
Prepričana sem, da mi je bilo že v otroštvu dano, 
da bom nekoč skozi Zvezdo ustvarjala nekaj pri-
jetnega za druge, da bom prek tortic in vsega, 
kar nastaja v naši delavnici, risala zadovoljstvo in 
smeh na obraze naših gostov. Trajalo je sicer kar 
precej let, ko sem spoznala, da moram uresničiti 
svoje otroške sanje, če želim, da mi bo moje delo 
prinašalo srečo in notranje zadovoljstvo, in da 
bodo tudi rezultati mojega dela prepoznani kot 
dobri. Ko sem tako pri svojih petindvajsetih letih 
stopila na pot Zvezde, sem imela v mislih le sliko 
kavarne in slaščičarne, ki bo predvsem združeva-
la raznolikost Ljubljančank in Ljubljančanov, ki bo 
združevala mlade in starejše, ljudi različnih druž-
benih in političnih statusov, ljudi različnih kultur-
nih opredelitev, ki jim je skupno to, da v prijetnem 
ambientu uživajo ob slastnih sladicah in sladoledu. 
Danes Zvezda ni več samo zvezda, je že ozvezdje, 
v katerem združujemo sladice z domačo in med-
narodno kulinariko ter z užitki nakupov v pravljični 
trgovini. Ključno pri uresničevanju tega razvoja je 
bilo, da me je v vse te projekte vodila zgolj želja 
po ustvarjanju, želja, da ljudem podarim nekaj, kar 
jih bo razveseljevalo in zavedanje, da se mi bodo 
ta pozitivna dejanja slej ko prej v dobrem tudi vr-
nila. Na svoji poti sem spoznala nekaj resnic, ki 
jih težko najdete v poslovni literaturi in so bližje 
vzhodni filozofiji kot zahodnim zgodbam o uspe-
hu. Temeljna je prav gotovo ta, da je potrebno 
slediti notranjemu klicu, želji, ki nas nagovarja, kaj 
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Poletje v Bistroju

stroju razvili še posebno poletno hrustljavko s 
svežim paradižnikom, mozzarelo in sirom.    

Poletje je čas, ko se ob večerih s prijatelji radi 
družimo ob kozarcu vina ter rahlih prigrizkih in 
izmenjujemo počitniška doživetja. V Bistroju vam 
bomo z veseljem ponudili naše  grižljajčke. Pirin 
čips boste lahko namakali v guacamole, uživali 
ob piščančji pašteti s figovim chutneyem, različ-
nih brusketah ali solati caprese, se odločali med 
zelenjavnim ali ribjimi azijskimi prigrizki s čilijevo 
omako. Vedno pa bodo na voljo tudi domače sa-
lame in siri z bio črnimi ali zelenimi olivami. 

Za hitre in okusne poletne doma-
če obroke pa boste lahko v De-
liju kupili Zvezdin domači pe-
sto iz sveže bazilike, 
pinjol, parmezana in 
oljčnega olja. Za ko-
silo ali večerjo, pri-
pravljeno v času, 
ki ga potrebujejo 
testenine, da 
so skuhane 
al den-
te. 

početi v življenju. Temu glasu se ne smemo upreti, 
poslušajmo ga, mu sledimo in na tej poti nikoli ne 
podvomimo vase. Seveda brez veliko truda, dela in 
premagovanja velikanskih ovir in predvsem svojih 
notranjih bojazni na tej rastoči poti ne gre. Zato je 
potrebno v uresničevanje svojih želja in doseganja 
ciljev vložiti sebe v celoti in to s popolno predano-
stjo temu, kar delamo, kar smo začutili, da je naše 
poslanstvo. To lahko storimo zgolj tako, da svoje 
poslanstvo čutimo v sebi, pri čemer naj nas vodijo 
čustva, ob tem pa si dopustimo, da nam pomagajo 
še naša čutila. Včasih je pomembno, da ne popu-
stimo preveč razumu, ki nas lahko velikokrat ome-
juje, saj si zaradi določenih racionalnih razlogov ne 
pustimo, da bi svoje želje tudi uresničili. Prav tako 
pri svojem razvoju ne dopuščajmo preveč, da bi 
drugi vplivali na naše odločitve, ohranimo raje svo-
jo lastno osredotočenost in ob spoštovanju moral-
nih načel neutrudno stopajmo po tej poti naprej. 
Šele ko imamo sami odgovor, lahko dopustimo 
pomoč drugih. Takrat je to pomoč in ne nadome-
ščanje pomanjkanja lastne volje. 

