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BAZA ŠPORTA

BAZA:
Športni duh v vrhunskem 
športnem objektu

Verjamemo, da mora biti šport v prvi vrsti 
zabava in ljubezen, šele nato kariera. Zato se 
v centru športnega življenja Baza vračamo 
k svojim začetkom, ko smo kot otroci dneve 
preživljali na igrišču in igrali nogomet.

Naša vizija je zagotoviti prostor, kjer lahko 
v sožitju trenirajo rekreativci, mladi športni 
upi in profesionalni športniki. Prostor za 
rekreacijo, sprostitev in zabavo, kjer živi 
ljubezen do športa in se pretaka pozitivna 
energija različnih generacij. Želimo ustvariti 
edinstven prostor, ki športnikom zagotavlja 
vrhunske storitve, profesionalen pristop in 
prijazen ambient.

V ponedeljek, 8. januarja 2018, se je ob 16. uri uradno 
odprl nov športni center Baza na Pesarski cesti 12 
v Štepanjskem naselju, ki sta ga zgradila slovenska 
nogometna reprezentanta Boštjan Cesar in Bojan 
Jokić, skupaj z nekdanjim nogometašem in direktorjem 
podjetja Trigemini d. o. o, Sašo Abrićem. Projekt je del 
javnozasebnega partnerstva podjetja Trigemini d. o. o. in 
Mestne občine Ljubljana in po besedah župana Zorana 
Jankovića pomemben temelj za prihodnost slovenskega 
nogometa. Župan je namreč poudaril, da je nadvse 
ponosen, da bosta slovenska reprezentanta po koncu 
kariere nadaljevala s predajanjem nogometnih znanj 
na mlajše generacije in bosta z izgradnjo dvorane vrnila 
nogometno dogajanje v Štepanjsko naselje.

Tudi Boštjan Cesar je poudaril, da je ta objekt zanju z 
Bojanom eden od načinov vračanja skupnosti, ki ju je 
izoblikovala v profesionalna športnika in podpirala tekom 
njunih karier. Zdaj želita tudi sama ponuditi in ustvariti enake 
ali še boljše pogoje za izoblikovanje prihodnjih generacij 
športnikov in verjame, da bo Baza za veliko mladih pomenila 
odskočno desko v svet športa.

Celovita ponudba za vse športnice in športnike
Športnem centru Baza nudi celovito ponudbo vrhunskih 
storitev, namenjenih otrokom, rekreativnim športnikom, kot tudi 
profesionalcem in podjetjem.

Nogometna šola Cesar-Jokić
Vaš otrok pridobi nogometna znanja skozi igro, zabavo in 
ljubezen do športa brez nepotrebnih pritiskov in pretirane 
osredotočenosti na rezultate.

Najem dvoran za rekreativne športnike
V sodobni športni dvorani je klubom, skupinam in podjetjem 
na voljo vsa potrebna infrastruktura za nogomet, odbojko, 
košarko, aerobiko, ples in skupinske vadbe.

Pripravljalni center za športnike
Mladim perspektivnim in profesionalnim športnikom nudimo 
strokovno vodenje, vključno s fizično in psihološko pripravo, 
treningi, športno prehrano, sanacijo in preventivo športnih 
poškodb
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In potem smo šli na nogometno 
obarvan izlet v Verono!

Na pot v Verono smo se iz Ljubljane odpravili okoli 11. ure 
zjutraj. Dobili smo se pred športnim objektom Baza. Pred 
nami je bilo približno 355 km vožnje, v času nekje 3h in 
15 minut. Založeni z malico smo se v dobrem vzdušju 
podali čez slovensko mejo. Pozor: tudi dnevni izlet čez 
mejo potrebuje zdravstveno zavarovanje za tujino. Z nami 
se je na dogodivščino podalo zavarovanje WIZ, ki nam je 
omogočilo tudi krasne super barvite majice. Te nas bodo za 
vedno spominjale na nogometno obarvan dan!   WIZ Tujina 
ti omogoča, da jo skleneš preko spleta, zagotavlja ti hitro 
zdravniško pomoč in plačilo stroškov zdravljenja, če se ti 
slučajno kaj zgodi. Na voljo je 24-urna asistenca po celem 
svetu, krije pa vse nujne stroške nezgode in bolezni. 

