Razloži piramido zdrave prehrane.

SISTEMATIKA@IVIL

Definiraj, kaj je živilo.
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MLEKO IN MLEČNI NAPITKI
1. Odgovori na vprašanja.
Katere snovi mora vsebovati mleko, ki je namenjeno novorojencem?

_______________________________________________________
_______________________
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Kako bi prilagodil kravje mleko, da bi ga lahko uživali dojenčki?

_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Komu priporočajo uživanje kozjega mleka in zakaj?

_______________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Zakaj mleko nekaterih sesalcev vsebuje veliko maščob?
Primerjava različnih vrst mleka
vrsta

maščobe

beljakovine

kazein

albumin

laktoza

žensko

4,5

1,1

0,4

0,4

7,1

kozje

4,1

3,7

3,1

0,6

4,6

osličje

1,0

2,0

0,7

0,6

6,2

ovčje

6,3

5,3

4,5

1,7

4,6

kobilje

1,5

2,2

1,2

0,3

5,9

kravje

3,8

3,3

2,5

0,23

4,7

2. Dopiši hranilne snovi.

C Vpiši hranilne snovi mleka.
87,5 % –

____

12,5 % –

3,5 % –

_____
_____

3,2 - 4,2 % –
4,6 % –
Ca, P,K, Fe –
B , A, D –
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3. Pripiši fazo proizvodnje od svežega do mleka v embalaži.
Po molži preprečijo razvoj škodljivih mikroorganizmov.
Odvzamejo del ali vso maščobo.
Maščobne kapljice razbijejo v drobne kapljice,
zato da se maščoba ne izloča v obliki smetane.
Mleko segrevajo nekaj sekund pri temperaturi 72–76 °C,
da uničijo zdravju škodljive bakterije.
Mleko segrevajo nekaj sekund nad 140 °C,
da uničijo vse mikroorganizme in njihove spore.
4. Ugotovi vrsto zgoščenega mleka, ki je opisana.
Vsebuje najmanj 17,5% s.s. mleka brez mačobe.
Mleko sušijo s toplim zrakom, tako da ne vsebuje
več kot 4 % vode.
Z izparevanjem vode zgostijo mleko na 1/3 volumna
in dodajo najmanj 40% sladkorja.
Iz mleka izparijo del vode, tako da vsebuje 25% s.s. brez maščobe.

5. V uporabi sta pasterizirano in sterilizirano mleko. Ugotovi, katera vrsta mleka ustreza
določeni trditvi in k njej pripiši ustrezne črke.
P – pasterizirano mleko
S – sterilizirano mleko
a) Uničeni so vsi mikroorganizmi in njihove spore.

___
Pred uporabo ga ni treba prekuhati. ___
Uporabno je tri mesece. ___

___

b) Hraniti ga moramo na hladnem.
c)
č)

d) Na našem tržišču imenujemo vrsto tega mleka »trajno mleko«.

___
Uničeni so le nekateri mikroorganizmi. ___

e) Mleko je segreto na manj kot 100 °C.
f)

3

___

6. Določi odstotek maščob in rok trajanja naslednjih vrst mleka
živilo

% maščob

Rok trajanja

sterilizirano delno posneto mleko
evaporirano mleko
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mleko v prahu
sterilizirano posneto mleko
pasterizirano mleko

7. Kolikšno količino mleka priporočajo na dan otrokom starim od 13 do 19 let in razmisli,
zakaj?
a) ¼ l

c) ¾ l

b) ½ l

č) 1 l

8. Zakaj je sveže mleko hitro pokvarljivo živilo?
a) Ker vsebuje kalcij in fosfor

c) Ker vsebuje majhno količino maščob.

b) Ker se v njem razmnožujejo mikroorganizmi.

č) Ker vsebuje veliko količino vode.

MLEČNI IZDELKI
1. K naštetim izdelkom vpiši postopek pridobivanja.
A – s posnemanjem maščob
B – z mlečnokislinskim vrenjem
C – s stepanjem sladke ali kisle smetane
D – z usirjanjem mleka
a) skuta

___
kislo mleko ___
sladka smetana ___

___
kisla smetana ___
sir ___
kajmak ___

d) sadni jogurt

b) surovo maslo

e)

c)

f)

č)
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___

g)

2. Pripiši mlečni izdelek, ki ustreza opisu.
Mleku dodajo cepivo L. acacidophilusa.
Izdelujejo ga z dodajanjem mlečnokislinskih bakterij
pasteriziranemu in homogeniziranemu mleku.
Pasteriziranemu mleku dodajo cepivo mlečnokislinskih
Strptokokov, laktobacilov in kvasovk.
S posnemanjem m. maščobe dobijo sladko, ki ji lahko dodajo
mlečnokislinske bakterije in je kisla (fermentirana).
Pridobivajo ga s stepanjem smetane v pinjah.
Je stranski proizvod pri izdelavi surovega masla, ki ga lahko
uporabljajo kot osvežilni nizkoenergijski napitek.
Izdelujejo ga s posnemanjem zgornje plasti kuhanega in ohlajenega
mleka.
3. Določi odstotek maščobe v spodaj navedenih mlečnih izdelkih in rok njihovega trajanja.
živilo

% maščobe

pasterizirana smetana za stepanje
lahki jogurt
sterilizirana smetana za kavo
surovo maslo I. vrste
pinjenec
kajmak

4. Obkroži fermentirane mlečne izdelke.
a) surovo maslo

č) kislo mleko

f) sadni jogurt

b) skuta

d) kisla smetana

g) kajmak

c) sladka smetana

e) sir

h) kefir
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Rok trajanja

5. Kateri mlečni izdelek daje organizmu potrebne mikrobe za uravnavanje črevesne flore:
a) sladoled

c) surovo maslo

b) jogurt

č) pasterizirano mleko

6. Katere lastnosti ustrezajo kisli in katere sladki smetani? Pripiši ustrezne črke.
K – kisla smetana
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S – sladka smetana
a) Vsebuje do tretjino maščob.

___

b) Dodane so mlečnokislinski streptokoki.
c) V prodaji je tudi stepena.
č) Je goste konsistence. _______
d) Lahko je sterilizirana.
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__

___

___

7. Kateri mlečni izdelek vsebuje najmanj 82% mlečne maščobe?
a) kisla smetana

c) sladka smetana

b) surovo maslo

č) topljeno maslo

8. Katere lastnosti in pomene imajo probiotiki kot so mlečnokislinske bakterije rodov
Lactobacillus in Bifidobacterium? (3)
a) So živi mikrobni dodatki hrani.
b) Negativno vplivajo na organoleptične lastnosti izdelka.
c) Uravnavajo črevesno mikrofloro, ker stimulirajo rast koristnih in zavirajo rast škodljivih
bakterij.
č) Ne preživijo prehoda od ust do debelega črevesa.
d) Uživajo jih lahko le zdravi ljudje.
e) Preprečujejo driske pri zdravljenju z antibiotiki.

9. Opiši spremembe, ki nastanejo med mlečnokislinskim vrenjem pri izdelavi kislega mleka.

________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Siri
1. Dopolni besedilo o pridobivanju sirov z manjkajočimi besedami: aminokisline, let, očes,
kazein, sirišče, mesecev, negovati, sirna zrna, beljakovine, tednov, sirotka.
Če mleku, ki so ga segreli na 32 do 35 °C, dodajo fermente za usirjanje mleka ali

_______ ,

______ koagulira. Nastane sirna gruda, ki jo razrežejo glede
na vrsto sira, da dobijo _________ . Zrna dvignejo s sirarskim prtom, v posodi
ostane sirotka. Zrna dajo v oblikovala in jih stiskajo, da odteče _______ .
Sledi soljenje, zorenje in negovanje sirov. Zorenje sira povzročajo encimi _______
in mleka. Pri zorenju se najbolj spremenijo ___________ :
mlečna beljakovina –

netopne beljakovine se spremenijo v topne, te pa delno razpadejo na

____________. Med zorenjem nastanejo specifični okusi in prerezi sirov
(oblika in velikost lukenj – ____ ). Med zorenjem morajo sire ________:
hlebe obračajo in brišejo s krpo, namočeno v mlačni slani vodi. Siri zorijo različno dolgo;
mehki nekaj

______ , trdi pa nekaj _______ ali celo ___.

2. Dopolni razpredelnico razdelitve sirov!

Po izvoru mleka

_________
b) _________
a)

prekmastnen

________
Po količini
maščobe v suhi
snovi sira

Po vsebnosti vode

mastnen

________
________

najmanj 50 % maščobe v suhi snovi
najmanj

__% maščobe v suhi snovi

najmanj 35 % maščobe v suhi snovi
najmanj 25 % maščobe v suhi snovi

__% maščobe v suhi snovi
manj kot __% vode

pusti siri

manj od

________
________
________

od 35–40 % vode

mehki
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_________
č) _________
najmanj __% maščobe v suhi snovi

c)

od 40–50 % vode
nad ____

__% vode

3. Kako pravilno odrežemo in postrežemo sire:
· trde sire režemo na prst debele

____________________ ,
· poltrde sire ponudimo narezane na

____________________ ,
MLEKOINMLE^NIIZDELKI

· mehke sire izrežemo v obliki

____________________ .
4. H kratkem opisu pripiši vrsto sira. Izbiraj med naslednjimi vrstami:
edamec, paški sir, topljeni sir, limburški sir, sirni namaz, parmezan, skuta, camembert,
bohinjski sir, kvarglji, ementalski, gavda, gorgonzola

______________ je najbolj znana vrsta mehkega sira, ki zori z rdečo mažo.
Izvira iz Belgije. Ima kvadratno obliko ali obliko opeke, te`ke od 0,2 do 1 kg.

______________ je vrsta ementalca, ki ga izdelujejo v planinskih sirarnah
bohinjskega kota. Hleb tehta od 30 do 50 kg.

______________ ima obliko ploščatega hleba in tehta od 80 do 90 kg. Imeti mora
trdo skorjo, na prerezu morajo biti pravilno razporejena okrogla očesa v velikosti »češenj«.

______________ izdelujejo v severni Italiji iz kravjega mleka. Testo je mehko,
bele do svetlo rumenkaste barve in enakomerno prepredeno z zeleno žlahtno plesnijo.
Vonj in okus sta prijetno pikantna.

______________ izdelujejo iz ovčjega mleka na otoku Pagu. Ima obliko cilindra
in tehta od 2 do 4 kg. Skorja mora biti gladka, rumena, testo pa trdo in pikantno, da ga lahko
ribamo.

_________ je nizozemski sir v obliki nizkega cilindra, ki tehta od

8 do 10 kg. Okus zrelega sira je nekoliko sladkast in neizrazit, pri starejših sirih pa je zrazitejši
in nekoliko pikanten.

______________ izvira iz Francije (Normandija). Zanj je značilna oblika
majhnega hlebčka, ki ga pokriva žlahtna bela plesen. Vonj in okus spominjata na šampinjone.

______________ ima trdo in pikantno testo, zato ga ribamo in uporabljamo
kot dodatek jedem. Izvira iz severne Italije.
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______________ izdelujejo iz skute, ki jo solijo in oblikujejo v sirčke. Te potem
sušijo in pustijo zoreti. Imajo obliko koleščka, težkega do 25 g. Imeti morajo prijeten okus
po kislem in izrazit aromatičen vonj.

