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Najstarejši filmski zapis o naši najljubši temi. 
Časovno umeščen v obdobje prohibicije, pripoveduje 
zgodbo o mladem in perspektivnem »kriminalcu«. 
Leta 2009 je bila širši javnosti predstavljena tudi 
nova različica filma, kjer je glavno vlogo odigral 
Johnny Depp. 

Ena boljših kanadskih komedij iz 80-ih let, ki z 
lahkotno zgodbo in nepozabnimi dialogi navdušuje 
številne gledalce. Glavni junaki skušajo »bad guy-e« 
ustaviti z neustavljivim pitjem piva. Idealna izbira 
za lahkoten filmski večer po napornem delavniku, s 
kozarčkom sveže točenega v naročju. 

Najnovejši film z današnjega seznama, ki pripoveduje 
romantično zgodbo o zabavni mikropivovarki in 
njenem osebnem življenju. Daleč od pocukrane 
komedije, na katero človek najprej pomisli. Film 
je duhovit in kot nalašč za gledanje v dvoje. No, v 
četvero, če prištejemo še kozarce piva.

Odštekana komedija, ki verjetno ne potrebuje 
posebne predstavitve, saj gre za eno največjih 
Hollywoodskih uspešnic tega žanra v zadnjem 
desetletju. Fantovščina, Las Vegas, izgubljeni 
prijatelj, dojenček, zvezdniška zasedba, solze 
smeha in Zlati Globus. Tako lahko res na kratko, a 
zelo nazorno povzamemo enega najbolj gledanih 
filmov leta 2009. 

TOP FILMI 
ZA PIVOLJUBCE
Uživaš v gledanju filmov? Tokrat smo jih zate poiskali mi. Natoči si kozarec najljubšega 
piva, udobno se namesti in si oglej pet najboljših filmov, ki navdušujejo pivoljubce po 
vsem svetu.

PUBLIC ENEMY (1931)

STRANGE BREW (1983)

DRINKING BUDDIES (2013)

THE HANGOVER (2009)

MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Pokovka zagotovo ne sme manjkati na 
pravem filmskem večeru. Razkrivamo ti 
štiri recepte, kako pripraviti prigrizek po 
svojem okusu, za celostno izkušnjo pa ti 
namignemo tudi, katero pivo se ob tem 
najbolje poda. 

Le kdo ne obožuje maslenih kokic? Za še boljši 
okus jim dodaj parmezan, zraven pa si privošči 
tradicionalno pivo Birra Moretti L’Autentica, ki slovi 
po visoki kakovosti in popolnoma uravnoteženem 
grenkem okusu.

Leto 2009 je bilo očitno naklonjeno žlahtnemu 
fermentiranemu napitku, saj je takrat izšel tudi 
dokumentarec Beer Wars, ki predstavi razliko med 
Davidom in Golijatom – mikropivovarji proti velikim, 
svetovno znanim pivovarskim konglomeratom. 
Veš, kakšne so glavne razlike med enimi in drugimi? 
Če želiš še bolje spoznati pivo, je film Beer Wars 
»must see«. 

BEER WARS (2009)
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POTREBUJEŠ:

 - ½ skodelice olja,

 - 1 skodelico koruznih zrn za pokovko, 

 - 3 žlice masla, 

 - 5 žlic naribanega parmezana.

NI FILMSKEGA VEČERA 
BREZ KOKIC

KLASIČNI MASLENI POKOVKI 
DODAJ PARMEZAN

V ponvi segrej olje in pripravi pokovko po navodilih 
na embalaži. Nato ločeno stopi maslo in z njim 
prelij narejeno pokovko. Po vrhu potrosi parmezan 
in vse skupaj dobro pomešaj.

Obožuješ rastlinsko prehrano? Pripravi si slastno 
vegansko pokovko, ob tem pa se osveži z Wieckse 
Witte, belgijskim pšeničnim posebnežem. 
Prepoznaš ga po svežem in sončnem okusu, ki 
osvetli še tako siv dan.

