potrebnega malce manj napenjanja 
možganov.

Ena večjih nevarnosti pri delu od doma je izčrpanost, 
ki si jo največkrat nakopljemo kar sami. V udobju 
lastnega doma lahko hitro izgubiš občutek, da si v 
službi, in pozabiš na pavze. Ko pa se te loti še lakota, 
si »upravičeno« vzameš nekaj več časa za pripravo in 
uživanje obroka. Rezultat je dvourna pavza in nizka 
produktivnost zaradi (pre)polnega želodca. Temu 
se lahko izogneš z vnaprej pripravljeno malico in 
občasnimi 5–15 minutnimi odmori. Kratek pogovor 
na štiri oči, hitri sprehod ali pa samo priprava šalice 
čaja – karkoli te bo spravilo izza mize oziroma 
računalnika. 

7. PREPOZNAJ, KDAJ JE TVOJA 
    PRODUKTIVNOST NA VRHUNCU

8. NE POZABI NA PAVZE, MALICO    
    PA SI PRIPRAVI VNAPREJ

Delo od doma je na prvi pogled videti 
odlična alternativa ravnovesju med 
delom in prostim časom. Po drugi 
strani pa zaradi udobnega delovnega 
mesta lahko hitro pozabiš na prosti čas 
in se ujameš v neskončne »nadure«. 
Zato si jasno določi konec delavnika! 
Ni se ga treba držati do sekunde ali 
minute natančno. Že samo zavedanje, 
da je tvoj delavnik končan, je za tvojo 
dušo veliko olajšanje, zato ne bo težav 
za počasni prehod z dela na priprave 
za prihodnji dan. 

After work doma pa si lahko pričaraš z 
malim aparatom za točeno pivo, ki ga 
imaš lahko kar na kuhinjskem pultu.

9. DOLOČI SI KONEC  
     DELAVNIKA IN SE GA DRŽI

VEČ O APARATIH ZA TOČENO PIVO
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POPOLN PAR

Piščančje meso, zavito v hrustljavo 
tortiljo, in pivo z okusom tekile je zagotovo 
kombinacija, ki bo navdušila. 

BURRITO + 
DESPERADOS

Njegova posebnost: 
lager pivo z okusom tekile

Okus:
Drzen in osvežujoč okus z uravnoteženo 
noto limone

H kateri hrani:
Belo meso (perutnina, ribe) in pikantni siri

ALK: 5,9 %

Sodček Desperadosa za aparat za 
točeno pivo dobiš na Rundasekunda.si

TAKITOSI 
So tipični predstavniki mehiške 
kulinarike, prav tako kot tekila. 
In k obema se odlično poda 
svetlo pivo! Zato bo piščančje 
meso, zavito v hrustljavo 
tortiljo, in pivo z okusom tekile 
zagotovo kombinacija, ki bo 
navdušila. Dodatno pa si jo 
lahko popestriš z naborom 
različnih omakic (dipov).
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KAKO PRAVILNO 
IN UČINKOVITO 
UPORABLJATI ZOOM
Delo od doma, ki je spomladi presenetilo večji del sveta, je tesno povezano z različnimi 
komunikacijskimi orodji. Večina sodelavcev je povezanih prek interneta in aplikacij, med 
katerimi je največ simpatij požel Zoom, kjer se je število uporabnikov v le 4 mesecih povečalo 
za kar 30-krat. Decembra 2019 se je sestankov na Zoomu udeleževalo 10 milijonov ljudi 
dnevno, v aprilu 2020 pa je ta številka narasla na 300 milijonov uporabnikov, ki so na sestankih 
skupno preživeli 2 bilijona minut (decembra 2019 »le« 100 milijard minut). Impresivne 
številke, ki kažejo na to, kako zelo uporabno, zanesljivo in priročno orodje je platforma 
Zoom. Pa ga znaš zares uporabljati in izkoristiti njegov maksimum? Pripravili smo ti nekaj 
koristnih nasvetov. Mimogrede, Zoom uporabljamo tudi sodelavci Runde sekunde. 

Na spletni strani 
https://zoom.us/ si najprej 
ustvari račun (gumb »Sign up« 
se nahaja desno zgoraj).