______________ ima obliko krogle, pri nas pa ga izdelujejo v obliki salame,

težke od 2 do 3 kg. Površina sira je rdeče rafinirana, testo pa kompaktno z redkimi očesi,
blagega okusa. Izvira iz Nizozemske.

______________ je sveži sir, ki ne zori.
__________ _________ dodajo različne dodatke.
______________ so izdelani s topljenjem trdih ali poltrdih sirov. Dodajajo jim

tudi vrtnine, gobe, sadje, školjke, rake …

5. Pojasni vlogo soli pri izdelavi sirov.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________
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UTRJEVANJE SNOVI: PREDELAVA MLEKA V MLEČNE IZDELKE
Izpolni razpredelnico!
GLEDE NA MOLZNO ŽIVAL:

FERMENTIRANO MLEKO:

ZGOŠČENO MLEKO:

1.

1.

1.

MLEKOINMLE^NIIZDELKI

__________
2. __________
3. __________

__________
2. __________
3. __________
4. __________
5. __________

MLEČNE PIJAČE:

__________
2. __________
3. __________

STRANSKI IZDELKI:

__________
2. __________
3. __________
4. __________

__________
2. __________

1.

1.

MLEKO
SMETANA:

__________
2. __________
1.

SIRI:

______
2. trdi ________
3. poltrdi ______
4. mehki ________
5. sveži ________
1. zelo trdi
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IZDELKI Z VELIKO
MAŠČOBE:

__________
2. __________
3. __________
4. __________
1.

TOPLJENI SIRI:

__________
2. __________
1.

ZGRADBA MESA
1. Dopolni spodnje besedilo o zorenju mesa!

__ ne izločata več iz mišic in nastane majhna količina ogljikove
kisline. Ko je porabljen ves _____ , se konča aerobna faza presnove in nastopi smrt
mišice. Zaradi sprememb začnejo delovati encimi, ki razgradijo glikogen v ______
kislino. ATP, ki nastane v mišicah z _______ hranilnih snovi,
se ne more obnavljati. Pojavi se ___________ aktina in miozina s prečnimi
mostički. Nastopi posmrtna ali mrtvaška ________ .

MESOINMESNIIZDELKI

Po zakolu se voda in

Zaradi kislosti se lizosomi poškodujejo, encimi, ki so v lizosomih, pa razgradijo

___________ mišičnih vlaken. Meso postane _____ in sočno.
Oblikujeta se značilna aroma in _____ . Na aktivnost encimov vpliva
___________ .

2. Besedilo, ki opisuje zgradbo mišic, dopolni z naslednjimi manjkajočimi besedami: LOJ,
ŽELATINA, MAščOBA, KOLAGEN, MAST, MIšIčNINA, VEZIVNO TKIVO, MIšIčNA VLAKNA,
MIOGLOBIN in BARVA.

__________ je sestavljena iz celic, ki jih imenujemo _____________.
V vlaknu je tekočina, v njej pa je raztopljeno barvilo __________ , ki je skladišče
kisika v organizmu. Zaradi navzočnosti kisika se _________ mesa spreminja od
svetlo rdeče do rjave.

___________ sestavlja mišične ovojnice, povezuje mišična vlakna v snopiče ter
sestavlja kite in kožo. Najpomembnejša beljakovina
vezivnega tkiva je

_________ .

V vodi in pri temperaturi 60 °C se začne spreminjati

____________ .
_________ se v organizmu odlaga v celicah
v

in med vlakni vezivnega tkiva. Nekaj je nevidne, večina
pa je vidne kot goveji
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____ in svinjska ______ .

3. Katerih izmed navedenih lastnost mesa ne ugotavljamo s čutili?
a) barva mesa

c) konsistenca (čvrstost) mesa

b) pH oziroma kislost mesa

č) vonj mesa

4. Večina vrst sve`ega mesa po zakolu otrpne in pozneje dozoreva. Kakšno postane meso
med dozorevanjem? (3)
a) trdo

č) pusto

b) mehko

d) neelastično

c) sočno

e) ustrezne barve

5. Opisu mišičnine pripiši ustrezno kakovost.
Uporabi ključ: N – normalna mišičnina
BMV – bleda, mehka in vodena mišičnina
TČS – temna, čvrsta in suha mišičnina
KAKOVOST

OPIS MIŠIČNINE
Zaradi premajhne kislosti ostane celična ovojnica nepoškodovana.
Voda je v celicah. Struktura mišice je zaprta.
Mišičnina ima ustrezno barvo, je zmerno trdna in normalno vlažna.
Zaradi previsoke temperature pri zorenju se razgradita mioglobin
in delno tudi kolagen.

6. Kateri trditvi sta napačni?
a) Mesu daje rdečo barvo hemoglobin.
b) V mišicah mlajših živali je manj barvila kot v mišicah starejših živali.
c) V svinjini je približno toliko mesnega barvila kot v teletini.
č) Manj pigmenta vsebujejo bolj aktivne mišice.
d) Zaradi vezave kisika iz zraka nastane zaželena svetlo rdeča barva mesa.
e) Barva maščobnega tkiva je odvisna od vrste, pasme in starosti živali ter od krmil.

7. Katere izmed navedenih živali imajo svetlo meso? (6)
a) srne

d) piščanci

h) ribe

b) gosi

e)

prašiči

i)

purani

c) kunci

f)

teleta

j)

noji

č) gamsi

g) fazani
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k) goveda

8. Kateri deli mesa vsebuje največ vezivnega tkiva?
a) pleče

č) bočnik

b) vrat

d) oreh

c) pljučna pečenka

e) rebra

MESOINMESNIIZDELKI

9. Kateri deli mesa vsebujejo največ maščobnega tkiva?
a) rebra

č) vrat

b) potrebušnina

d) visoki hrbet

c) stegno

e) prsi

10. Utemelji ustrezne postopke toplotne obdelave različnih delov mesa.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________
11. Od česa je odvisna barva mesa? (Navedi tri vzroke.)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________
12. Dopolni.
1. Prvo fazo zorenja mesa imenujemo

_________________, drugo

________________.
2. Po zakolu se glikogen razgradi v ________ ________.
3. Kot posledica nepravilnega zorenja poznamo ________
in ________ mišičnino.
4. Meso vsebuje približno _______% polnovrednih beljakovin.
5. Glavni beljakovini v mesu sta _____ in ________ .
pa
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Hranilna vrednost mesa
B Kateri energijski hranilni snovi vsebuje meso? (2)
a) beljakovine

c) voda

d) minerali

b) škrob

č) maščobe

e) vitamini
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13. Napiši odstotek hranilnih snovi, ki jih vsebuje sveže meso posameznih vrst živali!
Pomagaj si s tabelami o hranilni vrednosti živil.
Vrsta živali

BELJAKOVINE

MAŠĆOBE

VODA

GOVEDINA
PURAN
NOJ
ZOBATEC
TELETINA
SRNA
GOS

14. Katerega od naštetih vitaminov ne vsebuje meso?
a) A

c) B1

d) B6

b) C

č) D

e) B12

15. Katere pomembne minerale vsebuje meso? (3) Pripiši ustrezne kemijske simbole.
a) železo –

c) kalij –

d) magnezij –

b) kalcij –

č) selen –

e) cink –

16. Dopolni tabelo.

KONČNA SREDIŠČNA

BARVA MESA NA PREREZU IN

TEMPERATURA (ᵒC)

BARVA SOKA

od 40 do 45
od 55 do 60
od 65 do 70
od 75 do 80

17
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STOPNJE PEČENOSTI GOVEJEGA MESA
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Kategorije mesa
1. Z ustrezno barvo glede na kakovost pobarvaj kvadratek pred določeno kategorijo mesa!
Izbiraj med: zelena, modra, rdeča, rumena
meso izven kategorije

meso II. kategorije

meso I. kategorije

meso III. kategorije

2. Glede na količino mišičnega, maščobnega in vezivnega tkiva sklepaj, v katero kategorijo
mesa se razvrščajo našteti osnovni deli pri govedu.

MESOINMESNIIZDELKI

Označi: IZ – izven kategorije
I. – I. kategorija
II. – II. kategorija
III. – III. kategorija
rebra –

visoki hrbet –

vrat –

pljučna pečenka –

stegno –

prsi –

bočnik –

pleče –

nizki hrbet –

MESO KLAVNE ŽIVINE
GOVEDINA
1. Pravilno poveži starost živali ob zakolu z imenom govejega mesa.
GOVEJE MESO

STAROST ŽIVALI

telečje meso (teletina)

od 8 do 12 mesecev

meso težjih telet

nad 30 mesecev

mlada govedina

do 8 mesecev

goveje meso (govedina)

od 12 do 30 mesecev

2. Osnovne dele govejega mesa označi s številkami! Pomagaj si z legendo. V tabelo vpiši
kategorije posameznih delov.
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Legenda: DELI GOVEJEGA MESA
deli mesa

kategorija

deli mesa

1. stegno

2. prsi

3. nizki hrbet, ledja, rostbif

4. visoki hrbet, bržole

5. rebra

6. pleče

7. podplečje

8. vrat

9. golen, zadnji bočnik
11. podlaket, prednji bočnik

kategorija

10. pljučna pečenka, goveji file
12. potrebušnina, flam

3. Na slikah so naslednji kosi: vrat, zunanje stegno, oreh, podplečni kos, flam in rebra. Pripiši
k sliki ime kosa mesa.
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TELETINA
1. K sliki pripiši navedene dele mesa pri teletu.
Deli mesa:

· vrat

· zadnja krača

· rebra

· pleče

· stegno

· ribica

· zarebrnice

· prednja krača

· prsi

MESOINMESNIIZDELKI

· ledvični del

2. Katere spodaj navedene lastnosti so značilne za govedino in katere za teletino?
Vpi{i:

G – značilnost govejega mesa
T – značilnost telečjega mesa
a) Vezivno tkivo je odporno na toploto, zato je za pripravo jedi potreben daljši čas.

1

b) Vezivno tkivo je zelo občutljivo na toploto in se hitro razgrajuje.
c) Polpečeno meso je na prerezu rožnate barve in vsebuje nekoliko bledorožnatega soka.
č) Meso po navadi pripravljamo s suhimi toplotnimi postopki in vedno do polne pečenosti.
d) Meso je temnejše rdeče barve.

SVINJSKO MESO
1. K številkam v tabelo pripiši dele svinjskega mesa z vsemi imeni, ki jih poznaš
in pripiši kategorijo!
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DELI SVINJSKEGA MESA

KATEGORIJA

1.
2.
2.a
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Maso toplega trupa ob zakolu živali poveži s poimenovanjem svinjskega mesa!
SVINJSKO MESO

MASA TOPLEGA TRUPA

prašički

od 50 do 120 kg

pitani prašiči

nad 120 do 180 kg

težki pitani prašiči

od 5 do 25 kg

3. Poimenuj kose svinjine na slikah!
Na slikah so: zarebrnica, notranje stegno, potrebušina (flam), file (ribica), zunanje stegno.
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JEDI IZ GOVEDINE, TELETINE IN SVINJINE
B Kako imenujemo spodaj opisane jedi iz govedine. Pomagaj si s knjigo Kuharstvo.

