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blja tudi v svojih kreacijah. Seveda 
je ne nabira, temveč naroča iz uvo-
za. Njegova žena pa je močvirske 
tulipane in kristale Swarovski imela 
celo v poročnem šopku. Poročila sta 
se 13. aprila 2013 v stari cvetličarni, 
na Barju pa je bila zabava. Seveda 
ne moremo mimo vprašanja, ali je 
njegova žena najsrečnejša ženska na 
svetu, ker jo lahko tolikokrat osre-
či s šopkom, pa se Miha samo na-
smehne: »Saj veste, kako je z belim 
kruhom in potico, pa tudi kovačevo 
kobilo. Je pa res, da ji vsake toliko 
rad naredim poseben šopek, pa tudi 
doma imamo radi lepe aranžmaje. 
Podariti rože se mi zdi zelo lepa in 
spoštljiva gesta, ki razveseli tako 
obdarovanca kot tistega, ki podarja. 
Vesel sem, da rože že zdaj zanima-
jo najinega devetletnega sina Jana.«

V osupljivem 
cvetličnem 

kraljestvu Mihe 
Oblaka

»Č e bi moje domače vpra-
šali, od kod ideja za cve-
tličarski poklic, bi ver-

jetno rekli, da sem padel s kakšne 
zvezde, saj se noben od mojih soro-
dnikov ne ukvarja s čim ustvarjal-
nim, kaj šele cvetličarstvom. Jaz pa 
sem že od malega vedel, kaj si želim 
početi kot odrasel. Po osnovni šoli 
sem se vpisal na srednjo biotehni-
ško šolo v Naklem, smer cvetličar, 
tam sem si nabral prve izkušnje, 
vmes pa sem šel še v uk v cvetličar-
no Cvetje Eli in pozneje k Marja-
nu Lovšinu, tam sem se res veliko 
naučil. Vabili so me v svojo ekipo, 
vendar povabila nisem sprejel, saj 
sem vedel, da si želim čim prej na 

nom, navdihuje že od malega, se 
mu je utrnila marsikatera ideja, kaj 
si želi imeti v novem prostoru.

Ko se mojstri držijo za glave. 
»Medtem ko nekateri najemajo ar-
hitekte in notranje oblikovalce, sem 
sam točno vedel, kaj si želim. Oziral 
sem se le po iznajdljivih mojstrih, ki 
bi znali izpeljati moje ideje. V pro-
storih, ki sem jih odkupil, je bilo 
veliko dragocenega starega materi-
ala, ki ga nikakor nisem želel vreči 
stran. Vedel sem, kako bom upora-
bil star parket, opeko ... Vse smo na-
redili sami. Korona mi je šla pravza-
prav na roko, saj smo lahko neovira-
no delali. Mojstri so se večkrat dr-
žali za glavo, saj so menili, da mojih 
idej ne bo možno udejanjiti. Vendar 
nisem odnehal. Trmasto sem vztra-
jal in v osmih mesecih nam je uspel 
čudež: lokala nismo samo prenovili, 
temveč smo vanj prinesli tudi stare 
orgle iz cerkve, vključno s piščalmi, 
ki seveda delajo, na katerih se je učil 
igrati nekdanji nadškof Alojz Uran, 
pa 17-metrski Pirnatov lestenec, 
dragocen biser, ki sem ga pred leti 
po naključju našel in odkupil v dru-
gi cerkvi v Šentvidu pri Stični, pa 
številne kipce, kamnite stebre, per-
zijske preproge ... Imam dobro la-
stnost, da v kriznih situacijah dobro 
odreagiram. V vseh teh letih sem 
si ustvaril krasno ekipo sodelavcev 
in iskrenih prijateljev, s katerimi iz-
peljujemo moje zamisli,« ponosno 
pove Miha, ki 
je znal spretno 
povezati eklek-
tične elemen-
te, kot so pra-
voslavne ikone, 
Marija, angeli iz 
18. stoletja, ka-
mni z balkonov, 
kipec fantka, ste-
klene Veninijeve 
vaze in keramiko Mobach, kamni-
ta korita.