Razlogi za razvoj Zvezde se torej ne skrivajo v 
številkah in poslovnih načrtih, ampak v tisti zvez-
di, ki se lahko odpre vsakemu izmed nas, če ji to 
dopusti. Ta zvezda ni sreča niti neopredeljiva mi-
stika, ampak nekaj vrednot, pri katerih moraš tr-
masto vztrajati, kar pa ni težko, če so to hkrati tudi 
tvoje osebne vrednote. Zato je zadovoljstvo naših 

gostov vedno posledica zadovoljstva vseh nas v 
Zvezdi, ki ustvarjamo za vas. 
 
(iz govora na TEDx FDV, 21. maj 2013) 

Urška Šefman Sojer 
direktorica 

Ena izmed prebivalk Jadranskega morja, ki omo-
goča široko paleto možnosti priprave, je zago-
tovo hobotnica. V Bistroju jo bomo poleti pri-
pravljali kot solato. S češnjevim paradižnikom, 
črnimi in zelenimi olivami, rukolo in limoninim 
prelivom. Osvežilno in morsko. Za vse tiste, ki 
se ne želite odreči okusom drugih dežel, bomo 
med poletjem zadržali na jedilniku japonsko juho 
miso in polpete iz rakovice z mango chutneyem. 
Tudi arabska kuhinja se lepo druži s poletnimi 
temperaturami, zato bomo našim gostom nudili 
humus in solato iz jajčevcev. Od sardinske kuhi-
nje bomo ohranili linguine z botargo, ki zagotovo 
sodi med eno najbolj priljubljenih mediteranskih 
oblik testenin. 

Zvezda poletja pa bo zagotovo Zvezdina hru-
stljavka iz lahkega testa, pripravljenega iz bio 
polnovredne pirine moke. Hrustljava, lahkotna 
in predvsem družabna jed, saj jo pripravimo na 
lesenih podstavkih in jo položimo na sredino 
mize, da lahko gostje hkrati prijateljsko segajo po 
njenih kosih. Na enem pladnju združujemo hru-
stljavke z različnimi namazi in sestavinami tako, 
da lahko vsak za omizjem najde svoje najljubše 
okuse hrustljavke. Poleg klasičnih in že prepo-
znanih namazov, kot so popečene bučke, rukola 
in ricotta ali popečeni jajčevci s paradižnikovo 
omako in parmezanom, hrustljave pancete ali 
pršut ob zelenjavno-sirni spremljavi, smo v Bi-

Seveda pa tudi poleti ne gre brez sladic, a te mo-
rajo biti lahke in osvežilne. Poletni sladici v Bistro-
ju bosta tapioka s pasijonko, mangom in anana-
som ter vanilijeva  kuhana krema z jagodami.

Da ne bo prehod v jesen preveč boleč, že sedaj 
oznanjamo Bistrojeve jesenske kulinarične po-
bege v Španijo in Brazilijo. Z originalnimi sesta-
vinami in v sodelovanju z izjemnimi poznavalci 
teh dveh kuhinj vam bomo septembra in okto-
bra predstavili špansko kuhinjo,  novembra in de-
cembra pa brazilsko.   