MESOINMESNIIZDELKI

Opečene bržole dušimo s prepraženo čebulo, na rezine
narezano jušno zelenjavo in sesekljanimi kaprami. Prilijemo
belo vino in dodamo kislo smetano. Za prilogo ponudimo
dušen riž ali vodne žličnike.

Oprane, skuhane in na rezine narezane vampe prepražimo s sesekljano čebulo. Dodamo
rdečo papriko in paradižnikovo mezgo ter dolijemo juho. Jed pred serviranjem potresemo
s parmezanom in petršiljem.

Na maščobi prepražimo veliko sesekljane čebule, dodamo začimbe in paradižnikovo mezgo
ter narezano meso bočnika. Dušimo do mehkega.

Zrezke iz govejega stegna na maščobi najprej popečemo,
nato pa dušimo v osnovni omaki, ki ji dodamo prepraženo
čebulo in paradižnikovo mezgo. Dodamo rezine gobic in
gnjati. Jed ponudimo s pečenim krompirjem.

Goveji file drobno sesekljamo, pikantno začinimo (sol, poper, paprika, kumina, petršilj,
šalotka, kapre, ribji fileti, rumenjak, gorčica, majoneza) in vse skupaj dobro premešamo.

Meso z vratu zrežemo na koščke in opečemo z narezano
slanino. Dodamo drobno narezano jušno zelenjavo, čebulo
in paradižnikovo mezgo. Meso dušimo, začinimo ter
zalijemo z osnovno omako in vinom. Omako pretlačimo.

Bržole solimo, popramo, potresemo z nekaj moke in opečemo. Dušimo jih v omaki z narezano
in praženo jušno zelenjavo in čebulo. Omako pretlačimo in dodamo rdeče vino (modri pinot).

23

Biftke (ena rezina – 16 dag) potolčemo z dlanjo, solimo, popramo in namažemo z gorčico.
V ponvi jih pečemo do različnih stopenj pečenosti. Prelijemo jih z omako (vino, worcestrska
omaka, temna osnova) in jim dodamo rezino zeliščnega masla.

Rezine rostbifa solimo, popramo in spečemo na žaru.
Obložimo z zeliščnim maslom in opečenimi paradižniki,
lahko tudi s popečenimi bananami, krhlji mandarine ali
drugo zelenjavo in sadjem.

Angleško pečene biftke obložimo z zelenjavo na maslu in z enim francoskim krompirjem.

Srednji del pljučne pečenke (36–40 dag) povežemo, solimo,
popramo, namažemo z gorčico in rjavo zapečemo na obeh
straneh, tako da v sredini ostane sočno rožnat.

S konice pljučne pečenke odrežemo tri rezine in jih spečemo na angleški način. Vsako
posebej damo na košček kruha, opečen na maslu in ga prelijemo z omako. Obložimo jih
z opečeno slanino in opečenim paradižnikom.

Srednji del pljučne pečenke narežemo na rezine (za eno osebo dve rezini) in spečemo na
angleški način. Pečene položimo na pariško ocvrte koščke kruha. Prelijemo jih z madejrsko
omako, ki jo naredimo iz osnovne rjave omake in madejre (vino iz malvazije). Na vsak kos
položimo rezino popečenih gosjih jeter in nekaj rezin popečenih gob.

Na vsak biftek, pečen na angleški način, položimo na oko pečeno jajce ter mu dodamo cel
poper in peteršilj.
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C Spodaj navedene jedi iz govedine razvrsti v tabelo:
· obložena govedina
· goveji file Stroganov

· obloženi biftek
· goveji ragu

· tournedos Rossini
· goveji zrezki po cigansko

· angleški biftek

· entrecote po lyonsko

· čebulna bržola

· tatarski biftek

· govedina v solati

· polsočni golaž

· krepka juha (consommé)

· vampi po tržaško

· bržola v burgundski omaki

· pljučka v omaki

· sarma

· biftek z jajcem

· dvojni biftek
(chateaubriand)
· goveji zrezki
v pikantni omaki
· musaka

· dušena govedina
v gobovi omaki
· rostbif po angleško

· filet mignon
po ameriško
· prekajen goveji jezik
s hrenom

· ramstek na žaru
HLADNE

1.

ZAČETNE JEDI
3.

2.
JUHA

TOPLE ZAČETNE JEDI
1.

3.

2.

4.

PRIPRAVLJENE JEDI
1.

2.

5.
5.

3.

7.

4.

8.

JEDI PO NAROČILU
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1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

6.

D Kako poimenujemo spodaj opisane jedi iz teletine? Pomagaj si s knjigo Kuharstvo.

Sesekljano čebulo rumeno prepražimo, dodamo na koščke narezan vratni kos mesa, strt česen,
rdečo papriko in paradižnikovo mezgo. Prilijemo kostno juho in dušimo. Omako pretlačimo,
dodamo vino in kislo smetano.

V frikando naredimo zarezo in ga
nadevamo s trdo kuhanimi jajci. Med jajca
damo slanino, zvijemo, zvežemo z vrvico
in spečemo.

Zrezke iz telečjega stegna nadevamo
z jajčnikom, ki smo mu dodali koščke šunke.
Pariško paniramo in ocvremo.

Stek iz telečjega oreha pripravimo kot naravni zrezek. Na vsakega položimo na oko pečeno
jajce in dva sardelna fileta. Prelijemo z naravno omako. Obložimo z rezinami kislih kumaric in
pečenim krompirjem.

Iz frikandoja narežemo zrezke. Nadevamo
jih s prepraženim grahom, šunko in
razžvrkljanimi jajci. Premešamo, da jajca
zakrknejo. Zvitke na maščobi opečemo in
dušimo v omaki.

Meso s plečeta zrežemo na koščke in jih
damo v telečjo osnovo skupaj z zelenjavo in
zelišči. Jed okisamo z limonovim sokom ali
belim vinom. Dodamo peteršilj in legiramo.

Iz telečje krače izločimo mišice, tako da dobimo podolgovate koščke mesa, ki jih imenujemo
ptički. Za eno osebo računamo dva koščka mesa. Meso potresemo z moko, opečemo in
dušimo v omaki. Na koncu dodamo na maslu dušen grah in kislo smetano.

@ivila
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E Spodaj navedene jedi iz teletine razvrsti v tabelo:
· telečji frikase

· nadevane telečje prsi

· stek po moderno

· praški zvitek

· telečja pljuča
po dunajsko

· telečji medaljoni
v kaprni omaki

· jetrca na žaru

· pražena telečja jetra

· telečja pečenka

· švicarski zrezek

· telečji paprikaš

· zrezek Orly

· naravni zrezek

· pečena telečja krača

· stek po vrtnarsko

· telečji ptički
v grahovi omaki

· telečji file v gobovi omaki

· telečja pečenka Stephanie

· dunajski zrezek

· dušeno telečje srce v smetanovi omaki

· stek po holsteinsko
TOPLE ZAČETNE JEDI
1.

3.

2.

4.
PRIPRAVLJENE JEDI

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.
JEDI PO NAROČILU
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1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

@ivila

· ljubljanski zrezek

F V tabelo vpiŠi kos mesa, ki ga uporabljamo za navedene jedi!
KOS MESA

JEDI
paprikaš, obara, rižota, mesna sekanica, ragu
telečja pečenka, paprikaš, rižota, frikase
nadevane telečje prsi
telečja zarebrica
naravni zrezek, stek po vrtnarsko, telečji file v grahovi omaki,
telečji medaljoni, pečenka Stephanie

DROBOVINA
žličniki, vranični riž
jetrni file na žaru, pražena telečja jetra
priželjc po mlinarsko
telečja pljuča po dunajsko

G Kako imenujemo spodaj naštete jedi iz svinjine? Pomagaj si s knjigo kuharstvo.

Ledveni del hrbta solimo, popramo in natremo s sesekljano kumino. Pečemo skupaj
s krompirjem, narezanim na krhlje in šalotko.

Opečene zarebrnice dušimo v omaki
s šalotko. Omako pretlačimo, dodamo belo
vino, gorčico in poper.

Dušimo prepraženo čebulo in slanino.

Dodamo nasekana rebra ali koščke vratu in
dušimo skupaj z začimbami. Posebej dušimo
kislo zelje in ga dodamo k dušenemu mesu.

Zarebrnice opečemo. Prepražimo na kolobarje narezano čebulo, na rezine narezan krompir,
česen, peteršilj in sesekljane feferone. Vse skupaj dušimo ter dodamo narezane jajčevce, kuhan
stročji fižol in papriko. Na koncu dodamo meso, riž in na polovico prerezane paradižnike.
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H Spodaj navedene jedi iz svinjine razvrsti v tabelo:
· ocvrti svinjski zrezek po pariško

svinjska pečenka

· kuhana ledvička v kisli omaki

žolca

· svinjska zarebrnica na žaru

kisla svinjska jetra

· svinjski hrbet po kmečko

gorenjski želodec

· mrežna pečenka

pleskavica

· kraški pršut

golaž Szekely

· svinjske zarebrnice Robert

šunka v testu

· zarebrnice Szekely

ražnjiči

HLADNE ZAČETNE JEDI

1.

2.

3.
4.

TOPLE ZAČETNE JEDI

1.

2.

PRIPRAVLJENE JEDI
1

4.

2..

5.

3.

6.

JEDI PO NAROČILU

1.
3.
2.

4.

Utrdi znanje o govedini in teletini. Dopolni.
1. Mlada govedina ali

____________ je meso do ______ mesecev starih

bikov in junic.

_______ in _______.
3. Izraza, ki ju uporabljamo za nizek hrbet govedine, sta __________ ali __________ .
4. Del govejega mesa I. kategorije je __________ .
5. Zunaj kategorije je _________________.
6. Visoki hrbet pri govedini imenujemo tudi __________ .
2. Zunanje stegno govedine delimo na
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_____ .
8. Najboljše meso za golaž je _____ . Ima veliko vezivnega tkiva, ki pri dolgotrajnejšem
dušenju _________ .
9. Rostbif je primeren za ______________ pečenje.
7. Maščoba pri govedini je

10. Polpečeno meso je rožnate barve. Temperatura v središču mesa ne sme biti vi{ja od
°C.

_____

__________ pečeno in mesno rdeče barve.
12. Rezino rostbifa uporabljamo za __________ na žaru.
13. Bržole v burgundski omaki dušimo in na koncu damo ___________ vino;
najustreznejše je ___________ .
14. Jedi po naročilu iz pljučne pečenke so: ________________ ,
________________ , ________________ ,
in ________________ .
15. Meso za tournedoje Rossini spečemo na angleški način in obložimo z _________
in _______________ ter prelijemo z _______________
11. Do 45 °C je meso

omako.