Rože zanimajo tudi sina. Ne-
kaj posebnega pa je zgornje nad-
stropje, galerija, ki si jo je Miha za-
mislil za še eno svetovno posebnost 
– da bi bilo v cvetličarni ob koncih 
tedna, ko ni strank, moč tudi pre-
spati. Tudi tam je veliko unikatov in 
ročnega dela, saj je tuš kabina še en 
stiliziran del narave – cvet močvir-
skega tulipana, nad okroglo poste-
ljo pa je nalepljenih več kot tisoč 
ogledalc. Močvirski tulipan ga nav-
dihuje že od začetka njegove kari-
ere. Podobo te redke, zelo krhke, 
elegantne in zaščitene rastline, tako 
značilne za Slovenijo, na katero je 
zelo navezan, ima že dvajset let na 
svojih vizitkah. Zelo rad jo upora-
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Ko stopiš v cvetličarno 
Mihe Oblaka na Poljanski 
cesti v Ljubljani, si v hipu 
prevzet, pa tudi malo 
zmeden. Le kam sem 
prišel? Obdan si z rožami 
in številnimi predmeti, 
kot v kaki v cerkvi. V 
bistvu pa si v nekdanji 
knjigarni, kjer s stene 
obiskovalca pozdravijo 
portret zamišljene Marije, 
prekrasen križ, malo više 
ikona, pa kamniti rob hiše 
iz Trsta, razkošne kristalne 
vaze, na stropu na stotine 
ogledalc. Kot da si 
vstopil v Alicino čudežno 
deželo, ki jo je navdihnil 
močvirski tulipan z 
Ljubljanskega barja. 
Miha ni samo ljubitelj 
in velik poznavalec 
umetnosti, temveč ima 
rad, da starine živijo 
svoje življenje. Zato 
jih je v svojem ateljeju 
domiselno postavil med 
najčudovitejše rože, s 
katerimi razveseljuje 
ljubitelje nevsakdanjih 
cvetličnih aranžmajev.

modo in trende

in ustvarjalnosti je uredil prvo cve-
tličarno in v njej ustvarjal kar 18 let. 
Mimoidoči so postali njegove redne 
stranke. Tik pred korono pa so mu 
najemodajalci sporočili, da imajo s 
prostorom druge načrte in da mora 
ven. Hitro se je znašel in le nekaj de-
set metrov stran našel drug prostor 
– nekdanjo knjigarno, v njej je za-
znal velik potencial. Med številnimi 
sprehodi po Ljubljanskem barju, ki 
ga s svojo melanholijo, valujočo po-
krajino, skrivnostnimi meglicami, 
prostranostjo, pa tudi edinstveno 
rožo, redkim močvirskim tulipa-
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svoje,« se spominja svojih začetkov. 
Ko je videl razpis MOL za najem 
poslovnega prostora v najožjem sre-
dišču Ljubljane, je postrgal vse svo-
je prihranke in si izposodil denar 
še od očeta, tako silna je bila želja, 
da bi čim prej imel cvetličarno. Ker 
je bil še čisto »zelen«, na razpisu ni 
uspel, vendar mu to ni vzelo pogu-
ma. Vneto je iskal naprej in našel 
prostor na Poljanski cesti, takoj se 
je zaljubil vanj in se ni zmenil za 
opazke, da bo propadel, češ da na ta 
konec Ljubljane stranke nikakor ne 
bodo prišle. Z veliko iznajdljivosti 

Ujemanje podrobnosti

Cerkev, cvetličarna 
ali kaj tretjega?

Močvirski tulipani so bili 
tudi v poročnem šopku.

Detajli so 
pomembni.