PRIPRAVI SI:

 - ½ skodelice rastlinskega olja,

 - 1 skodelico koruznih zrn za 
pokovko,

 - 3 žlice kvasnih kosmičev,

 - mešanico mediteranskih začimb.

TUDI VEGANSKA POKOVKA 
JE SLASTNA

Olju vmešaj mediteranske začimbe, ga segrej in 
pripravi pokovko po navodilih na embalaži. Narejeno 
dodatno začini z mediteranskimi začimbami, 
dodaj kvasne kosmiče in dobro pomešaj.

MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Sploh v zadnjih letih je narasla priljubljenost sladki 
pokovki. Razvajaj se s kombinacijo oreščkov in 
cimeta, za dodaten sladek užitek pa si nalij pivo 
Gösser Stifts – Zwickl. Varjeno je iz štirih različnih 
vrst sladu, odlikuje pa ga mehkobnost v spremljavi 
sadnih not.

Ja, pokovka je lahko tudi pikantna. Z družbo 
si jo privoščite in ustvarite mehiški večer, za 
popolno izkušnjo pa si ob tem natočite tudi pivo 
Desperados, ki ima okus tekile. Ajajaj, tvoje 
brbončice bodo poskočile od sreče!

POTREBUJEŠ:

 - ½ skodelice olja,

 - 1 skodelico koruznih zrn za pokovko,

 - 2 žlici sladkorja,

 - 1 čajno žličko cimeta,

 - 3 žlice masla,

 - ½ skodelice nasekljanih oreščkov.

SESTAVINE:

 - ½ skodelice olja,

 - 1 skodelico koruznih zrn za pokovko,

 - sol in poper,

 - ostra mleta paprika.

IMAŠ RAJE SLADKO POKOVKO?

MEHIŠKA POKOVKA ZA 
LJUBITELJE PIKANTNEGA

V segretem olju pripravi pokovko po navodilih 
na embalaži. Narejene kokice stresi na pekač, 
obložen s peki papirjem ter po vrhu enakomerno 
posuj stopljeno maslo, sladkor, cimet in oreščke. 
Pri 200°C peci toliko časa, da sladkor karamelizira, 
nato pokovko ohladi in postrezi.

Olju vmešaj ¼ žličke ostre mlete paprike in ga 
segrej ter na njem pripravi pokovko po navodilih 
na embalaži. Ko je ta narejena, jo dodatno začini s 
soljo in poprom ter po želji dodaj še mlete paprike.

Sedaj, ko imaš recepte za najboljšo 
pokovko, naroči še sodčke za točeno 
pivo, povabi prijatelje in zabava se lahko 
prične! Oglej si celotno ponudbo sodčkov 
na spletni strani rundasekunda.si in izberi 
svoje najljubše.

MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Njegova posebnost: 
Dvojna fermentacija 
za pristnejši okus.

Okus:
Prijeten ton citrusov in tropskega 
sadja zaokrožen z rahlo grenčino.

H kateri hrani:
Belo meso (testenine, ribe) 
in trdi siri.

ALK:  6,7 %

Belgijsko samostansko 
svetlo pivo

MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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POZDRAVLJAMO NAROČANJE 
E-VINJET KAR IZ KAVČA
Letošnja novost naših cest so e-vinjete. Po novem vinjete ne bo več potrebno kupovati v 
fizični obliki in je lepiti na šipo, velja pa eno leto, ne glede na to, kdaj jo kupiš. Nakup lahko 
opraviš kar v udobju svojega doma. Natoči si kozarec svojega najljubšega piva, namesti se 
v naslanjač in sledi navodilom.

Prek svojega iskalnika obišči 
spletno stran www.evinjeta.dars.si. 
V desnem kotu klikni na gumb 
»Kupi e-vinjeto«, ki te pelje 
naravnost v spletno prodajalno.