___________ (del mesa). Dušenim zrezkom
dodamo ___________ , ___________ in ___________ .
17. Frikando je _______________ (del, vrsta mesa).
18. Telečji ptički so narejeni iz _______________ (del).
19. Švicarski zrezek je nadevan s _________ in _________
ter ___________ paniran.
20. Steak po holsteinsko je iz _________ _________ (vrsta, del mesa).
Na vsakega položimo _________ in _______________ .
21. Telečja pečenka Stephanie je iz ______________ (del mesa). V zarezo
položimo _______________ vmes pa damo _______ .
16. Goveji zrezki po cigansko so iz

@ivila
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Utrdi znanje o svinjini in dopolni.

___________ in ___________ ,
deli III. kategorije pa so: _____________________________ .

1. Dela I. kategorije svinjskega mesa sta

2. Meso je izjemno okusno, če ga pripravljamo na žaru, in sicer zaradi večje vsebnosti

___________.
3. V porcijo odrežemo tri _________ v skupni teži _________ dag.
4. Nekateri deli svinjskega mesa niso primerni za dietno prehrano, ker vsebujejo

MESOINMESNIIZDELKI

________ tkiva in ________ .
5. Odojki so stari do _______________ .
6. Žolco naredimo iz (deli mesa) _____________________ ,
ker vsebujejo veliko ________ tkiva, ki pri segrevanju __________ .
8. Deviško pečenko pripravljamo iz (del mesa) __________ ,
obložimo, zavijemo v ______________ in spečemo.
9. Golaž Szekely imenujemo tudi __________ ; pripravljamo ga iz (del mesa)
__________ ter dušimo skupaj s _______ _______
10. Hrbet po kmečko pečemo skupaj s __________ in ____________ .
11. Čevapčiči so narejeni iz več vrst mesa: ____________ in začimb, pleskavici
pa dodamo še ____________ .
več

MESNI IZDELKI
B Obkroži mesne izdelke: (4)
a) zamrznjeno stegno

č) ohlajena svinjska jetra

b) suhe klobase

d) obarjene klobase

c) pečenice

e) prekajena in posušena krača

C Kateri mesni izdelek vsebuje največ maščob? Obkroži pravilno trditev:
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a) suha krača

c) slanina

b) prekajen jezik

č) posebna klobasa

D Naštete mesne izdelke razvrsti v tabelo!
mesni izdelki: posebna, šunkarica, kranjska klobasa, domača salama, hrenovka, savinjski želodec
BARJENE KLOBASE

POLTRAJNE KLOBASE

SUŠENE KLOBASE

E K naštetim izdelkom pripiši ustrezne načine konzerviranja! Izbiraj med: sušenje,
prekajevanje, toplotna obdelava, soljenje, razsoljevanje, z mastjo.

_____________________
b) pašteta ________________
c) slanina ____________________
č) hrenovka ___________________
d) vampi v konzervi________________
e) mortadela
_________________
f) krvavica ___________________
g) meso iz tünke _________________
a) pršut

F Ugotovi, koliko časa so uporabne naštete klobase, če jih hranimo pri ustrezni
temperaturi.

Vpiši: D – nekaj dni
T – do dva tedna
M – nekaj mesecev

____
krvavica – ____
šunkarica –

____
ogrska salama – ____
hrenovka –

____
milanska klobasa – ____

pariška klobasa –

G Obkroži trditvi, ki sta značilni za plesen na nekaterih salamah in pršutu: (2)
a) je zelo nevarna za zdravje
b) daje izdelkom specifičen okus
c) zaradi nje je potrebno izdelek prekuhati
č) to je plemenita plesen

H Katere dodatne sestavine in aditivi so dovoljeni za konzervirano meso?
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I Obkroži dodatka v mesnih izdelkih, ki imata negativen vpliv na zdravje ljudi.
a) sojini in sončnični proteini
b) vitamina E in C
c) natrijev nitrit
č) polifosfati
d) inulin

J Izberi in pripiši ustrezen aditiv za mesne izdelke k opisanemu namenu dodajanja
in vplivu na zdravje.

MESOINMESNIIZDELKI

Izbiraj med: natrijev nitrit in polifosfati.

_________ Ščitijo mesne izdelke pred kvarjenjem, ki ga povzročajo mikroorganizmi.
barvilo v mesu spremeni v barvilo, ki je obstojno med
_________ Naravno
skladiščenjem in kuhanjem.
_________ Povečujejo sposobnost vezave vode in zmanjšujejo izcejanje.
_________ Zmanjšujejo sposobnost prenosa kisika v krvi.
_________ Ovirajo prehajanje kalcija, magnezija in železa skozi stene tankega črevesa.
_________ Porušeno razmerje med kalcijem in fosforjem vpliva na nastanek
osteoporoze.
_________ Veže se z amini in nastanejo kancerogeni nitrozoamini.

OVČJE MESO
B Kako imenujemo vrsto ovčjega mesa od živali, starih od 3 do 12 mesecev?
a) meso sesnih jagnjet (mlada jagnjetina),
b) jagnječje meso (jagnjetina),
c) ovčetina (bravina in koštrunovina).

C Zaradi katere lastnosti jagnjetino najpogosteje pripravljajo na žaru ali v kmečki peči?
a) Ker je meso obdano z maščobo.
b) Ker meso dobi pikanten okus po pečenem.
c) Ker ima maščoba visoko tališče.
č) Ker ima meso prepoznaven živalski priokus .

D Katere navedene jedi iz ovčjega mesa so slovenske narodne jedi? (3)
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a) jagnje po pekovsko

č) na ražnju pečeno jagnje

b) bakalca

d) tržiška bržola

c) kapama iz jagnjetine

e) čevapčiči

E Kako imenujemo kos mesa, ki je posebnost razseka jagnjetine na?
a) stegno
b) dvojna zarebrnica
c) pleče
č) prsi vrat
d) zarebrnica
e) potrebu{ina

KOZJE MESO
B Katere vrste kozjega mesa zaradi izrazitega vonja in okusa ne uporabljamo za pripravo
jedi?

a) kozličje meso ( od 3 tedne do 6 mesecev starih živali),
b) kozje meso,
c) meso nekastriranih kozlov.

C Dopolni.

________ mesece, meso starejših živali je
_________________ .
b) Kozli morajo biti kastrirani najmanj _________________ .
c) Jedi iz kozličjega mesa so __________________________ .
č) Jedi iz ovčetine so __________ ,
__________ __________ , ________________ .
d) Jagnje po pekovsko spečemo z olupljeno ________ in __________ ,
bakalico pa dušimo s prepraženo __________ in __________ .
e) Tržiške bržole so iz (vrsta mesa) ______________ .
f) Medaljone iz jagnjetine lahko pečemo na _________ ali _________ .
a) Meso sesnih jagnjet je do

KONJSKO MESO
B Katera vrsta mesa ni meso kopitarjev?
a) meso žrebet

č) meso kopuna

b) meso oslov

d) konjsko meso

c) meso mezgov

e) meso mul

34

C Katere lastnosti mesa so značilne za konjsko meso? (3)
a) Meso je svetlo rdeče barve.
b) Na zraku potemni in postane rjavo rdeče.
c) Vsebuje veliko železa.
č) Večja količina glikogena daje mesu sladkoben okus.
d) Meso vsebuje veliko maščob.
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MESO DIVJADI
B Katere vrste divjačinskega mesa so dlakasta divjačina? (3)
a) jelenovina

c) prepelica

d) fazan

b) srnina

č) gamsovina

e) divja raca

C Katere lastnosti odlikujejo divjačinsko meso? (3)
a) Temno rdeča barva in veliko železa,
b) dietetična vrednost, ker vsebuje več beljakovin in manj maščob,
c) žilavost zaradi večje količine vezivnega tkiva,
č) oster vonj in okus,
d) sprememba v vsakodnevni prehrani.

D Dopolni imena jedi iz divjačinskega mesa!

____ na žaru
srnino stegno po ______
_______ lovska juha
ragu iz ____________
pražena srnina _____
_____ iz divjačine
srnin

E Dopolni.

___________ ali pa ___________ .
b) Kvaliteta mesa je odvisna od vrste živali, _______ , _______ , ______
a) Meso divjadi je pusto, zato ga

in načina odstrela.

_______________
in začimbe ___________ ___________ .

c) Za kvašenje divjačinskega mesa uporabimo zelenjavo:
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___________________ , iz jelena
č) Specialiteta iz srne so

________________ , iz gamsa __________________
in iz medveda __________________ .
d) Jedi po naročilu iz srne sta ______________________
in _______________________ .
PERUTNINA
B Katero meso se NE prodaja kot meso perutnine?
a) meso kokoši

d) meso pegatk

b) meso puric in puranov

e) meso gosi

c) meso jerebic

f) meso golobov

č) meso rac

g) meso petelinov

C V čem so prednosti perutnine v primerjavi z drugimi vrstami mesa? (3)
a) Meso je lahko prebavljivo in mehko.
b) Meso je lahko okuženo s salmonelo.
c) Zaradi vzreje na farmah je cenejše.
č) Vsebuje veliko purinov.
d) Priprava jedi je preprosta in hitra.

D Dopolni!

____ (do 30 % maščob). Največja perutnina so ____ ,
saj dosežejo težo 50 kg. Temno meso imajo ____ in ____ , najtemnejše
pa ____ . Zgornji del beder imenujemo ______ , spodnji del, odrezan
v kolenskem sklepu, je _____ .
Najbolj mastno meso imajo
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F Med tremi mo`nimi odgovori izberi pravilnega!
Najdra`ji kosi perutnine so:
a) prsi

b) bedra

c) peruti

Pri ekstenzivni zaprti reji se piščance zakolje pri starosti najmanj:
a) 56 dni

b) 70 dni

c) 112 dni

Pri tradicionalni prosti reji je minimalna starost piščancev ob zakolu:
a) 56 dni

b) 81 dni

c) 112 dni

Meso piščancev, ki brez glave, drobovine in nog tehta manj kot 750 g, se imenuje
MESOINMESNIIZDELKI

a) kopuni

b) kokeleti

c) pegatke

Posebnost postopka pri klanju perutnine je:
a) navzočnost veterinarskega inšpektorja

b) omamljanje

c) skubenje

G Obkroži jedi, ki so narejene iz perutninskega mesa.
V učbeniku Kuharstvo poišči naštete jedi in pripiši, kateri deli mesa se uporabljajo za
pripravo teh jedi.
Jedi

Vrsta in deli mesa

a) ljubljanska obara
b) tržiška bržola
c) bakalca
č) kijevska zarebrnica
d) zarebrnice Szekely
e) štajerska kisla juha
f)

naravni zrezek

g) filet mignon po ameriško
h) bograč
i)
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ljubljanski zrezek

H Zakaj imajo nekateri perutninski izdelki znak varovalnega živila?
Odgovor je en sam.

a) Zato, ker vsebujejo več prehranskih vlaknin.
b) Zato, ker vsebujejo majhno količino maščobe in
nasičenih maščobnih kislin.
c) Zato, ker vsebujejo majhno količino maščobe,
nasičenih maščobnih kislin in holesterola.
č) Zato, ker imajo ugodno sestavo maščobnih kislin.
d) Zato, ker imajo manjšo energijsko vrednost.

Divja perutnina
B Katera divja perutnina je najbolj cenjena za prehrano? (3)
a) divja gos

c) jerebica

d) fazan

b) divja raca

č) kljunač

e) prepelica

RIBE, RAKI IN MEHKUŽCI
B Dopolni besedilo!