»Džungla« pred vrati 
cvetličarne
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O »zadavljenih«  šopkih. Miha 
o svojih kolegih govori pohvalno, 
češ da je v Ljubljani kar nekaj le-
pih cvetličarn in mojstrov, ki res 
obvladajo svoj posel. Po njegovem 
je bistvo cvetličarstva, da se iz rož, 
ki jih lahko vsi kupujejo na svetov-
nih borzah, naredijo unikati. »Sam 
uporabljam veliko elementov iz na-
rave. Na barju dobim kopico ma-
terialov. In mimogrede iz nekaj vej 
in zelenja, ki jih najdem, povežem 
prekrasen šopek, nad katerim so 
potem ljudje čisto navdušeni. Zelo 
se mi zdi pomembno, da šopki di-
hajo, da niso ‘zadavljeni’, in so rože 
postavljene, kot da bi rasle. Z vese-
ljem uporabljam naplavine in na-
ravne ostanke. Osnovo za praznič-
no dekoracijo pred cvetličarno smo 
z dvigalom pripeljali z barja. Dodal 
sem nekaj zlatih in srebrnih listov 
ter lučk in ljudje se ustavljajo ter jo 
občudujejo. Treba je samo obvlada-
ti tehniko in strukture ter imeti ide-
je. Bistvo moje zgodbe je kakovost, 
sledenje tehničnim cvetličarskim 
zakonitostim. Požvižgam pa se na 
modo in trende. Zdaj me navdihu-
jejo velike skulpture, rad bi naredil 
nekaj, kar še ni bilo narejeno. Iz na-
plavin, denimo, razstavo na Barju. 
Mika me tudi tujina, šel bi v Dubaj 
in na Japonsko, ker se mi zdi tam 
vse nekaj posebnega in drugačnega 
in mislim, da bi znali razumeti moje 
ideje,« razlaga Miha, ki pripravlja 
tudi knjigo. Tujina ga mika zato, ker 
je svet velik, ljudje pa tam drugače 
gledajo na lepe stvari in jih tudi bolj 
spoštujejo. Tam si bo zlahka zami-
slil celo steno z rožami, ne da mu bi 
bilo treba gledati na ceno.

Neskončno nemiren in ustvarja-
len, kot je, ima že v glavi novo cve-
tličarno. »Ta bi bila v vodi, vse bi se 
premikalo. Tudi naslednjo bi nare-
dil brez arhitekta. Sem potem toli-
ko bolj vesel, ko hodijo k meni gle-
dat in mi govorijo, da je res lepo in 
da si kaj podobnega niti sami ne bi 
mogli zamisliti in narediti,« pravi.  

M ikrobiolog dr. Miha Avber-
šek nam je pojasnil, da nam 
tudi podatek o morebitnih 

500 okuženih s salmonelo na leto 
ne bi prav veliko povedal, saj ni nič 
neobičajnega, da le en biftek (pred-
vsem v prazničnih dneh) povzroči 
izbruh okužbe pri 200 ljudeh. »Pri 

količini hrane, ki jo poje dva mili-
jona slovenskih državljanov, ni taka 
številka nič strašnega – če vemo, 
kako smo do nje prišli. Če bi bila 
številka še enkrat višja, recimo tisoč 
okuženih ljudi več kot v minulem 
obdobju, pa bi se že morali vprašati, 
kaj gre narobe.«

Nekateri se surovemu mesu prav 
zaradi salmonele striktno izogibajo, 
ampak niti pomislijo ne, da se lah-
ko po drugi strani okužijo s poprom 
ali napolitankami. Verjetnost je 
manjša, obstaja pa. »Večina ljudi si 
predstavlja, da so bakterije prisotne 
v surovini, kar je seveda jasno pri 
piščancih ali jajcih – gre za narav-
no okolje, kjer salmonelo pogosto 
najdemo. Seveda to še ne pomeni, 
da je salmonela na vsakem piščan-
cu. Na druga živila, kot je na primer 
omenjeni poper ali napolitanke, pa 