Vreme je bilo na ta dan nekoliko deževno, stiskali smo pesti, 
da bo med tekmo vreme »zdržalo« - in je! Po prihodu na 
stadion Marc'Antonio Bentegodi smo si najprej oblekli enake 
majice in pogumno zakorakali novi dogodivščini naproti. 
Organizatorji so nas pustili do zelenice stadiona, kjer igrajo 
največje nogometne zvezde, tu pa je sledilo presenečenje. 
Pozdravit nas je prišel Boštjan Cesar, čisto vsakemu se je 
podpisal na majico, skupaj smo se fotografirali in osebno 
smo mu zaželeli srečo za prihajajočo tekmo. Enkratno!

Tekma je bila izjemna, neprestano smo se tudi fotografirali s 
polaroidno kamero in uživali prav vsak trenutek. Tekma se je 
zaključila v prid domačinov A.C. ChievoVerona z rezultatom 
2:1 . Bravo naši! 

Po tekmi je sledilo še eno presenečenje. Boštjan nam je 
naročil pizze margherite iz svoje najljubše veronske 
picerije. Nikoli še nismo jedli tako dobre pizze! 

Zahvala za super nogometni dan celotni ekipi Baza 
športa in še posebej Boštjanu! 

Nogometna šola Cesar – Jokić se je konec marca, natančneje 31. 3. 2018, odpeljala na izlet čez mejo. Odpravili 
smo se na ogled čisto prave nogometne tekme med U. C. Sampdoria in A.C. ChievoVerona na stadion Marc’Antonio 
Bentegodi. Na tekmo nas je povabil eden in edini Boštjan Cesar, ki igra v klubu ChievoVerona!

Ste za, da naslednje leto ponovimo izlet ?
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ŽIGA STARIČ, trener nogometne šole 
Cesar – Jokić in bivši profesionalni nogometaš

Kako bi se opisal v parih stavkih, 
kdo je Žiga Starič?
Ljubljančan že od rojstva in otrok 
Olimpije. Igral sem v vseh selekcijah 
Olimpije in že od malih nog se najraje 
ukvarjam s športom, nogometom še 
posebej. Poleg nogometa mi je na 
prvem mestu družina. Lahko rečem, da 
se trudim najbolje kot znam opravljati 
vlogo očeta, moža, trenerja in prijatelja. 
Ponosen, da sem bil del slovenske 
reprezentance U21, v nogometni karieri 
me je na dresu zasledovala številka 21 
(tako v Olimpiji, kot v Avstriji).

Kdaj si se prvič srečal z 
nogometom in kdo te je z njim 
spoznal?
Oče je bil vsestranski športnik, veselje 
do aktivnega življenja je prenašal na 
nas, otroke. Kot mulci smo se z žogo 
cele popoldneve igrali pred blokom, 
resno pa sem začel trenirat nekje pri 9. 
letih. Trenerji so imeli velik vpliv name, 
npr. Radoslav Bečejac, ki je le legenda 
jugoslovanskega nogometa, in Zoran 
Matović … Vse svoje trenerje sem imel 
za bogove, vsi igralci smo imeli veliko 
spoštovanje do njih.

Je nogomet res najboljša igra na 
svetu?
Da. Odraščanje z nogometom in nogomet 
sam ti da ogromno, tudi milijon prijateljev! 
Priznam, da se vsa področja mojega 
življenja dotikajo nogometa. Služba, 
prijateljstva, celo ženo sem spoznal preko 

nogometnega sodelavca! (smeh) 
Še vedno se vsako sredo dobimo na 
rekreaciji s fanti, s katerimi smo kot 
mulci skupaj odraščali in igrali nogomet. 