___% maščob, mastne več kot ___ % maščob.
Jegulja, skuša, tun, losos in sardela so _______ ribe, morski pes, oslič, morski list
in postrv so ______ ribe.
Ribje meso je lahko prebavljivo, ker vsebuje malo _______ tkiva, ki že pri nižjih
temperaturah _______ .
Varovalni vpliv uživanja ribjega mesa pripisujejo omega-3 ______ kislinam,
ki preprečuje strjevanje krvi, s tem pa tudi trombozo in _______ .
Pri hranjenju z morskimi ribami človek zaužije veliko _______ , ki preprečuje golšavost.
Puste ribe vsebujejo manj kot

Kvarjenje ribjega mesa

______ temperaturah, zato majhnim ribam takoj
po ulovu dodajo ______ , velikim pa odstranijo ______ .
Pri svežih ribah so oči ______ , škrge ______ , plast sluzi je ______ ,
meso ______ na pritisk, luske se ______ trupu.
Encimi v ribjem mesu so aktivni pri
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C Izračunaj odstotek maščobe v naštetih vrstah mesa!
Upoštevaj 1 % mineralnih snovi (P, Ca, Fe, I, Se, Mg).

MESOINMESNIIZDELKI

Vrsta mesa

% beljakovin

% maščob

% vode

raca

20

50

srna

22

72

postrv

17

80

skuša

19

68

ligenj

15

82

D Pravilno dopolni povedi o zdravilnih lastnostih ω-3 (n-3) maščobnih kislin.
Uporabi naslednje besede: holesterol, rak, strdki, trigliceridi, žile

____________ .
b) Izboljšujejo pretok krvi v srčnih ____________ .
c) Zmanjšujejo ____________ v krvi.
č) Zvišujejo HDL ____________ .
d) Zmanjšajo pogostnost nastanka _______ na prostati.
a) Zmanjšujejo tveganje za nastanek krvnih

E Določi vrsto spodaj navedenih rib in jih vpi{i v tabelo:
ščuka, zobatec, škrpina, mečarica, papalina, krap, girica, som, jegulja, skat, morska mačka,
skuša, brancin, inčun, oslič, sardela, cipelj, tun, morski pes, zlatovščica, orada in morska žaba.
Morske ribe
Drobne modre

1.

1. e

2.

2.

3.
4.
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Velike modre

Bele

Hrustančnice

Sladkovodne

F Za katere ribe veljajo spodnje trditve?

_____
b) Je rumenordeče barve, ime pa je dobila po močnih podočnikih. _ _ _ _ _ _ _
c) Je rdečkasto rjave barve, na hrbtni plavuti ima strupene bodice. _ _ _ _ _ _ _
č) Je najmanjša bela riba s tankimi modrimi vodoravnimi črtami. _ _ _ _ _ _
d) Luske ima globoko v koži, sveža kri pa vsebuje živčni strup. _ _ _ _ _ _ _
e) Kot rusle prodajajo pasterizirane v marinadi. _ _ _ _ _ _ _ _
f) Konzervirano v olju imenujemo sardina. _ _ _ _ _ _ _
g) Je najprimernejša riba za soljenje in filete. _ _ _ _ _
h) Je ploščata riba, ki ji odstranimo kožo in jo filiramo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i) Je vrsta postrvi, ki živi v Bohinjskem jezeru. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
j) Imenujemo jo tudi škomber. _ _ _ _ _
k) Meso se imenuje tunina, riba pa doseže težo do 200 kg. _ _ _
l) S soljenjem iker sklenoluskavk dobimo kaviar. _ _ _ _ _ _ _
a) Med očmi ima zlato pego, izvrstno je tudi njeno meso.

m) Hrapavo kožo odstranimo in meso odluščimo od hrustančastih kosti.

_________

G Spodaj navedene mehkužce in rake razvrsti v razpredelnico:
pokrovača, koščak, jastog, hobotnica, rarog, škamp, klapavica, rakovica, sipa, morski polž,
ostriga, morski datelj ali prstak, ligenj, vinogradniški polž, jelševec
Mehkužci
Glavonožci

Školjke

Členonožci
Raki

Polži
Morski
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Potoč

Na zemljevidu označi ribolovno območje.
---------------------------------------------------------------------Ribolovno območje
Oznaka ribolovnega območja
---------------------------------------------------------------------Severozahodni Atlantik
FAO – območje 21
Severovzhodni Atlantik
FAO – območje 27
Baltsko morje
FAO – območje 27. IIId
Centralno-zahodni Atlantik
FAO – območje 31
Centralno-vzhodni Atlantik
FAO – območje 34
Jugozahodni Atlantik
FAO – območje 41
Jugovzhodni Atlantik
FAO – območje 47
Sredozemsko morje
FAO – območje 37.1, 37.2 in 37.3
Črno morje
FAO – območje 37.4
Indijski ocean
FAO – območje 51 in 57
Pacifik
FAO – območje 61, 67, 71, 77, 81 in 87
Antarktika
FAO – območje 48, 58 in 88
----------------------------------------------------------------------
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MAŠČOBE IN MAŠČOBNA ŽIVILA
1. Dopiši ustrezno črko k razvrstitvi
postopku:
jedilna rafinirana rastlinska olja

___

jedilna nerafinirana rastlinska olja

___

jedilna hladno stiskana rastlinska olja

___

jedilnih rastlinskih olj po tehnološkem

a) Pridobljena so s pomočjo mehanskega procesa (npr. stiskanja) in uporabo toplote. Lahko so
očiščena le s spiranjem z vodo, dekantiranjem, usedanjem, filtriranjem ali centrifugiranjem.
b) So nerafinirana olja, ki se pridobivajo izključno s pomočjo mehanskega procesa (npr. stiskanje) brez
uporabe toplote. Lahko so očiščena le s spiranjem z vodo, dekantiranjem, usedanjem, filtriranjem ali
centrifugiranjem.
c) Dobljena so s postopkom rafinacije iz ene ali več vrst surovih olj.

2. Dopolni razpredelnico z vrsto olj na osnovi surovine.
Iz
semen

Iz
plodov

Iz
kalčkov

Iz
sadeža

3. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

A
B
C
Č

1. Za olja je značilno:
Bogata so s trans maščobnimi kislinami.
So v trdnem agregatnem stanju.
Ne vsebujejo holesterola.
Večinoma so živalskega izvora.
2. Hidrogeniranje ali trjenje je reakcija, s pomočjo katere izdelujejo margarino in
rastlinske masti. Kako poteka postopek hidrogeniranja?

A
B
C
Č

uvajanje plina vodika na enojne vezi v nasičenih višjih maščobnih kislinah
uvajanje plina kisika na dvojne vezi nenasičenih višjih maščobnih kislinah
uvajanje plina vodika na dvojne vezi nenasičenih višjih maščobnih kislinah
uvajanje plina kisika na dvojne vezi nenasičenih višjih maščobnih kislinah
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Iz
koščic,
pečk

3. Katero živilo NI pridobljeno s hidrogeniranjem?
A
B
C
Č

rastlinska mast
margarina
maslo
rastlinska smetana

4. Izberite maščobno živilo, ki je rastlinskega izvora.
A
B
C
Č

margarina
loj
ribje olje
maslo

5. Katero maščobno živilo NE vsebuje holesterola?
A
B
C
Č

majoneza
bučno olje
svinjska mast
maslo

6. Katera trditev NE ustreza za svinjsko mast, ki jo pridobivajo s suhim topljenjem
maščobnega tkiva prašičev.
A
B
C
Č

imenuje se domača svinjska mast
ima okus po ocvirkih
je bela z rumenim odtenkom
je snežno bele barve

7. Kaj pomeni izraz, da maščobe tvorijo emulzijo?
A
B
C
Č

v emulziji je maščoba raztopljena v vodi
v emulziji je maščoba razpršena v vodi
v emulziji voda splava nad maščobo
v emulziji maščoba splava na vodno gladino

8. Poleg bogatega vira energije imajo maščobe pomembno nalogo pri vnosu esencialnih
hranilnih snovi v telo. Katere so esencialne maščobne kisline?
A
B
C
Č

linolna, linolenska
trans maščobne kisline
oleinska, stearinska, palmitinska
mononenasičene maščobne kisline
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9. Kateri postopek pridobivanja olj je ekstrakcija?
A
B
C
Č

postopek izločevanja olja z organskim topilom
postopek izločevanja olja s pomočjo vroče vode
postopek izločevanja olja iz semen s pomočjo zelo visoke temperature
postopek izločevanja olja iz semen s pomočjo izparevanja maščob

10. Katera lastnosti ustreza rafiniranemu olju?
A ima tipično barvo, vonj in okus, ki je značilen za vrsto oljarice iz katere je pridobljen
B ima nevtralno barvo, vonj in okus
C uporabimo ga za solatne prelive
Č je bogatejše z rastlinskimi fitosteroli in antioksidanti
11. V prehrani dajemo prednost uporabi kvalitetnih olj. Katera izmed naštetih trditev NI
pravilna?
A
B
C
Č

Znižujejo koncentracijo slabega holesterola.
Olja so bogat vir vitamina E.
Z olji dobimo v naš organizem esencialne višje maščobne kisline.
Olja so bogat vir vitamina C

12. V olju prevladuje oleinska višja maščobna kislina, ki je enkrat nenasičena, zato se zelo
priporoča v prehrani. Katero olje ima napisane lastnosti?
A
B
C
Č

oljčno olje
bučno olje
arašidovo olje
ribje olje

13. Katero olje ima vsebuje omega 3 višje maščobne kisline?
A
B
C
Č

sojino olje
olje iz pšeničnih kalčkov
arašidovo olje
ribje olje

14. Iz olja pridobivajo lecitin. Pri segrevanju dobi vonj po ribah. Uporabljajo ga za izdelavo
margarine. Katero olje ima napisane lastnosti?
A
B
C
Č

oljčno olje
sojino olje
arašidovo olje
ribje olje
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15. Odgovori na vprašanja.
Prave maščobe ali lipidi so zgrajene iz dveh gradnikov: alkohola glicerola in višjih maščobnih
kislin. Kateri izmed dveh gradnikov določa agregatno stanje pravih maščob?

Katere maščobne kisline glede na število dvojnih vezi imenujemo polinenasičene?

Maščobe so v trdnem in tekočem agregatnem stanju. Katere višje maščobne kisline glede na
vezi med ogljikovimi atomi prevladujejo v trdnih maščobah - masteh in katere v tekočiholjih?

Kako se imenuje postopek, s katerim spreminjamo olja v mast in utemeljite, zakaj se tako
imenuje.

Kaj nastaja pri tem postopku pri proizvodnji trdne margarine in utemeljite, zakaj se moramo
taki maščobi izogibati.