V Zvezdi bomo to poletje poslušali naravo, z vsemi dobrotami in sporočili in samo najboljše iz narave bomo nudili tudi vsem našim zvestim ali naključnim 
gostom. Poletje v Bistroju bo pisano in radoživo, tako glede barv naših krožnikov in sestavin kot dežel, od koder izvirajo posamezne jedi. Obdržali bomo 
nekatere krožnike mednarodnih kuhinj, ki smo jih gostili v preteklih mesecih, dodali ščepec Jadrana in v poletnem duhu nadgrajevali naše klasične jedi, 
kot so  hrustljavka in priljubljene Zvezdine solate. 



KAVARNA ZVEZDA

Sladoledi - 
skozi tisočletja do Zvezde   
Za vse, ki se ne morejo upreti slastnim oku-
som in prijetnemu hladu na brbončicah, razvi-
jamo v Zvezdi sladolede za najzahtevnejše in 
razvajene goste ter mimoidoče. 

Kar nekaj legend o izvoru sladoleda kroži med 
njegovimi največjimi ljubitelji. Najbolj znana 
pravi, da so sladoled odkrili Kitajci že 1100 let 
pred našim štetjem, ko so vladarjem stregli 
sneg s planin, v katerega so vmešali sadje, vino 
in med. Po drugi legendi naj bi se prvi s sladole-
dom hladili v antičnem času, ko so si s snegom 
in ledom ohlajali pijače, v katerih se je hladilo 
različno sadje. Sladoled sta oboževala tudi kralj 
Salomon in Aleksander Veliki. Prvi recept rim-
skega sladoleda naj bi spisal general Quinto 
Fabio Massimo, ki je deloval pod okriljem rim-
skega cesarja Nerona, poznanega kot velikega 
gurmana in ljubitelja hladnih sladic.

Sladoled je bil razširjen tudi na Bližnjem vzhodu 
in med Arabci, ki so ledene pijače poimenovali 
scherbet, kar pomeni sladki led. Prav Arabci so 
zaslužni, da smo sladoled okusili tudi Evropejci, 
saj so med svojo vladavino na Siciliji poučili Ita-
lijane, kako  zamrzovati sladoledno kremo. Prvi, 
ki je leta 1295 v Evropo prinesel recept za sla-
doled, je bil Marco Polo.  

Kljub vsem tem legendam gre najbolj verjeti 
zgodbi iz 17. stoletja, ko naj bi francoski kuhar 
De Mirec na dvoru angleškega kralja Karla I. za 
kraljevi banket pripravil hladno sladico, nežno 
kot pravi sneg, ki je požela velik uspeh in v 

prihajajočih stoletjih obveljala za sladico višjih 
slojev.

Pomembno prelomnico v zgodovini sladoleda 
predstavlja leto 1845, ko je Nancy Johnson izu-
mila prvi sladoledni zamrzovalnik, kmalu za tem 
pa je Francoz August Gaulin izumil še homoge-
nizator, s čimer je sladoled dobil kremasto struk-
turo. Od takrat dalje je priljubljenost sladoleda 
samo še rasla. 

Danes velja sladoled za eno izmed najbolj pri-
ljubljenih in osvežujočih sladic. Skoraj vsak ima 
svojo najpriljubljenejšo vrsto sladoleda. Neka-
teri prisegajo na klasične okuse, kot so vanilija in 
čokolada, drugim bolj prijajo sadni okusi. Naše 
temeljno vodilo so naravne sestavine, brez ume-
tnih barvil ali umetnih arom. Surovine za naše 
sladolede iščemo tam, kjer rastejo najboljše. 
Pistacije so zato s Sicilije, lešnik iz Piemonta, 
vanilija z Madagaskarja. S sladoledom razvese-
ljujemo tudi vse tiste, ki ga do sedaj zaradi pred-
pisanih diet ali prehranskih navad niso smeli ali 
želeli uživati.   

Okusov naših sladoledov je preveč, da bi jih vse 
lahko naštevali, po njihovi osnovi pa jih lahko 
razvrstimo v več skupin. Najbolj klasična sku-
pina sladoledov je narejena na osnovi kravjega 
mleka in sladkorja. Sladoledni okusi te skupine 
segajo od karamele, piškotkov, jogurta, vanilije 
do prestižnih čokolad Valhrona in Domori …  Sla-
dolede na tej osnovi pripravljamo tudi brez slad-
korja oziroma jih sladkamo s stevio. 