Veliki svetovni trenerji. Izberi 
enega, s katerim bi ti rad treniral 
nogometno ekipo.
Zidane. Velika osebnost - kot igralec 
in kot trener, zato izberem njega brez 
premišljevanja. Hm, no, drugi bi bil pa 

Carlo Ancelotti.

S kom od kultnih nogometnih 
osebnosti bi najraje gledal 
nogometno tekmo v Loži?
Z Raul Gonzalezom. Moj idol.

Najljubši klub? Katero tekmo bi 
najraje gledal v živo? 
Real Madrid. Idealna tekma … Real 
Madrid in Barcelona, gledal bi jo pa v 
Madridu, seveda!

Kje črpaš ideje, potrpežljivost in 
kreativnost za delo trenerja?
Mojih treh punc doma (žena in dve 
hčeri) žal nogomet ne zanima kot 
mene, nobena od hčerk očitno ne bo 
profesionalna nogometašica. (smeh) 
Za dobro trenersko delo nekaj prinesejo 
izkušnje, ljubezen do nogometa in seveda 
znanje. Zdaj treniram otroke od 4. do 11. 
leta, zagotovo pa so izkušnje, ki sem jih 
pridobil ob treniranju članov, izredno 
dobrodošle. Veliko berem o delu z otroci, 
sledim svetovnim trendom in se trudim, 
da svoj navdih, ki mi ga daje nogomet, 
dnevno prenašam na mlajše generacije. 

“Odraščanje z 
nogometom in nogomet 
sam ti da ogromno, tudi 

milijon prijateljev!”

Žiga, član reprezentance 
U21, pred 20 leti.

INTERVJU
OGLASNO SPOROČILO
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Kakšni so tvoji cilji z Nogometno 
šolo Cesar - Jokić, ki jo vodiš?
Otroci v naši nogometni šoli Cesar – 
Jokić so res doumljivi, simpatični in 
prav vsak dan se zahvalim za izjemno 
priložnost, da lahko delam z njimi. Cilji 
so zagotovo, da nogometna šola Cesar 
– Jokić pridobi na prepoznavnosti ter 
da gre dober glas o našem delu naprej. 
Naše poslanstvo je, da naučimo otroke, 
da je nogomet igra. Da otroci v igri 
uživajo in niso obremenjeni z rezultati. 
Želimo si, da vsak starš, ki sliši za našo 
nogometno šolo, dobi informacijo, da je 
pri nas nogometna igra sinonim tako za 
znanje kot za zabavo.

Kako najraje preživiš vikend ali 
prosti čas? Te poleg nogometa 
navdušuje še kak drugi šport?
Včasih sem veliko igral tenis, kot 
mlajši sem uspešno tekmoval v atletiki, 
predvsem krosu. Prosti čas želim z 
družino preživeti čim bolj aktivno, rad se 
odpravim v Goriška Brda. Sicer pa me od 
letošnjega leta trenira Igor Cesar, ki je v 

Bazi zadolžen za individualne treninge. 
Priporočam.

Kje najraje gledaš Ligo prvakov?
Nobena sezona ne mine brez moje 
prisotnosti pred ekranom. Ligo prvakov 
gledamo že vsa leta! Pred leti, ko sem 
bil še v vojski, sem celo pobegnil iz svoje 
sobe v učilnico, kjer je bil prenos. A so 
me dobili, za kazen sem čistil kopalnice. 
Letošnjo ligo najraje gledam v Loži, 
placu za druženje. Vsak torek in sredo 
se dobimo, pojemo burger ali pico, 
spijemo pivo in obudimo spomine na 
čas, ko smo še sami tekli pod žarometi 
nogometnih luči.

Katera tekma ti bo za vedno 
ostala v spominu?
Nogometna tekma med Slovenijo in 
Rusijo v Mariboru. Favorizirane Ruse smo 
premagali in se uvrstili naprej. Bil sem 
tam, vzdušje je še zdaj nepozabno!

“Otroci v naši nogometni šoli Cesar – Jokić so res 
doumljivi, simpatični in prav vsak dan se zahvalim 

za izjemno priložnost, da lahko delam z njimi.”