Utemelji uporabo rastlinskih olj v primerjavi z živalskimi mastmi v zdravi prehrani tako, da
izberete dva pravilna odgovora.
A
B
C
D
E
F

vsebujejo manj holesterola
pri pregrevanju ne nastaja akrolein
vsebujejo transmaščobne kisline
so lažje prebavljive
imajo višje tališče
vsebujejo esencialni maščobni kislini
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JAJCA
1. Dopolni.
Glede na kakovost se jajca razvrščajo kot:
a) jajca “A“ razreda ali “sveža jajca“: ________ mehurček ne sme biti višji od 6 mm,
____________ mora biti bister, prozoren, želatinasto čvrst in brez tujih snovi.
Jajca “A“ razreda, označena z oznako “ekstra“: višina zračnega mehurčka je v času
pakiranja, oziroma v primeru uvoza v času inšpekcijskega pregleda v postopku carinjenja,
nižja od __ mm in je ta negibljiv;
b) jajca “B“ razreda ali “jajca druge kakovosti“ ali “podklasirana jajca“, namenjena
________________ .
2. Kako se označujejo jajca glede na maso?
_ _ – zelo velika: od 73 g in več;
_ – velika: od 63 do manj kot 73 g;
_ – srednja: od 53 do manj kot 63 g;
_ – drobna: manj kot 53 g.
3. Katera hranilna vrednost ustreza rumanjaku?
A
B
C
Č

Vsebuje 78% vode, 11% koloidnih beljakovin.
Vsebuje 50% vode, 16% beljakovin, 32% maščob.
Vsebuje 50% vode in 48 % maščob.
Vsebuje 11% vode in 78% koloidnih beljakovin.
4. Katere hranilne snovi vsebuje beljak?

A
B
C
Č

voda, beljakovine
voda, beljakovine, ogljikovi hidrati
voda, maščobe, barvila
voda, holesterol, vitamini in minerali

5. Koliko jajc na teden je priporočljivo v varovalni prehrani? Odgovor utemelji!

6. Zakaj lahko pri uživanju surovih in mehko kuhanih jajc pride do zastrupitve?
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7. Skica prikazuje zgradbo jajca.
Poimenuj na skici označena dela jajca.

A

B

8. Na skici sta sveže in staro jajce. Obkroži skico, ki prikazuje sveže jajce.

Skica A

skica B

9. Katera sprememba med staranjem vpliva na izgled starega jajca na skici?

10. Skica prikazuje položaj jajc v 10% raztopini soli.
Katero jajce na sliki je sveže, katero staro tri tedne in katero pokvarjeno?

11. Katera sprememba med staranjem vpliva na različen položaj jajc v 10% raztopini soli.
12. Napiši primer jedi, kjer jajce opravi vlogo:
-
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sredstva za vezanje _____________________________
emulgatorja __________________________________
rahljalnega sredstva ___________________________

13. Dopolni.
Jajčni rumenjak vsebuje emulgator ______________ in ________________ , ki povzroča nastanek
ateroskleroze.
Rumenjak je rumene barve zaradi _____________.
Sveža jajca imajo __________ mehurček visok do ____ mm in niso starejša od_______ dni.
Jajca v razredu B so težka od ____ g.
Več kot 4 tedne staro jajce v solni raztopini _________.
Jajce je biološko polnovredno živilo, ker vsebuje __________ , _______________, vitamine
___________ ter minerale kalcij, fosfor in ____________.

ŽITA
1. Katero žito je opisano?
Je različica pšenice in jo predelujejo v zeleno zrnato moko za testenine.
Ima najdaljša stebla in klas modrozelene barve. Vsebuje beljakovine, ki v vodi
nabrekajo.
Poznamo mehko, bogato s škrobom in trdo, ki vsebuje veliko beljakovin.
Klas ima dolge rese. Luščina je preostra za prebavila. Uporabljamo ga kot
ješprenj.
Zrna luščijo in izdelujejo kosmiče. Visoko molekularni ogljikovi hidrati v vodi
nabreknejo in tvorijo sluz, ki ugodno deluje na sluznico prebavil.
Z luščenjem okroglih semen dobimo kašo, ki ugodno učinkuje na kožo, lase
in nohte.
Poznamo trdinko za zdrob, pokovko za kokice in sladko, ki jo uporabljamo
kot vrtnino.
Lahko ima okrogla zrna, ki postanejo s kuhanjem kašasto mehka. Bolj cenjen
je dolgozrnati z veliko beljakovinami.
Ima trirobe plodove in ne spada k žitom.

2.
a)
b)
c)
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Kateri opis ustreza nepoliranemu ali integralnemu rižu?
Je oluščen in ima odstranjeno semensko lupino. Pri glaziranju dobi svetleč videz.
S paro prenesejo del B vitaminov v notranjost riževega zrna.
Ima odstranjeno zunanjo lusko ali pleve. Semenska lupina mu daje rjavo barvo.

3. Nariši sliko žitnega zrna in k sliki pripiši naštete dele, ki gradijo žitno zrno!

meljak
alevronska plast
kalček
zunanji del luske
notranji del luske
4. Kako se glede na sestavo in vrsto tehnološkega postopka razvrščajo izdelki iz
žit ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Kako se glede na tehnološki postopek razvrščajo mlevski izdelki?

6. Dopiši tip pšeničnih mlevskih izdelkov glede na količino ( % ) mineralnih snovi
(pepela).
– pšenični zdrob največ 0,45% (tip _ _ _);
– pšenična bela moka največ 0,45% , od 0,46 do 0,55% (tip _ _ _ , _ _ _ );
– pšenična polbela moka od 0,80 do 0,90% (tip _ _ _);
– pšenična črna moka od 1,05 do 1,15%, od 1,55 do 1,70% (tip _ _ _ _ , tip _ _ _ _ );
– pšenična polnozrnata moka največ 2,0%;
– pšenična durum moka od 0,9 do 2,0%;
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7. Dopolni z ustreznim imenom naštetih izdelkov: müsli, instant in predkuhani
mlevski izdelki, žitne kaše, kosmiči, ekstrudirani izdelki in ekspandirani izdelki
___________________ : Za hitro pripravo so izdelane po posebnem tehnološkem postopku
obdelave s paro in vročim zrakom, s katerim se skrajša čas priprave za uživanje teh izdelkov.
____________________ : Mlevski izdelki so izdelani po posebnem tehnološkem postopku, s
katerim se skrajša čas priprave teh izdelkov.
____________________ : Izdelujejo se iz oluščenih ali neoluščenih žit po posebnem tehnološkem
postopku.
____________________ : Izdelki so mešanice žitnih kosmičev, suhega sadja in drugih surovin, ki
ustrezajo predpisani kakovosti za posamezno surovino.
____________________ : Izdelani so s postopkom ekstrudiranja oziroma ekspandiranja mlevskih
izdelkov in dodatnih surovin. Lahko se označijo tudi kot flipsi, snack, prigrizek.
8. Dopolni!
Žita vsebujejo do 14% _______ , od 9 do 16% _____________ in od 50 do 75% ______________
________________ . Maščobe (1,5 – 4%) so vglavnem v ___________ .
Žitno zrno obdaja _______ , ki jo pri mletju odstranijo in se prodaja kot _________ . Vsebuje
veliko celuloze in hemiceluloze, ki so ________________. Zunanja plast meljaka vsebuje v vodi
___________ beljakovine, vitamine ___ , ____ in minerale (Ca, P).
Meljak vsebuje ___________ in v vodi __________ beljakovini gliadin in glutenin, ki pri mesenju
tvorita ____________ ali gluten. Vsebujeta ga samo _________ in ___________ , ki sta krušni žiti.
Od lastnosti lepka je odvisen __________ moke.
Če zrna parijo in stiskajo med valji, dobijo ____________ (ovseni, koruzni). Od količine
mineralnih snovi je odvisen _______ moke. Z žarenjem se določa v _________ in _________ moki.
Pri ____________ se žitna zrna drobijo do zaželene velikosti delcev.Pri pripravi moke se s
___________ meljak loči od drugih sestavin. Belo moko dobimo iz __________ pšeničnih zrn.
Glede na velikosti delcev poznamo __________ in _________ moko.
Med zamesitvijo testa se največji del vode veže na beljakovini ___________ in ____________ , ki
oblikujeta beljakovinsko mrežo. Omogoča oblikovanje testa in zadrževanje plinov, ki
nastanejo pri _____________ testa. Ob dodatku vode postanejo aktivne amilaze, ki razgradijo
_________ do _________ .
Encimi v kvasu razgradijo sladkor v ______________ in ________ .
Zaradi teh procesov testo ______________ .
Med pečenjem je temperatura v sredici do 100 C, zato beljakovine _______________ in
odpustijo vodo. Škrob ____________ , skorja pa se oblikuje zaradi izparevanja _______ in
razgradnje škroba v ___________ .
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Staranje kruha je posledica vezave vode s ___________ na beljakovine. Najbolj pogosto
povzroča kvarjenje kruha okužba s ___________ . Nitavost kruha povzročajo ____________ , ki iz
okuženega žita preidejo v moko.
9. Naštej nekaj vrst pšeničnega kruha in pekovskega peciva!
pšenični kruhi:
pecivo:

10. Naštej vrste kruha, ki so narejeni iz pšenične moke in vsaj 30% moke drugih
žitaric!

11. Katere so napake kruha?
a) vodni obroči
c) enakomerna luknjičavost sredice
e) vonj po plesni

b) razpokana skorja
d) prožna sredica
f) neznačilna aroma sredice

12. V tabelo razvrsti našteto slaščičarsko pecivo glede na vrsto testa, iz katerega je
izdelano! K vsaki vrsti testa pripiši še nekaj primerov peciva!
slaščičarsko pecivo: princes krofi, francoski rogljički, jabolčni zavitek, tirolski zavitek, kremne
rezine, palačinke, pite, rolade, medenjaki, krofi, eklerji, brioši, mignoni, čajno pecivo, vaflji,
gibanice
vrste testa
kvašeno

slaščičarsko pecivo

biskvitno
krhko
žvrkljano
masleno ali listnato
kvašeno listnato
vlečeno
kuhano (paljeno)
medeno
13. Napiši nekaj slovenskih narodnih jedi, kjer se uporabljata proso in ajda!
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14. Izberi rahljalno sredstvo, ki ustreza opisanemu delovanju!
rahljalna sredstva: kvas, zrak, pecilni prašek, jelenova sol
Pri izdelavi biskvitov dodamo beljakov sneg. Pri izdelavi industrijskih
biskvitov vpihujejo v testo zrak.
Zaradi topote se nastali alkohol in oglikov dioksid raztezata in rahljata
testo.
Jedilni sodi so primešane kisline. Ob stiku z vodo nastane reakcija, pri
kateri se sproščata ogljikov dioksid in voda.
Pri visokih temperaturah se sproščata ogljikov dioksid in amonjak, ki ga
prepoznamo po neprijetnem vonju.
15. V tabelo razvrsti naštete testenine!
testenine: lazanje, zvezdice, naprstniki, žlikrofi, ravioli, školjke, peresniki, rezanci, makaroni,
tortelini, svedri, špageti
dolge
kratke
votle
polnjene
suhe
sveže
16. Sestavi besedilo tako, da boš dobil smiselne stavke o pomenu žit v prehrani!
PREHRAMBENA PIRAMIDA PRIKAZUJE
RAZMERJE ŽIVIL V DNEVNI PREHRANI,

A

ŽITA SO GLAVNI VIR ŠKROBA V PREHRANI,

B

Škrob, ki ga vsebujejo žita in izdelki, se
v prebavilih počasi razgrajuje,

C

Zlasti priporočljivi so izdelki iz sveže
mlete polnozrnate moke,

D

Celuloza in hemiceluloza v prebavilih
vežeta vodo in nabrekata,

E

Zlasti učinkovite so vlaknine žit, ki
omogočajo lažje in hitrejše izločanje
blata,
V prehrani sladkornih bolnikov je
priporočljiv polnozrnat kruh,

F
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G

s tem pa preprečujejo zaprtje,
hemeroide, nevarnost raka na
debelem črevesju, omejujejo
vsrkavanje strupenih snovi itd.
ker so bogati z balastnimi snovmi,
vitamini B-kompleksa in minerali.
zato se upočasni praznjenje želodca
in vsrkavanje hranilnih snovi iz
tankega črevesa.
v kateri zavzemajo kruh, testenine,
kosmiči in drugi izdelki iz žit skoraj
polovico dnevnega vnosa vseh živil
(40%).
ki naj bi pokril 2/3 potreb po
ogljikovih hidratih, vsi ogljikovi
hidrati pa 60% celodnevne energije.
ker vsebuje več vitamina B1, ki je
potreben za razgradnjo ogljikovih
hidratov v celici.
zato glukoza počasi prehaja v kri in
ne poviša hitro in močno količine
sladkorja v krvi.

