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12. mednarodni simpozij o ajdi v Laškem* 

 

 
 

Avgusta letos je bil v Laškem 12. mednarodni simpozij o ajdi.  

 

Mednarodni simpozij o ajdi poteka enkrat na vsaka tri leta. Do sedaj je bil 

organiziran v različnih deželah, od Japonske, Kitajske, Koreje do Kanade in 

Rusije. Prvi mednarodni simpozij o ajdi je bil leta 1980 v Sloveniji, v 

Ljubljani, v srednji Evropi pa je bil tudi leta 1986 v Pulavyju na Poljskem in 

2004 v Pragi na Češkem.  Letos, v sredini avgusta 2013 se je vrnil po 33 letih 

zopet v Slovenijo. Mednarodni organizator simpozija je mednarodno 

združenje za raziskave ajde (IBRA – International Buckwheat Research 

Association) ustanovljeno leta 1980 v Ljubljani. Slovenski organizatorji 

letošnjega simpozija pa so bili Fagopyrum – slovensko društvo za promocijo 

ajde; Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani; Izobraževalni 

center Piramida Maribor; SAZU – Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti (razred za naravoslovne vede); Društvo živilskih in prehranskih 

strokovnih delavcev   SV Slovenije Maribor; Thermana Laško in Mlinarstvo 

Rangus. Od ustanovnih članov so v dejavnosti IBRA še vedno aktivni 

japonska profesorica Toshiko Matano, Ivan Kreft in Blanka Vombergar. Od 

vsega začetka in stalno doslej, tudi na 12. simpoziju v Laškem,  pa sodelujejo 

tudi profesorji Ohmi Ohnishi, Sayoko Ikeda, Kiyokazu Ikeda in direktor 

mlinarskega podjetja Riichiro Shiratori, vsi navedeni z Japonske. 

 

Letošnjega simpozija se je udeležilo preko 200 udeležencev iz 14 držav 

(Češka, Finska, Francija, Indija, Italija, Japonska, Kitajska, Koreja, 

Luksemburg, Poljska, Rusija, Slovenija, Španija, Švica). Sodelovali niso 

samo znanstveniki ampak tudi strokovnjaki iz podjetij, ki pridelujejo ali 

predelujejo ajdo, ti so bili zlasti iz Češke, Japonske, Kitajske in Slovenije. 

 

Na otvoritvi so udeležence simpozija pozdravili mag. Tanja Strniša, državna 

sekretarka v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Franci Zdolšek, župan 

Laškega, mag. Midhat Mulaosmanović, direktor Izobraževalnega centra 

Piramida Maribor, akademik prof. dr. Robert Zorec, tajnik razreda za 

naravoslovne vede SAZU, mag. Andrej Bošnjak, predsednik uprave 

Thermane, dr. Blanka Vombergar, predsednica Društva živilskih in 

prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije in akad. prof. dr. 

Ivan Kreft, podpredsednik Fagopyruma – slovenskega društva za promocijo 

ajde. Posebej so udeleženci prisluhnili besedam akademika Zorca, ki 

udeležencev ni samo pozdravil ampak je kot fiziolog opozoril na najnovejše 
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znanstvene dosežke. Predvsem o vlogi kvercetina, ki ga je veliko prav v 

tatarski ajdi, pri ohranjanju možganskih funkcij pri ljudeh. Na otvoritvi so v 

okviru kulturnega programa s harmoniko nastopili Primož Zver, diplomant 

Izobraževalnega centra Piramida Maribor in glasbena skupina Crimson , ki jo 

je organizirala študentka Izobraževalnega centra Piramida Maribor Neža 

Repenšek. Za mnoge tuje udeležence je bilo to prvo srečanje s slovensko 

kulturo. 

 

Na otvoritveni slovesnosti sta mag. Midhat Mulaosmanović, direktor 

Izobraževalnega centra Piramida Maribor in dr. Cheol Ho Park, profesor na 

javni univerzi Kangwona, Chunchon, Koreja, podpisala pismo o nameri 

sodelovanja med obema izobraževalnima ustanovama. 

 

Simpozij je bil organiziran po sekcijah, ki so vključevale genetske vire, 

genetiko in žlahtnjenje, biotehnologijo,  pridelovalno in predelovalna 

tehnologijo, kakovost in hranilno vrednost, ekologijo in okolje ter 

etnobotaniko. Večina prispevkov je bila v obliki predavanj, nekaj pa je bilo 

tudi posterjev. Vsebinsko se je velik del simpozija nanašal na tatarsko ajdo. 