1. ODKLIKAJ NA 
E-VINJETNO 
SPLETNO TRGOVINO

MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Takoj po tem, ko dodaš svojo e-vinjeto 
v košarico, se ti izpiše okvirček, v 
katerega vpišeš svoj e-poštni naslov 
in klikneš na gumb “Potrdi”. 
Na svoj e-naslov prejmeš sporočilo 
s povezavo za potrditev. Po prejemu 
imaš 30 minut časa, da potrdiš svoj 
naslov tako, da klikneš na prejeto 
povezavo. Po kliku se ti avtomatsko 
odpre e-vinjetna trgovina z naslednjim 
korakom.

Čas je, da vpišeš podatke svojega 
vozila. Najprej določi državo, v kateri 
je vozilo registrirano, nato pa dvakrat 
vpiši registrsko oznako. Vnesi jo brez 
presledkov, pomišljajev ali kakršnih 
koli drugih znakov. Na koncu označi 
še datum, s katerim naj e-vinjeta 
začne veljati. Ko so vsi podatki 
pravilno vnešeni, na dnu strani klikni 
na gumb »Dodaj v košarico«.

3. VPIŠI IN POTRDI SVOJ 
    E-POŠTNI NASLOV

4. VNESI PODATKE SVOJEGA  
     VOZILA

Ob vstopu v trgovino imaš na voljo 
različne vinjete. Označi cestninski 
razred, v katerem je vozilo, za 
katerega vinjeto kupuješ (1, 2A ali 
2B). Nato izberi še med tedensko, 
mesečno ali letno verzijo vinjete. 
Ko se odločiš, ob izbrani e-vinjeti 
klini na gumb »Dodaj v košarico«.

2. IZBERI USTREZNO  
     VINJETO

MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE OPOZARJA:  “UŽIVANJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU!”
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Na vrhu strani te čakajo podatki o 
vozilu, ki jih še enkrat preveri. Na 
dnu strani izberi način plačila, s 
katerim želiš e-vinjeto plačati, nato 
pa pa preberi splošne pogoje ter 
politiko zasebnosti in obkljukaj, 
da se z njima strinjaš. Klikni gumb 
“Nadaljuj s plačilom”, vnesi podatke 
za plačilo ter zaključi nakup. Na svoj 
e-poštni naslov na koncu prejmeš 
račun ter potrdilo o nakupu.
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5. ZAKLJUČI NAKUP
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To je to, e-vinjeta je kupljena in zato sploh ni potrebno zapustiti svojega doma. Tudi za najboljše, 
popolno ohlajeno točeno pivo ti ni treba nikamor odhajati. Naroči svojo točilno napravo in poskrbi, 
da te doma vedno čaka tvoja najljubša pijača.

Koda za 5% popust 
za bralce: 

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

REVIJAPIVO 

NAKUPUJ UGODNEJE

Velja do konca meseca aprila 2022 pri nakupu kateregakoli izdelka na strani www.rundasekunda.si.

https://www.rundasekunda.si/
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POPOLN PAR

Katero pivo se najbolje poda ob slastnem 
piščancu? Naš predlog je osvežujoče, 
nefiltrirano pšenično pivo iz Avstrije, ki 
navdušuje s fino peno in pikantnimi aromami.

EDELWEISS 
HEFETRÜB + 
PIŠČANČJE MESO

Njegova posebnost: 
Rahel vonj po banani

Okus:
Sadno kompozicijo ustvarjata aroma 
klinčka in zelenega jabolka

H kateri hrani:
H kozjemu siru in piščancu

ALK: 5,3 %

Sodček Edelweiss hefetrüb za aparat za 
točeno pivo dobiš na Rundasekunda.si

LE KDO NE OBOŽUJE 
PIŠČANCA?
Lahkotno in sočno meso je 
priljubljeno po vsem svetu. 
Lahko ga preprosto pripraviš 
na žaru, v pečici ali kar v obliki 
obare. Okusni piščančji recepti 
se odlično podajo k svežemu 
pšeničnemu pivu. Meso 
lahko nadgradiš še s slastno 
marinado ali omako.

10
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Rojstni dan, selitev, napredovanje in ostali osebni dosežki so nedvomno razlog za zabavo in 
obdarovanje. Se tudi ti pogosto znajdeš v situaciji, ko ne veš, kaj podariti prijatelju? Ne skrbi, 
tukaj smo, da ti pomagamo! Izbrskali smo najboljša darila, ki se jih bo razveselil prav vsak.