Mali nogometaš Žiga, 
slikano v Tivoliju 

OGLASNO SPOROČILO
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Vse najodmevnejše tekme, klube in 
igralce poleg nogometa zaznamuje 
tudi denar. Noben drug šport ne 
premore takšnih številk kot nogomet. 
Ne verjameš? Kaj pa, če ti povemo, da 
se je lani zgodil najdražji prestop vseh 
časov, ko so Parižani Barceloni odšteli 
222 milijonov evrov za brazilskega 
Neymara. Ali pa, da je bil lani največji 
zaslužkar med nogometaši Cristiano 
Ronaldo, ki naj bi vsako leto zaslužil več 
kot 19 milijonov evrov, skupno pa naj 
bi jih imel pod palcem že več kot 250 
milijonov? 

Ja, nogomet je šport presežnikov, v 
vseh pogledih in za zdaj nič ne kaže, da 
bi bilo drugače. Sicer pa se o stvari, ki 
lahko naenkrat poveže toliko ljudi po 
celem svetu, ne glede na raso, starost 
in družbeni sloj, že ne more govoriti 
drugače, kajne?

Šport, ki svet vrti

1 NOGOMET PO 
ČASOVNICI

Kot rečeno, nogometnih privržencev 
je poln cel svet. Vsak navija za svojo 
izbrano ekipo, v zvezde kuje njemu 
ljube nogometaše in razvija teorije o 
morebitnem izidu že dneve pred bojem 
na zelenici. Le malokdo pa ve, od kod 
nogomet izvira in kdaj se je začel. 
Različica igre, ki jo poznamo danes pod 
besedo nogomet, ima svoje začetke v 
letu 1846 (ne, nismo zamešali številk), 
ko so angleški študentje v Cambridgeu 
prvič zapisali njena pravila. 

Seveda pa sklepaš pravilno, če meniš, 
da so nogometu podobno igro oz. 
predhodno obliko nogometa poznali 
že prej. Skozi zgodovino so jo razvijala 
različna ljudstva na različnih koncih 
sveta. Najstarejši dokazi o brcanju žoge 
so doma na Kitajskem iz leta 206 pr. n. 
št. Tam pa so iznašli tudi usnjeno žogo, 
s katero se še danes igra nogomet.

2 ULTIMATIVNI NOGOMETNI 
IMENIK

Nogometno vesolje je polno malih in 
velikih zvezd. Nekatera imena so bila in 
so pomembna na lokalni ravni, druga 
na svetovni. Obstajajo pa legende, ki so 
postale poleg žoge in zelenice sinonim 
nogometa. Kdo so igralci, brez katerih 
današnji nogomet ne bi bil enak?

1. Pelé, Brazilija

2. Zico, Brazilija

3. Garrincha, Brazilija

4. Ronaldo, Brazilija

5. Gerd Müller, Nemčija

6. Lothar Matthäus, Nemčija

7. Johan Cruyff, Nizozemska

8. Marco van Basten, Nizozemska

9. Maradona, Argentina

10. Bobby Charlton, Anglija

3 VREDNO OGLEDA

Vsak oboževalec nogometa ve, da je 
spremljanje vseh nogometnih tekem 
na svetu popolnoma nemogoče. Že 
samo podatek, da je na svetu približno 
150 držav, kjer imajo povprečno 
2 profesionalni ligi, ti pove, da je 
sledenje vsem resen podvig. Če pa ti 
povemo, da je groba ocena števila vseh 
profesionalnih klubov na svetu 4500, 
potem se gotovo strinjaš, da povprečen 
navdušenec ne more biti na tekočem z 
vsemi.

Obstajajo pa tekme, ki jih je čisto 
nemogoče spregledati. Med 
najodmevnejše sodijo: Svetovno 
prvenstvo v nogometu, Evropsko 
svetovno prvenstvo, finale Lige prvakov, 
Milanski derbi in španski El Clásico. Se 
spomniš, katero od teh si si ogledal 
nazadnje?