1. KAKO ZAČETI

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Na Zoom se lahko registriraš z 
e-mailom, Googlovim računom, 
prek Facebooka ali SSO (Single 
Sign-On, za podjetja). Če Zoom 
uporabljaš predvsem v službene 
namene, za prijavo priporočamo 
uporabo službenega e-maila.

Po opravljenih formalnostih in 
prejemu potrditvenega e-maila 
se lahko vpišeš v svoj račun in 
pričneš z uporabo. 

Na računalniku se vpišeš v svoj Zoom 
račun in v zgornjem desnem delu 
klikneš na »Schedule a meeting«.

SESTANEK TAKOJ
S klikom na ikono »New Meeting« 
se bo odprlo srečanje, kjer ne bo 
drugih sodelujočih. Te povabiš s 
klikom na »Manage Participants«. 
Po kliku na opcijo »Invite« se bo 
odprlo novo okno. Tam lahko 
izbereš, na kakšen način želiš 
poslati vabilo. »Copy URL« ali 
»ID-srečanja« ali pa kar preko 
e-maila – vse tri opcije so enako 

Za lažje upravljanje funkcij in boljšo storilnost priporočamo uporabo aplikacije Zoom client, ki ga preneseš 
z Zoomove spletne strani (zavihek »Resources«) ali s spletne strani https://zoom.us/download

Uporaba Zooma na pametnih telefonih je na las podobna uporabi na računalniku, le da si je prej treba 
prenesti aplikacijo, ki jo dobiš v App Store (Applovi uporabniki) oz. Play Store (uporabniki Androidov).

2. KAKO ORGANIZIRATI SESTANEK

zanesljive.

Povabljenci torej potrebujejo 
povezavo (URL) ali ID (z geslom), da 
se lahko odzovejo vabilu. Najbolje pa 
je, če jim posreduješ kar oboje.

SESTANEK KASNEJE
Za sestanek, ki ga načrtuješ v prihodnosti, pa uporabi 
»Schedule a Meeting« in odpre se ti okno, kjer lahko določiš 
vse detajle sestanka.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Vnesi podatke (naslov, ura 
začetka, trajanje ... ). V primeru 
vsakodnevnega jutranjega 
sestanka z ekipo lahko označiš 
»Recurring meeting«.

Zoom ima predoznačen gumb 
za gesla – »Require meeting 
password«. Če gesla ne 
potrebuješ, ne pozabi odkljukati 
te opcije, saj drugače organizacija 
sestanka ne bo mogoča. 

Po kliku na »Schedule« te bo 
aplikacija preusmerila na koledar, 
kjer se ti izpiše tudi vabilo (z 
URL-povezavo do sestanka in ID-
srečanja), ki ga lahko posreduješ 
udeležencem. Če srečanja ne želiš 
v koledarju, izberi možnost »Other 
Calendars«.

Sestanku se lahko pridružiš s klikom na povezavo, 
ki te usmeri na spletno stran, kjer lahko srečanje 
odpreš tudi v aplikaciji (»Open Zoom Meetings«).

Sicer pa na začetni strani izberi opcijo »Join« in 
se pridruži z vpisom ID-ja sestanka (opcijsko tudi 
geslo) in določi avdio in video nastavitve – ali želiš 
imeti na srečanju vključen mikrofon, zvok ter video. 
S klikom na »Join« se nato pridružiš srečanju.

3. KAKO SE PRIDRUŽITI SESTANKU

Novonastali sestanek bo viden 
v novem oknu, ki ti bo ponudilo 
dodatne možnosti. 
S klikom na tri pike (poleg ikone 
»Start«), se odpre možnost »Copy 
invitation«, ki ga lahko nato deliš z 
udeleženci, saj že vsebuje URL in ID.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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1. Poišči kotiček s pravo svetlobo in poskrbi 
za scenografijo – ta je lahko tudi povsem 
minimalistična, pazi le, da za seboj nimaš 
premočne svetlobe. Tudi temen prostor ti v 
kombinaciji s svetlim zaslonom ne bo naredil 
usluge, zato vedno poskrbi za ustrezno 
osvetlitev.