UTRJEVANJE SNOVI
1. Katere snovi je v meljaku od 50 do 70%?
a) beljakovin
c) vitaminov

b) škroba
d) vode

2. Kaj mora vsebovati moka, da iz nje pripravimo vzhajano testo?
a) celulozo
b) škrob
c) lepek
d) vitamine
3. Krušni žiti sta:
a) koruza
c) oves

b) pšenica
d) rž

4. Kateri moki se prodajata po tipih?
a) ajdova
c) graham

b) pšenična
d) ržena

5. Iz česa pridobivajo otrobe?
a) iz koruze
c) iz ječmena

b) iz pšenice
d) iz moke

6. Polnozrnato moko hranimo le do 2 meseca, ker:
a) vsebuje beljakovine iz
b) vsebuje nenasičene maščobne
alevronske plasti
kisline iz kalčka
c) vsebuje vitamine A, E, K
d) vsebuje encime in hormonske
snovi iz kalčka
7. Polnozrnata moka je bogat vir vitamina:
a) A
b) B1
c) B12
8. Značilnosti pecilnega praška so:
a) vsebuje mikroorganizme
c) pri segrevanju sprošča pline
e) ne sme priti v stik z vodo

d) C

b) je biološko rahljalno sredstvo
d) sprošča neprijeten vonj
f) uporaben je nekaj dni

9. Katera dodatna surovina podaljša kruhu trajnost?
a) emulgator
b) sojina moka
c) C- vitamin
d) konzervans
.
10. Dodatki pri izdelavi testenin so:
a) jajca
c) paradižnikov sok
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b) pšenični zdrob
d) špinača

11. Razvrsti tipe pšenične moke od najbolj bele do polnozrnate in pripiši ime moke!
tip moke
ime moke

12. Oštevilči faze izdelave kruha od 1 do 8 kot si sledijo! Prepiši jih po pravilnem
vrstnem redu.
1. fermentacija
priprava surovin
deljenje testa
pečenje
mesitev testa
2. fermentacija
okroglo oblikovanje
skladiščenje kruha
ročno oblikovanje
13. Dopolni!
Moko tipa 18oo uporabljamo za _ _ _ _ _ _ kruh.
Glede na velikost delcev in na otip razlikujemo _ _ _ _ _ in _ _ _ _ _ moko.
Zaradi delovanja encimov, ki so v moki in kvasu, imenujemo vzhajanje testa tudi
____________ .
Trda pšenica se razlikuje od mehke po količini _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Beljakovinsko ogrodje kruha tvori _ _ _ _ _ .
14. Pripiši vrsto testa, iz katerega so narejene naštete jedi!
JEDI
VRSTA TESTA
JEDI
kaneloni z nadevom
mesni žlikrofi
krompirjevi svaljki
linška torta
carski praženec
ocvrt grah
fritatni rezanci
slani sirovi štruklji
špinačni rezanci
parmeza. ponvičnik
pohorska omleta
profiteroli
češnjev zavitek
mlinci
NAŠTETE JEDI RAZVRSTI V TABELO!
TOPLE ZAČETNE JEDI:
JUŠNE ZAKUHE IN VLOŽKI:
PRILOGE:
SLADICE:
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VRSTA TESTA

SADJE
1. Dopolni besedilo o pomenu sadja v prehrani!
Človek naj bi na dan zaužil 200g sadja, vsaj tretjino v _ _ _ _ _ _ obliki.
Sadje vsebuje od 80 do 90% _ _ _ _ , zato ima nizko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vrednost. Lupinasto
sadje pa je bogato z _ _ _ _ _ _ _ _ _ (60%) in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Zato ima pribljižno ___krat višjo energijsko vrednost kot ostalo sadje. Sladek okus dajeta sadju _ _ _ _ _ _ _ in
_ _ _ _ _ _ _ _ (od __ do __%). Kostanj vsebuje do 40 % _ _ _ _ _ _ .
Od 15 do 30g vlaknin na dan zadostuje za urejanje _ _ _ _ _ _ _ . Veliko pektina vsebujejo
nezrela _ _ _ _ _ _ _ , ku _ _ _ _ , r _ _ _ _ in b _ _ _ _ _ _ _ .
Pomemben mineral v sadju je _ _ _ _ _ , ki pospešuje odvajanje vode iz telesa. Mineral, ki
preprečuje slabokrvnost, je _ _ _ _ _ _ . Sadje oranžne barve vsebuje _ _ _ _ _ _ _ , ki je vir
vitamina __ . Sadje vsebuje veliko _ vitamina, največ š _ _ _ _ , č _ _ _ r _ _ _ _ , j _ _ _ _ _ in
k___.
Veliko sadnih kislin vsebujejo a _ _ _ _ _ . Sadne kisline so: c _ _ _ _ _ _ _ _ ,
j _ _ _ _ _ _ _ , v _ _ _ _ _ in a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ali vitamin __.
Zdravo je zlasti sadje temno modre barve, ker vsebuje barvila antociane
(npr.: bo _ _ _ _ _ _ _ , be _ _ _ in črni _ _ _ _ _ ).

2.

V tabelo napiši razdelitev kontinentalnega sadja v sadnem izboru in našteto
sadje ustrezno razvrsti!
sadje: kutine, šipek, lešniki, višnje, grozdje, maroni, hruške, marelice
razdelitev
kontinentalno sadje
primeri
sadja
3.
a)
b)
c)
d)

S katerimi pogoji skladiščenja najbolj upočasnimo dihanje sadja?
21% O2, 0,03% CO2 , 2 - 4oC, vlaga 85% - 90%
3 - 5% O2, 1 - 5% CO2 , 2 - 4oC, vlaga 85% - 90%
2 - 4oC, vlaga 85% - 90%
do 10oC, vlaga 65% - 70%

4.
a)
d)
g)
j)

Obkroži sadje, ki ga uvrščamo med agrume!
jonagold
b) mutsu
klementina
e) limeta
grenivka
h) pomelo
gloster
k) idared

5.
a)
b)
c)

Dopolni!
Sorta debelega kostanja je ________________ .
Križanec med malino in robido se imenuje ________________ .
Križanec črnega ribeza in kosmulje je ________________ .
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c)
f)
i)
l)

zlati delišes
gorenjska voščenka
citrona
jaffa

VRTNINE
1. Izberi vrtnino, ki ustreza napisani hranilni in energijski vrednosti !
vrtnine: krompir, korenje, sveži grah v zrnih, suha soja v zrnih, paradižnik, endivija
vrtnine
voda
energija
beljakovin maščobe
ogljikovi hidrati
100g
e
g
kJ
g
g
g
vlaknine
93
44
0,9
0,3
1,1
2,2
79
280
5,8
0,4
10,6
5,2
91
151
1,0
0,0
8,0
3,2
76
364
2,1
0,1
20,8
2,1
7
1787
38
19,0
26,0
5,0
93
60
0,9
0,0
2,8
1,5
2. Dopolni! Upoštevaj podatke v zgornji tabeli.
Večina vrtnin vsebuje od ______ do ______% vode. Zato imajo nizko
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vrednost. Izjema so _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ki so bogat vir beljakovin in škroba.V
primerjavi s sadjem imajo manj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Manjša vsebnost glukoze,
fruktoze in saharoze daje vrtninam _ _ _ _ _ _ okus (npr. k _ _ _ _ _ _ , r _ _ _ _ _ _ _ _ ).
Sladkorji omogočajo karamelizacijo pri praženju (npr. č _ _ _ _ in č _ _ _ _ _ ) in
mlečnokislinsko vrenje(npr. z _ _ _ _ , r _ _ _ ). Krompir vsebuje od 15 do 25% _ _ _ _ _ _ , zrnje
svežih _ _ _ _ _ _ _ _ pa od 10 do 14%.
Vlaknin vsebujejo približno toliko kot _ _ _ _ _ ( 3% ). Ugodno vplivajo na občutek _ _ _ _ _ _ _
in peristaltiko _ _ _ _ _ _ _ _ . Korenček, čebula, stročji fižol in paradižnik vsebujejo
_ _ _ _ _ _ , ki pri segrevanju želira in zgoščuje jed.
Količina vitaminov ( _ , _ , _ - kompleksa ) je odvisna od vrste, svežosti in načina priprave
vrtnin, ker jih uničujejo k _ _ _ _ , s _ _ _ _ _ _ in t _ _ _ _ _ _ .
3. Katere vrtnine vsebujejo največ C vitamina? (3)
a) paprika
d) peteršilj
b) bučke
e) hren
c) endivija
f) korenje
14. Dopolni!
Vrtnine vsebujejo 0,5% mineralnih snovi, zlasti k _ _ _ _ , ž _ _ _ _ _ in
f _ _ _ _ _ . Kalij je diuretik in ugodno vpliva na delovanje _ _ _ _ _ _ . Veliko lecitina vsebujeta
grah in _ _ _ _ . Sestavina lecitina je mineral _ _ _ _ _ _. Nekatere vrtnine ( grah, zelje,
korenček, fižol ) vsebujejo _ _ _ _ _ _ acetilholin, ki sodeluje pri delovanju živčevja in uravnava
visok krvni tlak.
15. Katere vrtnine vsebujejo veliko železa? (3)
a) rabarbara
b) jajčevec
c) motovilec
d) peteršilj
e) regrat
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16. Dopolni!
Na apetit, prebavo in presnovo ugodno delujejo _ _ _ _ _ _ _ _ kisline in
_ _ _ _ _ _ _ _ olja. Žveplena _ _ _ _ _ _ _ _ olja dajejo _ _ _ _ _ _ _ _ okus (redkvica, hren, vrtna
kreša, česen ) in zvišujejo odpornost organizma. Barvila (oranžna: _ _ _ _ _ _ _ , vijolična: _ _ _ _
_ _ _ _ ) in vitamina ( _ in _ ) imajo vlogo antioksidantov in so sposobni nevtralizirati _ _ _ _ _ _
radikale.Vrtnine uvrščamo med _ _ _ _ _ _ _ hrano, ker vežejo odvečne kisline in s tem
uravnavajo kislinsko - _ _ _ _ _ _ _ ravnotežje v telesu.
Ljudje, ki so nagnjeni k tvorbi ledvičnih kamnov, naj se izogibljejo vrtninam z višjo vsebnostjo
oksalne _ _ _ _ _ _ _ (blitva, rabarbara, špinača, rdeča pesa). Ovira vsrkavanje _ _ _ _ _ _ _ , kar
moramo upoštevati v prehrani dojenčkov.
17. Glede na uporabnost rastlinskih delov razvrsti naštete vrtnine v tabelo!
vrtnine: fižol, kumare, grah, buče, bučke, soja, jajčevec, čičerka, česen, rabarbara, beluši,
artičoke, motovilec, por, korenje, radič, komarček, blitva, ohrovt, kitajski kapus, kolerabica,
peteršilj, repa, šalotka, melona, lubenica, zelje, hren, čebula, paradižnik, zelena, krompir,
špinača, brstični ohrovt, leča, cvetača, vrtna kreša, brokoli, rumena koleraba, rdeča pesa,
redkev, redkvica, paprika, feferoni, bob, topinambur
solatnice in
špinačnice
kapusnice
korenovke
čebulnice
trajnice
plodovke
gomoljnice
stročnice