Odkar so začeli odkrivati njene za zdravje pomembne učinke, postaja ta vrsta 

ajde čedalje bolj zanimiva in pomembna, ne samo s stališča znanosti ampak 

tudi za pripravo različnih jedi in celo za prehranske dodatke (posušene in 

zmlete kalice tatarske ajde). Posebej lahko omenimo predavanja o odpornosti 

ajde na sušo, o ohranjanju antioksidativnih snovi med pripravo jedi, o 

spremljanju kakovosti ajde med mletjem, o razporeditvi elementov v sledovih 

v ajdovem zrnu, pa tudi predavanje japonske profesorice Sayoko Ikeda o 

primernosti ajdovih jedi v prehrani starejših.  

 

Poleg znanstvenikov in strokovnjakov za pridelovanje in uporabo ajde sta se 

udeležili simpozija tudi dve skupini študentov s svojimi študentskimi deli. 

Skupina študentov s Shinshu univerze v Ini na Japonskem je med drugim 

predstavila svoj dosežek priprave “soba” japonskih ajdovih rezancev 

neposredno z gnetenjem in valjanjem namočenih zrn ajde. Ti rezanci so 

posebej okusni, saj ostanejo zunanji deli ajdovih zrn v testu, medtem ko se 

pri klasični izdelavi rezancev iz moke ti deli zrna ostranijo skupaj z luskami. 

Tudi druga skupina japonskih študentov iz Osaka Prefectural Engei Senior 

High School iz Osake je pripravila predstavitev svojih študentskih dosežkov, 

med drugim predlogov nekaterih novih jedi iz ajde, pa tudi način, kako bi se 

lahko z elektronskim mikroskopom ugotavljalo odstotek pšenične moke v 

ajdovih rezancih. 

 

Na simpoziju je bila vrsta praktičnih predstavitev. Marija Horvat iz IC 

Piramida Maribor je prikazala izdelavo ajdovih štrukljev iz tatarske ajdove 
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moke, Stanko Vorih pa izdelavo pletenic iz mlečnega ajdovega testa. Bila je 

tudi pokušina ajdovega piva iz Nemčije, kot atraktivna svetovna novost pa 

sladoled z dodano tatarsko ajdovo kašo (IC Piramida Maribor). Ajdove 

izdelke so predstavili sodelavci podjetja Žito Ljubljana,  ajdove testenine 

Mlinotest iz Ajdovščine. Ajdove izdelke iz rednega programa (medenjaki, 

pita iz tatarske ajde z jabolki, ajdove palčke, ajdove kekse in drugo) pa IC 

Piramida Maribor. 

 

Poskusne ajdove kekse je predstavil tudi Inštitut ENEA iz Rima, ekološke 

ajdove izdelke Pro-Bio in Biolinie iz Češke ter čaj iz zrn tatarske ajde in 

drugih izdelkov iz tatarske ajde podjetje iz Taiyuana, Shanxi na Kitajskem. 

Slovenske in japonske ajdove jedi so udeležencem predstavili na ajdovanju v 

Vrhpolju pri Šentjerneju. Posebno doživetje je bilo tudi ajdovo kosilo na 

Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu, s strokovno 

predstavitvijo in pojasnili tedanje direktorice Višje šole dipl. ing. Rožice 

Ferjančič. Na udeležence iz oddaljenih dežel so med mnogimi ajdovimi 

jedmi naredili velik vtis značilni gorenjski ajdovi krapi, polnjeni z ajdovo 

kašo in ajdovi štruklji ter ajdove sladice.  

 

Od udeležencev že prihajajo sporočila o odmevih na simpozij in o 

predstavitvah slovenskih jedi. Eden od udeležencev simpozija, prof. Naoto 

Inoue je po povratku na Japonsko ajdove štruklje najprej naredil doma, potem 

pa njihovo pripravo prikazal na manjšem strokovnem posvetovanju, ki ga je 

organizirala njihova univerza. Da bi bili štruklji čim bolj izvirni je ajdovo 

moko za štruklje pripeljal s seboj iz Slovenije. Prof. Shinichi Ishida pa je 

pisal organizatorjem, da nameravajo na študentskem festivalu v Osaki 

pripraviti slovenske ajdove medenjake – srčke po recepturi z IC Piramida 

Maribor. 

 

V okviru simpozija je potekala tudi redna skupščina IBRA, na njej je bilo 

izglasovano, da bo naslednji, 13. mednarodni simpozij o ajdi leta 2016 v 

organizaciji Nacionalne univerze Kangwona, v mestu Chunchon v Južni 

Koreji, prof. dr. Ivan Kreft pa je prevzel predsedovanje IBRE za naslednja 3 

leta.  