2. Kadar ne govoriš, vedno ugasni mikrofon. Tako 
bo debata bolj konstruktivna, brez nezaželenih 
šumov in prekinitev. Pravilo razloži tudi ostalim 
sodelujočim.

3. Pred začetkom snemanja obvesti udeležence. 
Tako se bodo lahko tudi oni ustrezno pripravili 
in se s snemanjem tudi strinjali, kar je v mnogih 
državah pogoj za samo snemanje.

4. Pred sestankom preveri, če vse deluje. Video 
konference se velikokrat zavlečejo prav zaradi 
tehničnih težav. Zato si pred samim sestankom 
vzemi nekaj minut in preveri, če vse deluje, kot 
mora. Če konferenco organiziraš, svetuj enako 
tudi ostalim udeležencem. Prihranili si boste 
veliko časa in zadrege.

5. Predstavljaj si, da si na pravi konferenci. 
Točnost in temeljita priprava sta stvari, ki jih 
na različnih konferencah, ki potekajo v živo, 
sploh ni treba omenjati. Upoštevaj jih tudi pri 
»zoomanju«!

6. Ne pozabi na hidracijo. Vedno naroči svojo 
najljubšo pijačo na Rundasekunda.si, naj ti jo 
dostavimo kar na dom.

• Screen sharing oz. deljenje zaslona – zelo 
priročna funkcija, ki ti omogoča vodenje 
virtualne delavnice ali prezentacije. 
Nepogrešljiva je tudi, ko je kolegom treba 
razložiti, kako točno se naredi določena stvar, in 
jo skupaj pregledata.  

    S klikom na »Share Screen« lahko izbereš, katere 
vsebine želiš deliti (namizje, določena aplikacija, 
brskalnik ...). 

• Napredne nastavitve (Advanced) pa ti 
omogočajo tudi izbiro določenega dela zaslona, 
zvok mikrofona in/ali zvok računalnika (priročno 
za predvajanje avdio vsebin) in še veliko več.

• Zoom phone je sicer klasična telefonija VoIP, za 
katero je značilno klicanje na telefonsko številko 
z internetne aplikacije. Priročna storitev, ki ti 
omogoča, da ostaneš na Zoomu tudi ob klicu, 
hkrati pa lahko pogovore tudi posnameš ali pa 
jih združiš v konferenčni klic.

• Zoom Rooms so virtualne konferenčne sobe, 
kamor lahko dostopajo le pooblaščeni člani. V 
»Rooms« lahko uporabljate vse pomembnejše 
funkcije (video in avdio konference, deljenje 
zaslona), poleg tega pa lahko hkrati uporabljate 
do 12 tabel (»Whiteboard«).

4. DODATNE UPORABNE FUNKCIJE

OK, zgornja navodila bodo zadostovala, da bo tvoja uporaba Zooma potekala gladko. Vendar pa 
platforma ponuja še nekaj izvrstnih in nadvse uporabnih funkcij:

BONUS NASVETI
Uporaba Zooma je za vse, ki so vajeni predvsem dela v pisarni, lahko malce nerodna, za nekatere celo 
stresna (neprimerna glasnost in cirkus v ozadju, poslušanje lastnega glasu in zamik ...), zato smo 
pripravili nekaj bonus nasvetov.

Zoom poznaš, zdaj je na vrsti raziskovanje Rundasekunda.si

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Njegova posebnost: 
Temno pivo moderne šole 
češkega pivovarstva

Okus:
Karamelni karakter s prioukusom 
pražene kave ter nežno hmeljno 
grenčico

H kateri hrani:
Dimljeno meso, prekajene ribe, 
rebra

ALK: 3,8 %

Pasterizirano temno pivo 
svežega okusa

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Statistično gledano je malo takih, ki do “projekta” nakupovanja daril pristopijo pravočasno, 
organizirano in s planom. Velika večina nas za darila poskrbi zadnji teden pred Božičem ali 
celo nekaj ur pred načrtovano in težko pričakovano božično večerjo. Se strinjaš tudi ti, da 
je zadnja leta navada, da se ljudje obdarujejo za Božič in ne za novo leto? 