Izdelek, ki mora biti v domu vsakega ljubitelja piva. 
Ustrezen kozarec za pivo pripomore k boljši izkušnji 
pitja in poskrbi za primerno serviranje. Izbiraš lahko 
med različnimi blagovnimi znamkami, zagotovo pa so 
zelo popularni znamke Heineken ali Union. 

SET KOZARCEV ZA PIVO 
ZA PRAVE PIVOLJUBCE

Najboljših daril    
 za prijatelje

POGLEJ PONUDBO

Le kdo bi se branil točilne naprave, ki 
neprestano omogoča sveže in popolnoma 
ohlajeno pivo? Prijatelju podari THE SUB 
napravo, ki poskrbi tudi za najzahtevnejše 
pivoljubce. Svoj najljubši lokal boste hitro 
zamenjali kar z druženjem pri prijatelju.

VSAK DOM POTREBUJE 
APARAT THE SUB

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

https://www.rundasekunda.si/collections/dodatki
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5 4Če oseba, ki jo želiš obdariti že ima 
aparat za točeno pivo, ne moreš zgrešiti z 
degustacijskim kompletom torp sodčkov. 

V nakupovalno košarico dodaj: 1x Heineken, 
1x Sol, 1x Krušovice Royal dark, 1x Affligem 
in 1x Brand Up.

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

Naprava, ki pričara pravo barsko izkušnjo? 
Ja! Največji bratec med točilnimi aparati, ki je 
odlična izbira za posebne priložnosti. Namenjen 
je 8-litrskim sodčkom piva in ga lahko vidiš tudi 
v izbranih najboljših lokalih po Sloveniji. 

PODARI KOMPLET VESELJA

NAPRAVA BLADE 
OB POSEBNIH PRILOŽNOSTIH

Super nakupovanje ti želimo!

ZANIMA ME 

Da bo postrežba točenega piva popolna, 
prijatelj potrebuje tudi podstavke za pivo. 
Paket kar 100 podstavkov Heineken ne 
preprečuje le mokrih madežev, temveč 
na mizo prinese tudi edinstven slog.

S PODSTAVKI DO 
BREZHIBNE POSTREŽBE

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

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

Heineken brat družine THE SUB, enakovreden 
po dimenzijah in zmogljivostih. Ponaša se 
prav z enako hladilno in točilno tehnologijo 
kot ostali bratje. Izjemna rešitev za vse, ki pri 
okusu piva ne sprejemate kompromisov - 
THE SUB ti zagotavlja super ekstra ohlajenost 
in najboljšo svežino točenega piva.

THE SUB 
HEINEKEN 
EDITION

ZMOGLJIV, A ELEGANTEN
THE SUB sta razvila mednarodno uveljavljena 
mojstra, Heineken in Krups, oblikoval pa ga je 
priznani industrijski oblikovalec Marc Newson. 
THE SUB tako ponuja vse, kar ponujajo 
profesionalni točilni aparati - odličen okus in 
nepozabno doživetje prave pivnice, pri tebi doma.

ODPRI, NATOČI IN UŽIVAJ
Profesionalno razvit, a tako poenostavljen, da ga 
lahko uporablja prav vsak pivoljubec. Izberi tvoje 
najljubše pivo v TORP sodčku, vstavi sodček in 
uživaj v okusnem, sveže točenem pivu.

ZELO PREPROSTA UPORABA
V THE SUB enostavno vstaviš 2-litrski TORP sodček, 
priključiš aparat in počakaš, da se pivo ohladi. Da ne 
bo pomote, piva ni potrebno spiti v enem dnevu, THE 
SUB namreč svežino in odličnost piva zagotavlja kar 
do dolgih 15 dni.