Za tiste, ki ne uživajo kravjega mleka, pripravljamo 
sladoled na osnovi riževega mleka, ki je brez lak-
toze, glutena, holesterola, saharoze in živil žival-
skega izvora s prav tako pestrimi okusi, kot so 
lešnik, kokos, piškotek in klasična čokolada.  

V vročih poletnih dneh prijajo tudi sveži sadni 
okusi, zato v Zvezdi pripravljamo sladolede, ki 
vsebujejo stoodstotni delež sadja. Samo sadje, 
sveže in sezonsko obarvano. Tudi ti sladoledi so 
namenjeni vsem tistim, ki ne uživajo živil žival-
skega izvora, laktoze in glutena.  V živahnih in 
naravnih barvah se iz steklenih vitrin ponujajo 
maline, borovnice, jagode, gozdni sadeži, kivi, 
slive, fige, mango, breskve. 

V Deliju lahko kupite sladolede Quella različ-
nih okusov, ki so narejeni na osnovi edinstvene 
lešnikove in kakavove kreme. Ta postane lepo 
mazljiva šele pri nizkih temperaturah. 

Zvezdina posebnost so tudi sladoledi, pripra-
vljeni iz naših naravnih mešanih sokov, ki smo 
jih poimenovali po ozvezdjih in zvezdah: Pega-
sus vsebuje jabolko, korenček, ingver in limeto, 
Kasiopea pa kivi, banano in stebelno zeleno; 
zdravje prinaša tudi Ross iz rdeče pese, poma-
rančne in ingverja. V Deliju si lahko privoščite 
tudi frozen yogurt, pripravljen iz biološkega 
jogurta in bio mleka. 

Raziskave so pokazale, da sladoled osre-
čuje, zato naj bo vaš vsakodnevni poletni 
spremljevalec. 



ZVEZDINA ZVEZDA 

Špela Perc

Špela Perc je certificirana trenerka Gyrotonica 
in Gyrokinesisa, inštruktorica pilatesa in joge 
ter osebna trenerka. Je direktorica, idejni vod-
ja in solastnica prvega profesionalnega pila-
tes studia v Sloveniji. Je avtorica vadbenega 
priročnika Lepota v gibu. Njeno poslanstvo je 
ozaveščanje ljudi o pomenu gibanja za ohra-
njanje in doseganje zdravega življenja. Telesa 
in duha.
 
Kakšen je tvoj odnos do hrane? Ali tvoj način ži-
vljenja zahteva poseben način prehranjevanja? 
Odnos do hrane je sestavni del mojega življenja 
že od ranega otroštva. Moja starša sta zdravni-
ka, zato sem zdrav odnos do hrane dobila že z 
družinskim izročilom. Hrana ni samo vir energije 
za fiziološko presnavljanje, je mnogo več. 

S športom si se začela ukvarjati že kot majhna 
deklica.
Trenirala sem umetnostno drsanje, to je bil moj 
prvi šport in moja velika ljubezen. Šport, ki je 
zahteval zelo strog način prehranjevanja. Ves 
čas smo bili pod drobnogledom in vsak naš gri-
žljaj pod kontrolo.

In kakšen je bil ta strogi jedilnik?
Preveč smo se ukvarjali s tem,  koliko pojemo, 
premalo pa s tem, kaj pojemo. Že takrat se mi je 
zdelo, da bi morala biti hrana človeku v veselje, 
da bi morala biti nekaj, v čemer uživaš. Tega na-
čela se držim še danes in nikoli nisem imela te-
žav s prekomerno težo. Zaradi poškodbe sem 
presedlala na gorsko kolesarjenje, kjer je poraba 
kalorij zaradi naporov večja, zato smo bili gle-
de hrane veliko bolj sproščeni in ni bilo nobenih 
pritiskov.