Izbira darila je lahko zelo stresno obdobje, ampak tukaj smo, da ti pomagamo pri izbiri popolnega darila za 
partnerja, sodelavce v pisarni, za očeta, dedka, najboljšega prijatelja ali prijateljico. Na voljo imamo kar nekaj 
idej za darila, za katera verjamemo, da so edinstvena!

Model aparata THE 
SUB Compact je 
najugodnejša različica 
za aparat, ki vseeno 
zagotavlja izjemno 
barsko izkušnjo 
točenega piva in 
užitek kar v zavetju 
domačega doma. 

Priporočamo ti aparat za točeno pivo doma 
THE SUB Rouge edition. Nad totalno božično 
barvo sta navdušeni Petra Greiner in Adrijana 
Dimec! Ni pa lepa le barva, aparat je zares 
odlična izbira za ljubitelje piva. 

CENOVNO 
NAJUGODNEJŠI APARAT 
ZA TOČENO PIVO

DARILO RDEČE BARVE ZA ČISTO PRAVI 
BOŽIČNI DUH

PREVERI THE SUB ROUGE EDITION TUKAJ

Idej za 
božična darila

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

IZBERI BARVO

https://www.rundasekunda.si/collections/sub-the-sub/products/tocilna-naprava-the-sub-rouge-edition
https://www.rundasekunda.si/collections/the-sub-compact
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Te še nismo prepričali za nakup aparata za 
točeno pivo oz. je tvoj božični proračun za 
nakupovanje omejen, potem preveri vsaj 
kozarce za pivo. Izbiraš med različnimi 
blagovnimi znamkami, zagotovo pa so zelo 
popularni znamke Heineken ali Union. 

Če aparat za točeno pivo oseba, ki jo želiš 
obdariti, že ima, ne moreš zgrešiti z božično 
obarvanim kompletom torp sodčkov. 

V nakupovalno košarico vrzi: 1x Heineken, 
1x Affligem, 1x Birra Moretti, 1x Wieckse Witte 
in 1x Kaltenhausen Torp. 

Sodčki so namenjeni aparatom THE SUB in 
THE SUB Compact in držijo 2 litra zlate tekočine.

Največji bratec med točilnimi aparati, ki 
ga lahko kupiš na Rundasekunda.si, je 
Blade. Namenjen je 8-litrskim sodčkom 
piva in ga lahko vidiš tudi v izbranih 
najboljših lokalih po Sloveniji. Predstavljaj 
si, da imaš doma ves čas popolno 
ohlajeno pivo, ki ti pričara pravo barsko 
izkušnjo?

SET KOZARCEV ZA PIVO 
ZA PRAVE PIVOLJUBE

BOŽIČNI KOMPLET 
IZBRANIH SODČKOV PIVA

ZA VELIKE PIVOLJUBE VELIKI 
8-LITRSKI SODČKI PIVA

Super nakupovanje ti želimo!

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

ZANIMA ME 

https://www.rundasekunda.si/collections/blade-naprave
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PREDSTAVITEV NAPRAVE:

Blade je revolucionarni profesionalni sistem 
za točenje piva. Zaradi majhne površine in 
inovativnega sistema na zračni pritisk, ki za 
delovanje ne potrebuje CO2 ali drugih plinov, 
lahko postrežete Vrhunsko točeno pivo na 
katerem koli pultu.

BLADE

PREPROST ZA UPORABO IN NAMESTITEV
Priklopi in natoči pivo na kateremkoli pultu. 
Menjava sodčkov ni bila še nikoli tako 
preprosta.

POSTREZI TOČENO PIVO KJERKOLI
Točilna naprava Blade zavzema majhno 
površino. Potrebuješ samo pult in vtičnico.

NEPREKOSLJIV OKUS
Postrezi sveže pivo pri 2°C z inovativnim 
sistemom na zračni pritisk, ki ne potrebuje 
CO2 ali drugih dodatkov.