4 DENAR NOGOMETA 
VLADAR

NAJDRAŽJI PRESTOP 
JE STAL 222 MILIJONOV  
EVROV

Nogomet je danes eden najbolj 
priljubljenih športov na planetu. 
Kdor ga ne igra, ga gleda. 
Kdor ga ne gleda, pa zagotovo 
sliši o njem, vsaj takrat, ko so 
na sporedu najbolj odmevne 
svetovne tekme. Samo v času 
svetovnega prvenstva ga po 
televiziji spremlja več kot 
milijarda ljudi. Sodiš v moštvo 
zvestih gledalcev tudi ti?

NOGOMET IMA SVOJE 
ZAČETKE V LETU 1846

OGLASNO SPOROČILO
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Naj te vodi vadba!

Vodene vadbe so učinkovit, zabaven in enostaven 
način rekreacije, za katerega se v zadnjih letih 
odloča vse več predstavnic ženskega spola. 
Zagotovo jo obiskuje tudi ena od tvojih prijateljic, 
sodelavk ali znank. Te zanima, zakaj so vodene 
vadbe vedno bolj priljubljene? Beri naprej, morda 
kakšna prepriča tudi tebe.

Fenomen vodenih vadb
Vodene vadbe so v zadnjem desetletju obnorele svet. Joga, 
pilates, zumba, TNZ, Boot Camp, BodyPump, Crossfit, Spinning, 
Sky BO, Tai Chi in ples ob drogu so postali redni zaznamki na 
tedenskih urnikih sodobnih žensk. Ena največjih prednosti 
skupinskih vadb je motivacija, saj imaš vedno ob sebi trenerja 
in tiste, ki s teboj telovadijo. Poleg tega pa so primerne za vse 
starostne skupine in za različno fizično pripravljenost. Seveda 
pa ima svoj čar tudi druženje in spoznavanje novih ljudi. 
Potrebuješ dodaten razlog za vpis?

Zmanjšaj stres in izboljšaj počutje
Marsikomu se zdi, da je joga zgolj nekaj, kar krepi le duha in 
ne mišic. Če pa si kdaj že preizkusil eno od asan (jogijskih 
položajev), potem veš, da stvari ne gre posploševati. Res je, da 
joga poskrbi za super sprostitev in krepi duha, ampak izboljša 
tudi mišični tonus in gibljivost. 

Kaj še pridobiš z vpisom na jogo? 

Boljšo držo.

Močnejše in bolj vitalno telo. 

Izboljšano samozavest, koncentracijo in kreativnost.

Boljšo cirkulacijo.

Vsesplošno izboljšano počutje.

Najboljše od vsega pa je, da za začetek ne potrebuješ 
predznanja in kondicije. Ko enkrat osvojiš osnove, pa te vedno 
čaka nov izziv. Obstaja namreč več različnih stopenj, kjer se 
stopnjuje intenzivnost in zahtevnost vaj. 

Športna moda 
Šport že dolgo ne pomeni zgolj zdrav duh v zdravem telesu. 
Športna oblačila so šla v korak z modnimi sezonami in začela 
narekovati različne trende za različne športe. Moda pa ni 
zaznamovala le športnih oblačil, ampak tudi obutev in druge 
pripomočke. Barvna usklajenost s plastenkami za vodo, 
pametnimi urami, brisačami in torbami tudi pri nas ni nič novega. 
Da preverjanja porabe kalorij, aktivno preživetih minut in štetja 
korakov preko športnih aplikacij sploh ne omenjamo. 

Toda, če želiš storiti nekaj za svoje zdravje in za svoje telo, lahko 
to storiš tudi v že obstoječih športnih oblačilih znotraj tvoje 
omare. Resnično ni potrebno veliko, da se začneš gibati, sploh 
če to počneš v družbi prijateljev.

blog | ŽENSKE & ŠPORT INDOOR
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FUNKCIONALNA 
VADBA Z 
ANO VIDOŠ

URNIK:
TOREK | 18:00 – 19:00

ČETRTEK | 17:00 – 18:00

SOBOTA | 10:00 – 11:00

NOVO V BAZI 
ŠPORTA: Pridi na 
jogo z Brigito!