Tvoji vsakdanji jedilniki, prehranjevalni obredi, 
pregrehe, če jih imaš?
Rada jem in v hrani uživam. Vedno zajtrkujem 
skupaj s sinom Zoltanom. To je najin jutranji 
obred. Na mizi se znajdejo zelo različne stva-
ri - od medu do marmelade, od kosmičev do 
svežih sadnih in zelenjavnih napitkov. Tudi ka-
kšna sveža domača jajčka so vmes. Vesela sem, 
da je Zoltan zelo odprt za različne okuse. Sve-
ža, pristna hrana torej. Verjamem samo v narav-
ne prehranske dodatke. Pregrehe? Zvezdini ro-
gljički, ki jih imam na dosegu roke, čez cesto, v 
Deliju. Ne morem se jim upreti. Ker so res izvr-
stni. In Zvezdini sadni sladoledi, ki pa jih ne mo-
rem šteti med pregrehe, saj so narejeni izključ-
no iz sadja. 

Kosila med tednom najbrž tudi ne kuhaš doma?
Kosila si večinoma privoščim v Zvezdi in to je 
skoraj tako, kot bi jedla doma. Sploh nimam ob-
čutka, da jem v restavraciji. Podobno bi skuha-
la tudi sama. Ker sem vegetarijanka, mi vedno 
prijazno ustrežejo in meso nadomestijo z zele-
njavo. Kakovost hrane je zame zelo pomembna. 
Zato vedno kupujem organsko in ekološko pri-
delano hrano. Ne obremenjujem se s prepoved-
mi, dietami in podobnim, četudi bi morda kdo 
mislil, da to sodi k mojemu poklicu. Ne, ne od-
povem se sladici po kosilu. V Zvezdi je postre-
žena z občutkom in ravno pravo mero. Malo in 
dobro.

ZVEZDA DOMA 

Ko kisli nasmešek prinese zadovoljstvo … 

Zvezdina limonina marmelada
Za opečene kruhke zjutraj ali za pecivo in 
palačinke v drugi polovici dneva.

Za limonino marmelado 
potrebujete: 

lupino 6 limon
sok 6 limon 
350 ml vode
2 vanilijeva stroka
200 g sladkorja 
10 g želina

Limonine lupine namočite v mrzlo vodo in ji 
dodajte žličko sode bikarbone, pustite stati 
24 ur. V naslednjih treh dneh vsak dan lu-
pine precedite in ponovno do-
lijte svežo mrzlo vodo. Celoten 
postopek namakanja limoninih 
lupin traja torej 4 dni. 

Četrti dan odcedite limonine lupine 
in jih narežite na zelo tanke trakce, 
skorajda laske.

Limonine laske zalijete z vodo tako, da 
se dodobra prekrijejo. Kuhajte jih približno 
eno uro, da se zmehčajo. Nato dodajte sladkor, 
želin, limonin sok in semena vanilije. Vse skupaj nato 
kuhajte še 15 minut. 

V vroče kozarčke, ki ste jih segreli v pečici, vlijete toplo limonino marmelado. Zaprite jih s pokrovč-
kom, obrnite na glavo in pokrijte z rjuho, da se ohladijo.

Limonovec je eno najstarejših sadnih dreves, zato so že pred nekaj 
stoletji uporabljali njegove plodove v najrazličnejše namene. Z nji-
mi so zdravili epilepsijo, limone so bile ena prvih zobnih past, upora-
bljali so jih za skrivnostna pisma, ki so morala biti napisana z  nevidnim 
črnilom, bile so celo del obredov črne magije in še danes imajo 
vozniki v Indiji na kolesa avtomobilov privezane limone, ker naj 
bi jih varovale pred nesrečo. Aromatična, zapeljiva, zdrava li-
mona je torej eden pomembnejših sadežev naše preteklosti 
in sedanjosti.   