lahko salmone-
la pride na druge 
načine. Večinoma 
naša hrana pri-
de iz industrijskih 
obratov, kjer je 
lahko vir bakterij 
surovina – recimo 
čokolada za napo-
litanke. Vir bak-
terij so lahko tudi 
ljudje, ki v proi-
zvodnji delajo in imajo slabe higien-
ske navade, ali pa je slabo poskrblje-
no za higieno v proizvodnem obra-
tu. To se res lahko hitro zgodi: neko 
cev, skozi katero gre veliko surovi-
ne ali hrane, je v nekem delu težko 
očistiti in bakterije se lahko tam na-
množijo. To ni nič čudnega ali ne-
pričakovanega. Tako se pot bakterij 
nadaljuje v celem sistemu in lahko 
jih boste našli v vseh mogočih izdel-
kih,« razlaga Avberšek.

Trdoživa bakterija. Salmonela 
je namreč sposobna preživeti dol-
go časa – poznamo ogromno raz-
ličnih tipov salmonele, vsak od njih 
je različno občutljiv za pogoje, ki jih 
potrebuje za preživetje. »Seveda za-
znamo potem samo tiste, ki najdlje 
preživijo. Salmonela na črnem po-
pru je recimo preživela celo leto, s 
takim poprom lahko začinite še to-
plo omako in jo nato zaužijete. Bak-

terija se v vsem tem obdobju, pre-
den pride na vaš krožnik, nikoli ni 
znašla v razmerah, ki bi jo uničile. 
Salmonelo gotovo uniči 50 oziroma 
60 stopinj Celzija, kar dosežemo z 
običajno toplotno obdelavo mesa.« 
Torej je bolje, da »ziheraši« hrano 
popramo prej, še med kuhanjem.

Odgovor na čudenje mnogih, češ 
kako je salmonela zašla na poper ali 
čokolado, je torej povsem preprost: 
zaradi proizvodnje. Pa to nikakor 
ni kritika sodobnega načina pro-
izvodnje, saj je jasno, da 
brez tega človek danes 
ne more živeti, dodaja 
Avberšek.

Priprava hrane ni 
šala »Salmonele to-
rej v popru ali kakšni 
drugi surovini (za napo-
litanke ali kosmiče) ni, tja 
jo zanese človek ali morda živa-
li – če je bila surovina neprimerno 
skladiščena. Tega nikoli ne vemo, 
zato mora živilska industrija pre-
verjati izvor surovin in skrbeti za 
higieno v proizvodnji. Tukaj so se v 
zadnjih desetih, dvajsetih letih zgo-

Znaki okužbe s 
salmonelo
Bolečine v trebuhu, slabost, 
bruhanje, driska, možna sluz ali 
kri v blatu, povišana temperatura. 
Ob morebitni okužbi predvsem 
poskrbite, da boste dovolj pili, 
jedli lahko hrano, ob težjem 
poteku ali grožnji z dehidracijo pa 
takoj k zdravniku.
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Okužbe 
s salmonelo

dile spremembe: včasih smo hrano 
v proizvodnem procesu kar naprej 
testirali, tudi površine, nato pa smo 
se odločili za sistem kritičnih kon-
trolnih točk. Če se neki prehrambni 
izdelek na koncu speče na 90 stopi-
njah, potem skrbimo samo za to, da 
se hrana res obdela na 90 stopinjah, 
saj nas mikrobiološko onesnaženje 
pri takem izdelku za nazaj ne zani-
ma več. To seveda ne pomeni, da so 
v industriji brezbrižni, temveč da 
poenostavljajo nadzor. Lahko pa se 
zgodijo tudi napake po taki termič-
ni obdelavi hrane in pride do one-
snaženja zaradi nedoslednosti.«