URNIK:
TOREK | 17.00-18.00

ČETRTEK | 18.00-19.30

Ob sobotah v času vadbe 
vključeno brezplačno 
varstvo za otroke!

8 OBISKOV / MESEC - 65 €

4 OBISKI / MESEC - 40 €

Cena prvega obiska je 5 €

Prvi obisk je 
brezplačen 
ob nakupu 

mesečne karte.

OGLASNO SPOROČILO
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PONUDBA BAZE ŠPORTA

IŠČEŠ PROSTOR 
ZA IZVEDBO SVOJE 
DELAVNICE? 

IŠČEŠ PROSTOR ZA 
IZVEDBO SVOJE 
VADBE? 

NAJEM DVORANE 
ZA REKREATIVNE 
ŠPORTNIKE

NAJEMI 
MULTIMEDIJSKO 
DVORANO 

PIŠI NA 
INFO@BAZAŠPORTA.SI

OGLASNO SPOROČILO
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SUPER SOBOTNO 
VARSTVO OTROK

Od 9:00 do 12:00!

Cena varstva: 15€/otroka 

Starost otroka: od 4. leta naprej

Potrebna predhodna rezervacija na 
info@bazasporta.si, za več informacij pa 
pokličite na številko 051 306 034.

Ob sobotah gratis varstvo otrok za 
mamice, ki trenirajo v Bazi z Ano Vidoš!

V poletnem času sicer organiziramo tudi dnevno varstvo otrok 
in poletne delavnice ter nogometne kampe. Nudimo prostor, kjer 
lahko otroci aktivno in varno preživijo čas, ter se skozi zabavo 
spoznajo z različnimi športi ali pa s profesionalnim vodstvom 
poglobijo svoje znanje nogometa. Osrednje vodilo naše ponudbe 
za otroke je zabava, zato lahko otroci pričakujejo sproščeno 
vzdušje, veliko gibanja in predvsem prijetno druženje z vrstniki.
Za šole, društva in klube organiziramo športne aktivnosti, 
namenjene otrokom, v prostorih objekta. V multifunkcijski 
dvorani po dogovoru organiziramo turnirje, športne dneve in 
dogodke (koncerte, predstave).

Starši, pomislili smo na vas. Vemo, da je teden prekratek, da v miru opravite vse obveznosti ali si zasluženo 
privoščite kavico s prijatelji. Zdaj lahko! Med vikendom si dovolite vzeti nekaj ur zase in svoje opravke. Za vaše 
otroke med tem poskrbimo mi – z atraktivnimi športnimi igrami in kreativnim varstvom.

OGLASNO SPOROČILO
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NOVO. Naš plac za druženje 
je dobil svoje ime - Loža!

Pridi na kosilo, pridi na kavo! Zate 
dnevno pripravljamo svežo ponudbo 
malic in kosil.

Z največjim veseljem ti skuhamo kavo in s 
tabo tudi poklepetamo. Navdušile te bodo 
naše hišne sladice: tiramisu, panna cotta, 
sladke palčke in torte vseh vrst za vse okuse! 
Ne zamudi z glasbo in športom povezanih 
dogodkov, o katerih te sproti obveščamo 
na našem Facebooku ali Instagramu. Naša 
lokacija je enaka Bazi športa, Pesarska 
cesta 12 v Štepanjskem naselju. Najdeš 
nas prav na vhodu v tvojo najljubšo športno 
dvorano! Se vidimo? Seveda se! 

PRIDI NA DRUŽENJE IN OGLED TEKEM! 

@loza_placzadruzenje @lozaljubljana

NOGOMETNA AKCIJA
Loža burger = 4 €
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Italija - dežela bogate zgodovine, temperamentnih 
ljudi, izjemnih modnih oblikovalcev, vrhunske 
kave in izvrstne kulinarike. Italijanska kuhinja je 
poleg kitajske in mehiške ena najbolj priljubljenih 
kuhinj sveta, saj je skoraj skoraj ni države, kjer ne 
postrežejo znamenite pice ali okusnih testenin. 
Italijanske jedi pa imajo posebno mesto tudi pri 
nas. Te zanima, zakaj?