 

*Organizacijski odbor 12. mednarodnega simpozija o ajdi 
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MIKOTOKSINI V ŽITNI VERIGI 
 

Lidija TAŠNER* 

 
Povzetek 

V članku je predstavljena problematika pojavljanja mikotoksinov v žitni verigi. Mikotoksini 

so toksične substance, ki jih proizvajajo plesni. V človekovo prehransko verigo vstopajo z 

živili rastlinskega izvora zlasti z  žiti. Zardi uporabe z mikotoksini kontaminirane krme pride 

do vnosa mikotoksinov tudi z živili živalskega izvora. Študije dokazujejo rakotvornost, 

citotoksičnost, imunotoksičnost in hepatotoksičnost mikotoksinov.  

V zadnjem času se tudi v Sloveniji srečujemo s povečanim pojavom mikotoksinov v žitni 

verigi. V prispevku so predstavljena priporočila za zmanjševanje pojava mikotoksinov v 

primarni pridelavi, prevzemu  in skladiščenju žit ter prvi stopnji predelave. Poudarjen je 

pomen stalnega spremljanja tovrstne problematike.  
 

 

1. UVOD 

Mikotoksini so toksične substance, ki jih proizvajajo plesni. V človekovo 

prehransko verigo vstopajo z živili rastlinskega izvora zlasti z žiti. Zardi 

uporabe z mikotoksini kontaminirane krme pride do vnosa mikotoksinov tudi 

z živili živalskega. Zavedanje o tveganju, ki ga za zdravje predstavljajo 

mikotoksini, postaja z zadnjimi aferami v slovenskem prostoru in bližnji 

okolici (aflatoksini v koruzi in posledično v mleku) vedno večje. Nekateri 

strokovnjaki tveganje zaradi mikotoksinov postavljajo pred tveganje zaradi 

pesticidov, aditivov ali težkih kovin. Mikotoksine imenujejo »skriti ubijalci«. 

Bolezni, ki jih povzročajo mikotoksini, imenujemo mikotoksikoze, ki so 

lahko akutne ali kronične. Svetovni problem predstavlja dolgotrajnejše 

izpostavljanje manjšim dozam. Študije dokazujejo rakotvornost, 

citotoksičnost, imunotoksičnost in hepatotoksičnost mikotoksinov.  

Kljub temu, da obstajajo geografske in klimatske razlike med produkcijo in 

pojavnostjo mikotoksinov, je izpostavljenost mikotoksinom prisotna po 

celem svetu in je vsa proizvodnja hrane do neke mere onesnažena. 

Monitoring teh onesnaževal je nujen, saj se s podnebnimi spremembami 

spreminjajo pogoji za razvoj plesni in posledično pojav mikotoksinov. Ker se 

jih iz hrane z različnimi postopki ne da popolnoma izločiti, so za njih 

predpisane mejne vrednosti. To so tiste vsebnosti mikotoksinov, za katere je 

malo verjetno, da bi povzročale škodljive učinke na zdravje ljudi. 

___________________________________________________________ 
*univ. dipl. inž. živil. tehnol., predavateljica Višje strokovne šole, zaposlena ŽITO d.d, PC INTES  

Maribor 

e-mail: lidija.tasner@zito.si 

 

mailto:lidija.tasner@zito.si
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2. PLESNI - TVORCI MIKOTOKSINOV    

 

Toksini v mikrobiološkem smislu so vsi mikrobni produkti in sestavni deli 

mikroorganizmov, ki že v nizkih koncentracijah poškodujejo celice in tkiva 

višjih večceličnih organizmov. Ne nastajajo v osnovnem metabolizmu plesni, 

ampak se njihova sinteza prične ob raznih stresnih dejavnikih (ovirana rast, ni 

rasti, interakcija z drugimi mikroorganizmi, pogoji rasti…)  

Mikotoksini niso gradbeni elementi plesni, ampak metaboliti, ki jih najdemo 

v substratu na katerem plesni rastejo. Njihov razvoj se lahko začne že na 

poljih, če obstajajo pogoji za kontaminacijo s plesnimi. Pri žitih so žetev in 

pogoji skladiščenja tisti, ki lahko pospešijo razvoj plesni in s tem tudi tvorbo 

mikotoksinov.  