RAZLIČNA TOČENA PIVA
Preprosto preklapljanje med široko izbiro 
različnih piv.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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PODROBNOSTI O ARTIKLU MNENJA UPORABNIKOV
Na podlagi 3 mnenj

SUPER ZADEVA
Matej on May 11, 2020

Mašina je odlična le pogrešam Union in Laško 
pivo. Drugače pa je vse super. Aja pa za bolj 
vnete pivce bi treba dat kaj več popusta na 
količino           . Pa na zdravje.

ODLIČNA NAPRAVA ZA DRUŽENJE
Primož on May 08, 2020

Naprava in sodčki so ravno prav veliki za 
manjšo ali večjo skupino. Pivo je shlajeno dokaj 
hitro, odvisno kako se vam mudi:)
Poizkusili smo že skoraj vse vrste pivana voljo, 
tako kot je že povedal nekdo drug, mi manjka 
sodček Laškega.

TO JE TO
Sebastjan on Sep 24, 2019

Z napravo sem res zadovoljen. Pogrešam še 
kako Union ali Laško pivo, drugače pa vse 
res super! Zelo hitro lahko natočiš pivo kot v 
reklami :).

SPECIFIKACIJE:
-  Blade pivo ohladi na 2°C 
-  Temperatura piva v kozarcu je 3°C 
-  Prostornina sodčka: 8 litrov
-  Dimenzije naprave (VxŠxG): 590 x 290 x 
    471 mm
-  Teža naprave: 17,6 kg (26 kg skupaj s    
   sodčkom)
-  Garancija: 1 leto

PRIJAZNO DO OKOLJA:
-  Poraba energije: 70 W
-  Raven hrupa: < 70 dB
-  Embalaža (karton) in sodčki za pivo so   
   100-odstotno primerni za recikliranje

PRILOŽENO:
-  Aparat Blade
-  Ročica za pipo
-  Odcejalnik
-  Napajalni kabel (2 m)
-  Navodila za uporabo
-  Opomba: Dobava brez piva.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

ZANIMA ME 

https://www.rundasekunda.si/collections/blade-naprave
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RECEPT

Če želiš speči rahel, mehek in opojno dišeč kruh, preizkusi recept za pivski kruh. Kot 
je že iz imena razvidno, pivski kruh vsebuje pivo, naš pa za piko na i še rožmarin.

Pivski kruh 
z rožmarinom

SESTAVINE: 
- 500 g bele gladke moke, 
- 2 žlički sladkorja, 
- pol kocke svežega kvasa (cca. 20 g), 
- 2,5 dl piva sobne temperature 
  (kupi ga na www.rundasekunda.si), 

- 1 dl mlačne vode, 
- 2 žlički soli, 
- 2 vejici rožmarina, 
- 1 žlica masla za premaz, 
- par kapljic olja za namastitev 
  pekača

POSTOPEK:
1. Moko stresi v skledo, ji dodaj sol in premešaj. 

2. Zmesi dodaj vzhajani kvas s sladkorjem in vodo 
ter seveda pivo in sesekljan rožmarin. 

3. Testo gneti približno 10 minut, da postane mehko 
in voljno. Po potrebi dodaj še malo moke in pusti 
testo vzhajati 40-45 minut, pokrito s plastično 
folijo. 

4. Pečico nastavi na 180°C, medtem pa vzhajano 
testo oblikuj v rožico, hlebček ali štruco in postavi 
na namaščen pekač. Ko vzhaja, ga postavi v 
vročo pečico. 

5. 10 minut pred končano peko kruh premaži z 
maslom in ga postavi nazaj v pečico, da dobi 
zlato skorjico. 

K sveže pečenemu kruhu paše skoraj vsaka stvar, še 
posebej pa kakšna suha salama, sirček in kozarec 
dobrega točenega piva.

16

P.S. Aparat za točeno pivo imaš? 



OGLASNO SPOROČILO

NAROČI SVOJ APARAT THE SUB ALI BLADE NA: 

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”

http://www.rundasekunda.si
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BLACK 
FRIDAY 
SALE!

Kmalu:

Spremljaj na spletni strani in na družbenih omrežjih. 
Super popusti in ugodnosti!

WWW.RUNDASEKUNDA.SI

 OGLASNO SPOROČILO

http://www.rundasekunda.si
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