Ta se z lahkoto zgodi tudi na na-
šem domačem kuhinjskem pultu 

ali mizi. »Ljudje so gle-
de ravnanja pri pripra-

vi hrane zelo slabo 
ozaveščeni. Po delu 
s surovim mesom je 
treba biti dosleden 
in si umiti roke. Po-

gosto se dogaja, da z 
neumitimi rokami ali z 

nožem za meso nadaljuje-
jo s pripravo solate, ki je nikoli 

ne bodo termično obdelali.«

Srednje zapečeno mleto 
meso? Ne, hvala. V primerjavi 
s kemijskim onesnaženjem (ko do-
ločena količina strupene snovi pri-

de v hrano in se 
morebiti kdo 
zastrupi) gre 
pri bakteri-
jah za večje 
p o s le d ic e , 
saj je za okuž-
bo s salmonelo 
dovolj že nekaj 
bakterij. V našem 
telesu se te namnožijo 
in povzročajo probleme. Bak-
terije imajo to sposobnost, da jih je 
sčasoma vedno več in se zlahka pre-
našajo naprej, pojasni mikrobiolog 
Avberšek. »Če bi s salmonelo oku-
žen biftek stestirali takoj, bakterij 
ne bi bilo veliko, potem ko to meso 
stoji v trgovini nekaj časa, nato še v 
domačem hladilniku ter nekaj časa 
na mizi, je to že druga zgodba. Lju-
di zanimajo samo nevarne bakte-
rije, presenetljivo malo pa se dela 
dejanskih analiz mikrobiološkega 
onesnaženja v proizvodnji. Človek 
danes brez sodobne živilske indu-
strije ne more, in če bi se hoteli one-
snaženju izogniti, bi morali testirati 
mnogo, mnogo več, kot to počnemo 
sedaj. Ne samo v proizvodnji, tudi v 
trgovinah. Le tako bi se ljudje, pred-
vsem delavci v proizvodnji in ne na-
zadnje potrošniki, bolj zavedali tve-
ganja za okužbo.«

Najpogostejši tuj-
ki, ki jih najdemo 
v industrijski pro-
izvodnji hrane, 
so nohti in lasje. 
Kljub strogim hi-

gienskim pravilom 
je človek, delavec 

v živilski industriji, 
zmotljiv. »Vsakemu je ne-

mogoče gledati nenehno pod 
prste, zato moramo takšna tveganja 
pač sprejeti. Če bi se zaradi strahu 
pred salmonelo izogibali mesu, ni-
ste nič bolj varni. Spomnite se samo 
na smrtonosno bakterijo E.coli na 
kalčkih, recimo.«

Najbolje je, da se držimo osnov-
nih principov ravnanja s hrano – 
pranje zelenjave in sadja, umiva-
nje rok, pomivanje desk in nožev 
po pripravi mesa. »Kot mikrobio-
log bom brez težav pojedel srednje 
spečen kos mesa, saj se zunanji del 
mesa termično obdela, znotraj je 
pa tako in tako sterilno. A ko mi 
bo nekdo ponudil srednje zapeče-
no mleto meso, bom dejal samo: ne, 
hvala. Mleto meso je namreč pov-
sem druga zgodba, sredica na pri-
mer polpeta ni več zanesljivo steril-
na, saj gre za meso, ki je bilo mleto v 
neki napravi, katere higiena je lah-
ko vprašljiva.«
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Dr. Miha Avberšek

Rože morajo 
»rasti« tudi v 

šopku. 

S salmonelo se 
običajno okužimo 
zaradi zaužitja 
surovega ali premalo 
kuhanega mesa, jajc 
ali jajčnih izdelkov, pa 
tudi nepasteriziranega 
mleka. Ni pa tako 
nenavadno, da 
salmonelo najdejo 
tudi na celem popru, 
napolitankah, 
kosmičih ali v čokoladi 
za otroke. Kako pride 
do tega? In ali bi nas 
moralo skrbeti, da se 
je število obolelih s 
črevesno nalezljivo 
boleznijo, ki jo 
povzroča okužba s 
salmonelo, v letu 2022 
povečalo za več kot 
enkrat (s 156 na 370)?

tudi na čokoladi, 
popru in kosmičih

Ne samo na mesu, 