Sosedova kuhinja vedno boljše diši: 
raziskujemo Italijo

Da bo tvoja rižota tako kremasta in okusna kot 
tista pri sosedih, pa upoštevaj 5 zlatih pravil:

• Riža pred pripravo ne spiraj!
• Na začetku ga popraži, da postekleni, pri tem 

da nenehno mešaj, da preprečiš prijemanje.
• Osnova, s katero zalivaš riž mora biti vroča 

(razen vino). 
• Osnovo dolivaj počasi in le toliko, da je riž 

pokrit. 
• Riž odstavi z ognja, ko še ni povsem kuhan. 

To preveriš tako, da ob ugrizu v riževo zrno še 
čutiš njegovo strukturo v sredini.

Ko ne veš, kaj izbrati, naročiš pico

Pica je na jedilnih listih slovenskih restavracij postala 
tako nepogrešljiva, kot je recimo standardna ponudba 
pijač. Barve nacionalne italijanske zastave pa poleg nje 
pogosto zastopajo še različne testenine, rižote, solatke in 
tiramisu. Toda kaj je tisto, kar dela italijansko hrano pri nas 
tako priljubljeno? V prvi vrsti zato, ker so jedi preproste 
za pripravo. Vse vsebujejo približno le od štiri do osem 
sestavin, ki so predvsem zdrave in hranilno bogate. Lahko 
ugibamo, kaj boš imel jutri za kosilo?

Skuhaj pravo italijansko rižoto!
Za pravo italijansko rižoto ne potrebuješ veliko, le nekaj 
izbranih sestavin, malce potrpljenja in približno 25 minut. 
Najbolj pomembno je, da za pripravo izbereš okroglozrnati 
riž oz. italijanski arborio. Druga pomembna sestavina je 
jušna osnova, lahko pa tudi voda ali vino. Ostale sestavine 
so popolnoma poljubne, pazi le, da so sveže in čim bolj 
kakovostne. Priporočamo ti, da izbereš recimo: morske 
sadeže, suhe paradižnike, šparglje, tartufe ali rdeč radič.
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Na dieti? Tale solatka je samo zate!
V Italiji solata sama ne obstaja kot glavna jed. Italijani 
jo vedno jedo po obroku za izboljšanje prebave. Vedno 
jo začinijo le z balzamičnim kisom in olivnim oljem. To je 
resnično vse, kar potrebuješ za popoln italijanski preliv. 

Po dobrem obroku še skodelica dobre kave
Glede na to, da vsi vemo, da kava ne raste ravno v Italiji, 
zakaj jo potem sploh povezujemo z Italijo? Kavo so v 
Evropo namreč prvi pripeljali beneški trgovci, prav tako 
pa so se v Italiji okoli leta 1645 odprle prve kavarne. 
Prav tako pa je Italija domovina espressa, ki je danes 
osnova najrazličnejših kavnih napitkov. 

Uživaj v raznolikosti okusov, ki ti jih ponuja Italija. Raziskuj njihovo 
pestrost in polnost ter jih vključi še v svojo kuhinjo. Na koncu pa ne 

pozabi, dober tek si Italijani voščijo z “buon appetito”!

Akcijska 
ponudba!
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ODLIČNA PONUDBA ZA ROJSTNI DAN

V aprilu in maju cena le 120 €.
Priporočljivo število otrok: do 20.

Najem čisto 
prave nogometne 

dvorane za 1h.

v ceni je vključeno:

3 velike pizze in 3 
l soka v placu za 

druženje, Loža (znotraj 
objekta Baza športa).

Nogometno 
žogo za igranje 

dobiš v Bazi 
športa.

PRIJAVE NA: INFO@BAZASPORTA.SI
Več informacij na telefonski številki 051 306 034 (Žiga).
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