Limonovec sicer izvira iz jugovzhodne Azije, vendar ga 
danes najdemo v tropskih in zmernih klimatskih po-
krajinah po vsem svetu. Limonovec je manjše drevo, 
ki lahko v dobrih razmerah obrodi tudi do 800 plodov, 
mladi poganjki in cvetni lističi so vijoličaste barve, ki se v 
plodu spremenijo v živo rumeno barvo. Priljubljen aroma-
tični sadež je že od nekdaj nepogrešljiv v kulinariki, kjer 
nas razveseljuje s svežino v mesnih in zelenjavnih jedeh, dobrodošla in razširjena pa je tudi uporaba 
v sladicah za vse tiste posebneže, ki ne ljubijo sladkih posladkov. Zaradi velikih količin C-vitamina in 
ostalih za telo dobrodejnih sestavin je uporaba limon pri zdravljenju in ohranjanju lepote zgodba, ki 
jo pozna že vsak slehernik.   

Mogoče ste se kdaj vprašali, od kod navada, da še danes pogosto serviramo vodo z rezino limone. 
Navada izhaja iz Sicilije, kjer imajo probleme s preskrbo pitne vode, zato so v vse zaloge pitne vode 
dodajali sveže polovice limon. Sicilijanci so namreč vedeli, da limona razkužuje vodo, danes pa so to 
potrdile tudi znanstvene razlage. Zato naj nas ta rumena zapeljivka spremlja povsod. 

NOVOST V ZVEZDI

Zvezdine poti po Ljubljani 
Naše tuje in tudi domače goste bomo prek socialnega omrežja vodili po tistih kotičkih  našega mesta, 
ki jih imamo najraje. Pripravili smo Zvezdin sprehod po Ljubljani. Začeli ga bomo v Deliju s kavo »to go« 
ali z naravnimi eko sokovi in slastnimi prigrizki za na pot. V sprehod bomo vključili nekaj znamenitosti, 
nekaj aktivnosti za otroke in prostore, kjer se lahko samo prepustite utripu mesta. 

Urška se spominja … 
»Kot velika ljubiteljica sladic nimam kakšnih izjemno lepih spominov na limone. Spominjam se 
na primer enega lepših popotovanj v mojem življenju, ko smo se vozili med kilometri čudovitih 
nasadov limonovcev, polnih limon. Vsi so bili navdušeni nad zeleno-rumenimi barvnimi odtenki, 
ujetimi v sončne žarke in sveže vonjave, jaz pa sem komaj čakala, da smo prispeli do prvega me-
sta. Tam sem si kupila čokoladno torto in zame je bil svet takoj lepši. Sicer pa vam lahko zaupam 
preverjeni družinski recept, ki ga še danes z veseljem uporabljam pri vseh svojih kolcajočih naj-
bližjih. Vzemite veliko žlico sladkorja, prelijte ga s toliko svežega limoninega soka, da se z njim v 
celoti prepoji. Pogoltnite naenkrat in recite nasvidenje kolcanju.«   
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NAŠE OZVEZDJE

NAGRAJENA ZVEZDA KULTURA NAPOVEDUJEMO

Wolfova 14
T: 01 421 90 90 
Odprto:
ponedeljek-sobota
od 7.00 do 23.00
nedelja
od 10.00 do 20.00

Kongresni trg 3
T: 01 421 90 91 
Odprto:
ponedeljek-petek
od 11.00 do 23.00
sobota
od 10.00 do 23.00
nedelja
od 10.00 do 16.00

Wolfova 12
T: 01 256 61 92 
Odprto:
ponedeljek-sobota
od 7.00 do 23.00
nedelja
od 10.00 do 20.00

Slovenska cesta 34 
(Hotel Slon)
T: 01 470 11 46
Odprto:
ponedeljek-sobota
od 8.00 do 22.00
nedelja
od 10.00 do 20.00

                                                                                         

Šmartinska 152 
(BTC, Hala 12) 
T: 01 585 20 95
Odprto:
ponedeljek-sobota
od 8.00 do 22.00
nedelja
od 10.00 do 20.00