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

THE SUB HEINEKEN EDITION
Denis on Mar 01, 2021

Vrhunska naprava za osebno uporabo, saj si v 
dom prineseš okus pravega točenega piva (žal 
gostilniškega vzdušja še ne ponujajo) Velikost je 
primerna za lastno uporabo, v primeru večjega 
števila obiskov, priporočam Blade napravo, 
katero bom v kratkem moral nabaviti, saj vsi 
gostje želijo piti točeno pivo...še posebej v teh 
časih, ko so gostilne zaprte. Priporočam...za 
lepši videz pa seveda THE SUB Heineken Edition

SUPER NAPRAVA ZA HLADNO PIVO
Sandra on Jun 23, 2020

Odkar imamo The Sub aparat, je moj dragi 
koncno prisel na svoj racun z RES hladnim 
pivom. Edina slabost je, da piva prehitro 
zmanjka ob vecji druzbi. Vsi so naravnost 
navduseni nad napravo - tudi zenske 

SUPER ZADEVA-SUB HEINEKEN EDITION
Dušan on May 29, 2020

Zelo zadovoljen z zelo hitro dostavo od 
dneva naročila, prijaznostjo in ustrežljivostjo 
prodajalke . Naprava idealna za točenje piva 
družbi najboljših prijateljev; priporočilo 1- za 
večje družbe ob povečani žeji je priporočljivo 
imeti vsaj dve napravi, seveda ob predhodni 
ohladitvi sodčkov v hladilniku. Priporočilo 
2-idealno darilo za najboljše prijatelje, saj si 
tega ne kupiš sam (naša družba ima že tri 
naprave, pa še nismo končali-ostali se že v 
naprej veselijo RD)

SPECIFIKACIJE:
 - THE SUB pivo ohladi na 2°C (hladilnik le 

na 6°C)
 - črno lakirano ohišje
 - Prostornina sodčka: 2 litra (uporaba 

samo s TORP sodčki)
 - Dimenzije naprave (VxŠxG): 455 x 

235 x 335 mm (z odprtimi vrati in brez 
odcejevalnika)

 - Teža naprave: 6,8 kg (8,9 kg skupaj s 
sodčkom)

 - Delovni pogoji: min.: 12 °C, maks.: 32 °C
 - Garancija: 2 leti

PRIJAZNO DO OKOLJA:
 - A+ energijski razred - le 11 W porabe v 

stanju pripravljenosti
 - Raven hrupa: 25 dB
 - Embalaža (karton) in sodčki za pivo so 

100-odstotno primerni za recikliranje

PRILOŽENO:
 - THE SUB aparat
 - odcejevalnik
 - napajalni kabel (0,9 m)
 - navodila za uporabo

ZANIMA ME 

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

Odlično sladko razvajanje za različne priložnosti. Vaflji so priljubljeni po vsem svetu, 
naredimo pa jih s posebnim pekačem. Ekstra dobri in puhasti nastanejo takrat, ko v 
maso vmešaš skrivno sestavino: pivo!

Kaj praviš 
na vaflje s pivom?

POTREBUJEŠ:

 - 2 skodelici moke

 - 1 žlico pecilnega praška

 - 300 ml piva

 - ½ skodelice stopljenega masla

 - ¼ skodelice mleka

 - 2 večji jajci

 - 1 žlico medu

 - 1 čajno žličko vanilijevega ekstrakta

 - Ščep soli

PRIPRAVA:
1. V posodi zmešaj moko s pecilnim praškom in 

soljo. 

2. Počasi vmešaj pivo. Nato primešaj še mleko, jajci, 
med, vanilijev ekstrakt in maslo. Dobro pomešaj in 
maso pusti počivati nekaj minut.

3. Maso vlij v pekač za vaflje in peci, dokler ne dobijo 
zlato-rjave barve.

4. Po okusu vaflje oplemeniti s smetano, sadjem ali 
najljubšim prelivom.
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OGLASNO SPOROČILO

NAROČI SVOJ APARAT THE SUB ALI BLADE NA: 
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OGLASNO SPOROČILO

Na rundasekunda.si 
hitro, varno in 
enostavno naroči 
svojo najljubšo pijačo.

Karantena?

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

WWW.RUNDASEKUNDA.SI

 OGLASNO SPOROČILO

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

http://www.rundasekunda.si
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