18. Pravilno poveži hranilne snovi v sadju in vrtninah z njihovim pomenom v
prehrani!

monosaharidi in disaharidi

preprečuje prekomerno telesno težo in
primerne tudi kot vmesni obrok

vlaknine

so lahko prebavljivi in vplivajo na energijsko
vrednost

vitamini in minerali
nizka energijska vrednost
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so

spodbujajo delovanje prebavil, upočasnijo
absorbcijo sladkorja in maščob
omogočajo normalen potek življenjskih
procesov

a.)
b.)
c.)
d.)

19. Pripiši ustezeno hranilno snov, ki daje sadju zdravilno vrednost v prehrani.
preprečuje slabokrvnost:
pospešuje odvajanje vode iz telesa:
imata vlogo antioksidantov:
spodbujajo peristaltiko prebavil
20. Pripiši sestavino zelenjave, ki omogoča opisane spremembe.
a.) omogoča karamelizacijo:
b.) omogoča želiranje:
c.) omogoča mlečnokislinsko vrenje:

JEDI IZ VRTNIN
1. KAKO IMENUJEMO OPISAN NAČIN PRIPRAVE VRTNIN?
izbiraj: po poljsko, po angleško, po francosko, po dunajsko
zelenjava po ______________
: Na skuhano in še vročo zelenjavo položimo košček
masla.
zelenjava po ______________
: Skuhano vročo zelenjavo sotiramo ali prelijemo z
raztopljenim maslom.
zelenjava po ______________
: Zelenjavo zabelimo z drobtinami, ki smo jih prepražili
na maslu.
zelenjava po ______________
: Razrezano zelenjavo vežemo s prežganjem ali
bešamelom.
2. Katera solata vsebuje na rezance narezan sir in na rezine narezan stročji fižol?
a) ruska
b) francoska
c) Jerome
d) šopska
3. Kako imenujemo opisano juho?
opis: Na kocke razrezano in skuhano korenje, zeleno, ohrovt in cvetačo damo v skodelico,
nanjo položimo poširano jajce in prilijemo krepko juho.
a) consomme
b) prežganka
c) Colbert
d) zelenjavna
4. Pripiši vrtnine, ki jih lahko uporabljamo za naštete tople začetne jedi!
a) __________________
omleta
b) gratinirana _________________________
c) __________________
kipnik
d) musaka iz _________________________
5. Izberi najbolj primerno prilogo ali prikuho k jedem!
kisla repa
rdeče zelje
A
goveji file po angleško
kuhana govedina
dunajski zrezek
pečen fazan
srbsko nabodalo
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B
C
D
E
F

zelenjava po francosko
rdeče zelje
džuvečev riž
zelenjavni pire
matevž

6. S pomočjo knjige za kuharstvo napiši postopek priprave omak:
bešamel omaka:
ravigotska omaka:
vinaigretska omaka:

DODATKI V PREHRANI
SLADILA
1. Katero sladilo predstavlja 78% svetovne porabe vseh sladil?
a. med
d. saharin
b. maltozni sirup
e. saharoza
c. javorjev sirup
f. glukoza
2. Izdelaj shemo pridobivanja sladkorja iz sladkorne pese! Uporabi naštete
postopke (puščice) in proizvode (v okvirjih).

rafinirani sladkor

pesni rezanci

izločanje sladkorja z vročo vodo

gosti sok
55-65 % sladkorja

melasa

čiščenje z ogljem
in filtriranje

pranje in rezanje

izparevanje vode in
kristalizacija
v centrifugah

sladkorna
pesa

rjavi sladkor
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čiščenje surovega soka
in izparevanje vode

surovi sok
15% slad.

3. Obkroži lastnosti, ki ustrezajo rafiniranemu sladkorju!
a. vsebuje več mineralov kot rjavi sladkor
b. je higroskopičen
c. v prehrani je nujno potreben
d. vsebuje 99,95% saharoze
e. je rjave barve

4. Relativna stopnja sladkosti je izračunana glede na sladkost saharoze. Razvrsti
našteta sladila v tabelo!
sladila: fruktoza, saharin, laktoza, aspartam, glukoza

0,2 – 0,5

RELATIVNA STOPNJA SLADKOSTI
0,5 – 0,9
1
1,1 – 1,5
110 - 280
saharoza

110 - 720

5. Katera sladila so zaradi visoke stopnje sladkosti dodana v majhnih količinah in
imajo zato zanemarljivo energijsko vrednost ? ( 3 )
a. ksilitol
d. ciklamati
b. manitol
e. acesulfam K
c. aspartam
f. invertni sladkor
6. Katero našteto sintetično sladilo je ocenjeno kot najvarnejše v primerjavi z
drugimi sintetičnimi sladili?
a. ciklamati
c. acesulfam – K
b. saharin
d. aspartam
7. Ugotovi, po katerem od naštetih postopkov se pridobivajo našteta sladila:
saharoza, glukozni sirup, visoko fruktozni sirup ( HFCS ), aspartam in invertni
sladkor!
z encimsko ali kislinsko razgradnjo koruznega škroba
s sintezo asparaginske kisline in fenilalanin estra
z razgradnjo, čiščenjem in koncentriranjem polisaharidov
z ekstrakcijo iz sladkornega trsa ali sladkorne repe
z razgradnjo saharoze z encimi, ki so pridobljeni iz kvasovk
8. Katere naštete vrste medu pridelujejo čebele pretežno iz nektarja ene rastline?
a. akacijev med
b. lipov med
c. kostanjev med
d. cvetlični med
e. hojev med
f. žajbljev med
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9. Kaj je med iz mane? (2)
a. med iz sladkaste prevleke na površini iglavcev, ki je izloček nekaterih rastlinskih uši
b. med iz nektarja (sladke tekočine) cvetočih rastlin
c. gozdni med iz listavcev
d. sortni med: lipov, akacijev, žajbljev

10. Ali napisana trditev opisuje značilnosti medu? Odgovori z DA ali NE!
Pri daljšem shranjevanju kristalizira in mu rečemo strd.
Vsebuje več kot 22% vode.
Vsebuje glukozo, fruktozo, organske kisline.
Ima nizko energijsko vrednost.
Delajo ga čebele v medenih golšah z izločki žlez na glavi.
S segrevanjem do 45oC uničimo encime.
Priporočajo ga sladkornim bolnikom.
Mineralne snovi (fosfor, železo, kalij, kalcij), vitamini B- kompleksa, encimi in
hormoni dajejo medu zdravilne lastnosti.

KIS
1. Dopolni besedilo.
Kis je izdelek, pri katerem je ocetna kislina nastala po biološkem postopku z dvojno
fermentacijo, _ _ _ _ _ _ _ in _ _ _ _ _ _ -kislinsko, iz surovin kmetijskega porekla. Vsebovati
mora značilne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ produkte, kot so glukonska kislina, citronska kislina,
aminokisline in podobno.
Obkroži trditve, ki opisujejo izdelavo kisa.
a) izdelan je iz vina
b) izdelan je iz sadnega vina
c) izdelan je iz alkohola kmetijskega porekla
č) izdelan je iz tropin, piva, slada, medu, sirotke
d) izdelan je z razredčenjem ocetne kisline s pitno vodo
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ZAČIMBE
Dopolni besedilo.
Začimba je proizvod rastlinskega izvora značilnega vonja in okusa, ki se dodaja živilom, da bi
dosegli želene organoleptične lastnosti, kot so: ustrezen _ _ _ _, _ _ _ _ in izgled; Glavna
sestavina so _ _ _ _ _ _ _ _ olja. To so _ _ _ _ _ _ snovi s prijetno aromatičnim vonjem in
značilnim okusom. Kot začimbe se uporabljajo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ deli začimbnih rastlin. Z
mešanjem dveh ali več začimb, dveh ali več začimbnih ekstraktov, začimb z začimbnimi
ekstrakti, z dodano soljo oziroma drugimi živili ter aditiv, pridobivajo začimbne mešanice:
_______________ sol, _____________sol …
Naštete začimbe razvrsti v tabelo glede na del rastline.
Začimbe: janež, poper, bazilika, cimet, čili, šetraj, ingver, pehtran, nageljnove žbice (klinčki),
kumina, koriander , kadulja (žajbelj), brinove jagode, kurkuma, kumin, lovor, koper, majaron,
koromač, muškatni orešček, muškatni cve,t poprova meta, rožmarin, gorčica, žafran, žafranika,
luštrek, timijan (materina dušica), vanilija in origano.
deli začimbnih
rastlin
list
skorja
cvet
cvetni popek
cvetni pestič
plod
seme
koren
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začimba

ADITIVI
1. Napiši primere naštetih aditivov.
konzervansi:

antioksidanti:

stabilizatorji:
emulgatorji:
ojačevalci okusa:
barvila:
sladila:
SOL

1. Katere pogoje mora izpolnjevati nerafinirana sol?
a) Vsebovati mora najmanj 97% čistega natrijevega klorida na suho snov.
b) Jodira se s 25 mg kalijevega jodida na 1 kg soli in ne sme vsebovati tujih primesi.
c) Vsebovati mora najmanj 95% čistega natrijevega klorida na suho snov.
č)

Biti mora bele barve, pri čemer sme imeti komaj opazen odtenek kakšne druge barve.

2. Dopolni.
Sol je lahko v prometu samo kot predpakirana sol in mora biti označena:


glede na način proizvodnje z označbo »________ sol«, »evaporirana sol« ali »_______ sol«;



glede na način mletja z označbo »_______ mleta«, »_____ mleta« ali »nemleta«;



kot »__________ sol« če je soli dodan jod;



kot »_____________ sol« če soli ni dodan jod.
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