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Advent velja za spokojni čas v letu, a pogosto je vse 
prej kot tak. V decembru številni hitijo in so pod 
stresom, pa naj bo to v trgovinah, v službi ali na cesti. 
Nikar se ne nalezite tega! Čas je, da si vzamete čas 

zase in zmanjšate tempo.

V tokratni številki revije HOFERjev svet okusov vam ponujamo 
nekaj nasvetov, kako v adventnem času zavestno izpreči 
in se umiriti. Najbolj umirjeni smo prav gotovo v zavetju 
lastnega doma, ki mu v decembru prav poseben čar podari 
božična okrasitev. Zanjo ni treba zapraviti veliko denarja, če 
se ustvarjanja lotite sami. Pokazali vam bomo, da lahko tudi iz 
odsluženih predmetov nastanejo ljubki božični okraski.

Podobno preprosta in cenovno ugodna je tudi izdelava daril z 
osebno noto. Osnovne sestavine lahko kupite v vsakem HOFERju 
in jih v nekaj potezah spremenite v čudovito darilo, ki bo 
obdarovancu prav gotovo privabilo nasmeh na obraz.

Doma pečeni morajo biti tudi božični piškoti. Ko dom napolni 
značilni predbožični vonj, se jim le redko kdo zmore upreti. V 
novi številki HOFERjevega sveta okusov smo za vas zbrali nekaj 
klasičnih receptov. 

Vzemite si torej čas zase, za najbližje, za sproščene priprave ... In 
za prebiranje revije HOFERjev svet okusov.

Vaš HOFER
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Prodaja izdelkov iz sortimenta samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike so predlogi za serviranje. Cene veljajo za izdelke brez 
dekoracijskih dodatkov. Steklena embalaža je nevračljiva, cene vključujejo vse dajatve. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo.
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Čvrsto, živo rdeče in težko do ene-
ga kilograma – takšna je slastna 
zunanja podoba, s katero granatno 
jabolko privablja svoje oboževalce. In 
teh ni malo. Sadež v mnogih kulturah velja 

za simbol življenja in plodnosti pa tudi moči ("vladarsko jabolko") 
in duhovščine. Granatno jabolko se že tisočletja uporablja kot za-
čimba, delikatesa in zdravilna učinkovina, upodobljeno pa je tudi 
v grbih mnogih španskih mest. Po njem naj bi svoje ime dobila 
Granada, katere okolica je še danes pomembno področje pride-
lave tega sadeža.
Granatno jabolko vsebuje do 400 zrn, ki imajo zaradi sladko-ki-
slega okusa in domnevnih blagodejnih vplivov na zdravje* tudi 
pri nas veliko privržencev. Morda spadate mednje tudi vi – morda 
pa boste po tem, ko preizkusite katerega od vabljivih receptov, ki 
vam jih predstavljamo tokrat.

* Vir: www.aktivni.si/prehrana/zdrava-prehrana/granatno-jabolko-rubinasto-rdec-zaklad/
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Vsak ima nekaj rad.
Kaj pa imate radi vi?

STALNA PONUDBA
Hoferjeva stalna ponudba, ki jo sproti 
prilagajamo željam in potrebam naših 
kupcev, obsega okoli 1.500 izdelkov za 
vsakdanjo rabo. Dodatno pa dvakrat 
tedensko predstavljamo tudi posebno 
ponudbo – od najsodobnejših električnih 
naprav, oblačil ter posteljnine pa vse do 
izdelkov za športnike, posod in izdelkov  
za domače mojstre.

1.500
DISKONTNO POSLOVANJE
Na podlagi diskontnih načel poslovanja, 
racionalizacije logistike in optimizacije 
naročil poslujemo skrbno in gospodarno, 
prihranke pa v obliki trajno nizkih cen 
prenašamo na naše kupce.  
Z našimi diskontnimi načeli poslovanja 
želimo vsakomur omogočiti dostop  
do kakovostnih izdelkov.

NAGRADE IN PRIZNANJA
Naša prizadevanja na tem področju 
prepoznavajo tudi različne potrošniške 
organizacije in revije, ki naše izdelke redno 
uvrščajo med najboljše. Tudi kupci naše 
izdelke in storitve po kakovosti uvrščajo  
v sam vrh, kar nas še posebej veseli.
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