              

www.zvezdaljubljana.si

www.facebook.com/zvezdaljubljana

Ponovno certifikat 
odličnosti za Zvezdo 

Dnevi čokolade v Deliju 
Od 9. do 11. oktobra bo Zvezda v znamenju 
čokolade in čokoladnih sladic. V goste priha-
ja mednarodno priznani francoski slaščičarski 
mojster Michel Willaume, ki je bil chef za sla-
dice na najprestižnejših lokacijah, kot so hotel  
Matignon v Parizu, hotel Arts Barcelona, The 
Ritz Carlton v  San Franciscu. Michel ima tudi 
svojo trgovino s sladicami Emotion v Rivoli-
ju v Italiji, Gourmet Studio in mednarodno pri-
znano šolo slaščičarstva. Leta 1999 je v New 
Yorku pridobil naslov slaščičarskega mojstra 
leta. Michel bo v Zvezdi  tri dni ustvarjal čo-
kolado in sladice iz čokolade ter izobraževal 
naše slaščičarje. Njegove zvezdne izdelke pa 
boste lahko kupili v Deliju ali jih preizkusili v 
Bistroju.  

ZVEZDINI GOSTJE

Rudolf van Veen 
v Bistroju  
Po uspešni predstavitvi sve-
tovno znanega kuharja Rudol-
fa van Venna na Kongresnem 
trgu v Ljubljani, v organizaciji 
Telemacha in 24 Kitchen, smo 
uspeli osebno spoznati kuhar-
skega mojstra in mojstra slaščic 
Rudolfa, enega izmed redkih 
kuharjev, ki mu je uspelo osvo-
jiti oba laskava naziva. Veseli in 
počaščeni z njegovim obiskom 
smo mu pripravili skromno po-
gostitev in predstavili naše hi-
šne specialitete. Še posebej 
je užival ob naši hrustljavki in 
čokoladnem sufleju. Na kon-
cu obiska je izrazil navdušenje, 
kako velik pomen dajemo Lju-
bljančani dobri prehrani.

Gostili smo arhitekte razstave 
Hiše sveta 2013 
Vrhunec enomesečne razstave Hiše sveta 2013 je bila podelitev nagrad 
»Hiše Awards«, 23. maja. Mednarodna strokovna žirija je najbolje ocenjenima 
projektoma podelila Nagrado za trajnostno 
odličnost in Nagrado za inovativno odličnost, 
ki jo je prejel projekt HIŠA D avtorjev Arnau-
da Lacosta in Jeroma Vincona. Nagrada za 
trajnostno odličnost pa je pripadla projektu 
Bivališče in delovni 
prostori v nekdanji to-
varni v Waarschootoju 
(Belgija) avtorjev Julie 
D’Aubioul in Stijna Lan-
duyta. Po podelitvi na-
grad smo sodelujoče 
arhitekte povabili v 
Bistro, kjer so med pri-
grizki risali zgodbe o 
Ljubljani in Zvezdi. Tri 
želimo deliti z vami.

Zvezda na Beneškem bienalu
V Zvezdi smo ponosni, da smo konec maja s 
pogostitvijo podprli otvoritev slovenskega pavil-
jona na letošnjem Beneškem bienalu, na katerem 
se je tokrat predstavila umetnica Jasmina Cibic 
s projektom Za naše gospodarstvo in kulturo. 
Veseli smo, da so kritiki slovenski paviljon uvrstili 
med tiste, ki jih je vredno obiskati.    

Družbeno omrežje TripAdviser je ponovno nagra-
dilo Kavarno Zvezda na Wolfovi s certifikatom 
odličnosti. Certifikat odličnosti pridobijo organi-
zacije in podjetja, ki na TripAdviserju dosegajo 
najboljše ocene obiskovalcev. Prestižni certifikat 
podeljujejo le 10 
odstotkom naj-
uspešnejših in 
najbolj priljublje-
nih destinacij na 
svetu, med kate-
rimi je tokrat tudi 
naša Kavarna Zve-
zda.


