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Mangov motovilec

Zelena sladkost ali sladkobnost Sergeje z Jesenic je novodobni frutek z okusom manga in dodanega 
motovilca. Na nekdanji TV3 so začeli predvajati nov kuharski ´šov´, Jasmina, Francka in Anita pa imajo 
vsaka svojo posebno zgodbo.

V blejski Manasi se je zgodil prvi slovenski dogodek s simpatično voditeljico 
TV Golica Jasmino Kandorfer, ki je ljubitelje slovenskih ritmov razvajala s 
svojo zabavo Ni veselice brez Golice. Šlo je za zgolj prvi dogodek v seriji 
slovenskih zabav, ki bodo mesečno potekale v klubu in bo ta postal 
zatočišče vseh tistih, ki uživajo v ritmu polke in valčka, zimzelenih 
uspešnic. Posebna zanimivost tovrstnih dogodkov pa so tudi tematsko 
napravljene natakarice in hostese, kar še dodatno 'obarva' zanimiv 
dogodek.

Pred kratkim smo slovesno razglasili tudi Slovenca leta 2012 in že 
petindvajseti častni naziv je šel v ženske roke. Prislužila si ga je sekretarka 
Zveze prijateljev mladine Moste–Polje in predsednica Komisije za socialna 
vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS Anita Ogulin. Francka 
Drempetič pa si zasluži čestitko v smislu korenite Gorenjke, saj je v Domu 
starejših občanov Preddvor, kjer je nastanjena že enajst let, praznovala 
častitljivo 101. leto. Počuti se dobro, polna je optimizma, razveseli se 
vsakega obiska, rada spije skodelico kavice, poje kakšno sladico, še 
posebej pa rada obuja spomine. Rodila se je 9. januarja 1912 na 
Primskovem pri Kranju družini Černivec s kar enajstimi otroki. Poročila se 
je v Britof pri Kranju, imela tri sinove, ki pa so tako kot soprog že pokojni. 
Slavja ob rojstnem dnevu so se udeležili tudi njena sestra Marija in brat 
Marjan, ožje sorodstvo ter njene bližnje prijateljice.

TV3 Medias pa je pred nekaj dnevi začel s predvajanjem nove kuharske 
oddaje Sol in poper. Oddajo vodi Oriana Girotto, njeno strokovno oko je 
kuharski mojster Anže Gombač, osnovni koncept oddaje pa kar 
tekmovalen: v torek in sredo se v kuhinji pomerita kuharja in njuna 
pomočnika. Pismo kuharja Anžeta pove recept in izziv, časa za ustvarjanje 
imata dvajset minut. Zmagovalca obeh oddaj se potem pomerita v četrtek, 
dobimo zmagovalca tedna in tako naprej teče kuharska 'igra' do finala in 
superfinala.

Sokovnik Horum pa je nagradil najboljše recepte za sveže iztisnjene 
sokove. Nagradno igro so organizirali spletni portal Bodi EKO in Ekošara, v 
sodelovanju s Presnico, šolo priprave presne hrane. Med dvesto prispelimi 
recepti so se med prvih deset uvrstili kar trije gorenjski: najvišje Green 
Sweety Sergeje Hribar z Jesenic, Monika Cundrič z Bleda je napitek 
poimenovala Zeleno, ki te ljubim, Mojca Belinc iz Lesc pa Sveže sanje.

Jasmina v družbi zveste oboževalke 
narodonozabavnih srečanj Romane Bele

Zabave z domačo glasbo imajo zanimiv 
moto: Ni veselice brez Golice.

Francka Drempetič je praznovala 101. 

rojstni dan.
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