 

  
Slika 1:Plesen A.Flavus na koruzi 

Vir: http://www.plantwise.org 

 

 

Plesni, ki jih najdemo v žitni verigi lahko delimo v dve večji skupini na 

poljske in skladiščne plesni. Ta delitev je v osnovi zasnovana na razlikah v 

pogojih potrebnih za rast in razvoj plesni – razlikah v temperaturi in vlagi. 

Poljske plesni (rod Fusarium, Alternaria) so tiste, ki okužijo zrnje že na 

polju, ko je vlaga substrata na katerem rastejo 20 – 21%, medtem ko 

skladiščne plesni (rod Aspergillus, Penicillium) kontaminirajo maso zrnja v 

skladiščih – vlažnost substrata na katerem se razvijejo je 13 -18%. 

http://www.plantwise.org/
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Na rast plesni vplivajo: temperatura, količina vode v substratu, sestava 

atmosfere, hranilo (substrat), interakcije z drugimi mikroorganizmi, uporaba 

fungicidov… 

 

Tabela 1: Pogostejše vrste plesni, ki proizvajajo mikotoksine na žitih 

 

 

PLESEN -rod MIKOTOKSINI ŽITO 

Aspergillus 

A.flavus, A.parasiticus 
aflatoksini koruza, pšenica, sirek 

Penicillium, 
P.verrucosum 

Aspergillus 
A. ochraceus 

ohratoksini koruza, ječmen, pšenica, 

rž 

Fusarium 

F.graminearum, 

F.culmorum 

trihoteceni 

DON, T-2, HT-2 

pšenica, koruza, ječmen, 

oves, rž 

Fusarium 

F.graminearum,  

F. culmorum 

zearalenon koruza, pšenica, ječmen, 

rž 

Fusarium 

F. proliferatum, 

F. moniliforme 

fumonizini koruza 

Alternaria alternaria toksini pšenica, sirek, ječmen 

 

 

3. PREPREČEVANJE POJAVA MIKOTOKSINOV V ŽITNI           

            VERIGI 

 

Žitna veriga zajema vse udeležence od primarne proizvodnje, kjer se vrši 

pridelava žit, pa vse do končnih potrošnikov, ki živila na bazi žit uporabljajo 

za vsakdanjo prehrano. 
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Tabela 2: Žitna veriga 

 

1. FAZA PRIDELAVA ŽIT 
  

2. FAZA PREVZEM ŽIT 
  

3. FAZA SKLAIŠČENJE 
  

4. FAZA TRANSPORT 
  

5. FAZA 1. stopnja PREDELAVE 
 Živilska ind. (mlini, …) / Proizvodnja krme 
  

6. FAZA 2. in 3. stopnja PREDELAVE 
 Živilska ind. (pekarne, …) / Proizvodnja krme 
  

7. FAZA DISTRIBUCIJA DO KONČNIH 
POTROŠNIKOV 

 veliki, srednji in mali trgovci 
  

 POTROŠNIKI 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali faze od 1. do 5. 

 

3.1. PRIDELAVA ŽIT 

Osnova pri zmanjševanju nevarnosti pojava plesni in posledično pojava 

mikotoksinov je dobra kmetijska praksa, ki zajema: 

Kolobarjenje je splošno učinkovit način zmanjševanja tveganja 

onesnaženja glede na glivični sev in sorto pridelka. Tako se ugotavlja, da 

pšenica, ki je bila pridelana po koruzi, ki je gostitelj  Fusarium spp., 

pogosteje izkazuje višje vrednosti za vsebnost mikotoksina DON.  

Priprava tal - Tla je treba obdelati tako, da se uničijo ali zakopljejo 

okuženi ostanki prejšnjega pridelka.  

Izbira sorte – Izbira se naj seme tistih sort, ki so odporne na glivično 

okužbo ter najprimernejša za tla in podnebne razmere, kjer se vrši 

pridelava. Seme mora biti tudi ustrezno pripravljeno (razkuženo). 

Proizvodnjo je potrebno načrtovati tako, da se izognemo podnebnim 
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razmeram, ki podaljšujejo zorenje na polju pred žetvijo. Dejavnik 

tveganja je tudi stres zaradi suše.  

Rastline je treba ohraniti zdrave, dobro prehranjene – tako, da se 

izvaja redno pregledovanje posevkov in po potrebi uporabi odobrene in 

registrirane insekticide in fungicide in to ob pravem času in v pravilnem 

odmerku. Nezadostno prehranjene rastline so bolj dovzetne za napad 

plesni. Preprečevati moramo stres pri rastlinah 

Preprečevanje zapleveljenosti in poleganja žit pred žetvijo, saj je žito, 

ki leži na zemlji, dosti bolj dovzetno za razvoj plesni. Poleglo žito je treba 

požeti ločeno. 

Žetev – je potrebno izvesti pri ustrezni vsebnosti vlage, s pravilno 

nastavljenimi stroji, ki zrn ne mečkajo in je stik zrn s tlemi čim manjši.  

 

3.2. PREVZEM ŽIT 

Kakovost in lastnosti požetih žit so rezultat vpliva številnih faktorjev, 

med katerimi so tudi takšni, na katere pridelovalec ni imel svojega vpliva 

(zlasti vremenski pogoji). Zato je ob spravilu žit potrebno spremljanje 

situacije – kakšno je vreme, ali je prišlo do pojava bolezni, kaj kažejo 

analize žita pred žetvijo, in to upoštevati ob sprejemu žit takoj po žetvi in 

prilagoditi rokovanje z žiti tem pogojem. 

Prav tako se je potrebno na odkup žit pripraviti in urediti prevzemna 

mesta : 

o Priprava skladiščnih prostorov in naprav (transportne naprave, 

naprave za silosno čiščenje, sušilnica) – v času žetvene kampanje ni 

časa, da bi prišlo do okvar, saj to pomeni padec kakovosti. Zahteva se 

tehnična brezhibnost. Pred spravilom je potrebno pregledati vse 

skladiščne naprave in jih očistiti, da ni nikjer ostankov plesnivih zrn. 

Vsa skladišča morajo biti vodo tesna, onemogočen mora biti vdor 

glodalcev in insektov oz. morajo biti jasno določeni postopki za 

njihovo uničevanje. 

o Dobra koordinacija  med pridelovalcem in prevzemnikom žita na 

odkupnih mestih. To je zlasti pomembno, ko gre za prevzem vlažnega 

zrnja npr. prevzem koruze. Takoj po žetvi  (v 48 urah) je potrebno 

žito posušiti na vlago nižjo od 14 %, saj je to bistveno za pojav 

mikotoksinov. Čas med žetvijo in sušenjem mora biti čim krajši, zato 

je potrebno uskladiti hitrost žetve s  kapaciteto sušilnice. Sušenje tudi 

ne sme poškodovati zrn. 
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3.3. SKLADIŠČENJE ŽIT 

 

Vsebnost vlage v žitih je tista, ki v veliki meri vpliva na razvoj plesni in 

pojav mikotoksinov. Različne plesni imajo različne optimalne pogoje za 

razvoj. Vedeti moramo, da ni pomembna samo vlažnost uskladiščenega 

zrnja, ampak  pride vlaga v skladiščne celice tudi z dihanjem zrna 

samega, z dihanjem insektov in skozi razpoke v celicah. Pri dihanju 

sproščena vlaga se z zrakom dviga navzgor po celici in doseže hladne 

plasti žita na vrhu celice, kjer pride zaradi temperaturne razlike do pojava 

kondenza. Tako povečanje vlage je skupaj z drugimi ugodnimi pogoji ( 

temperatura ) idealno za pojav plesni in s tem za razvoj mikotoksinov. 

Pomembna preventiva je aktivna ventilacija žit, s pomočjo katere 

ohladimo žitno maso in izenačimo tako temperaturo kot vlago po celi 

masi žita. S temperaturo pod 13°C zaviramo razvoj mikroorganizmov kot 

tudi insektov in upočasnimo dihanje zrna. Omogočena mora biti kontrola 

temperature uskladiščenega žita ter čiščenje in manipulacija z žiti. 

Vzdrževanje optimalnih pogojev skladiščenja je nujno za zagotavljane 

dobre kakovosti skladiščenega žita. 

Pred skladiščenjem je potrebno žita očistiti – odstranjevanje plevelov, 

nečistoč in  poškodovanih zrn, saj so poškodovana zrna bolj verjetno 

okužena z mikotoksini. Z intenzivnim čiščenjem lahko vplivamo na  

raven mikotoksinov v žitih.  

Periodično je potrebno pregledovati uskladiščena žita na insekte, plesni in 

mikotoksine. Pozorni moramo biti na pojav vonja po plesnih, kakor tudi 

vonja po kislem. 

 

3.4 TRANSPORT ŽIT 

 

Prevozna sredstva za prevoz žit morajo omogočati zaščito pred vlago. 

Zabojniki morajo biti suhi, čisti, brez kakršnega koli ostanka nečistoč. 

Pozorni moramo biti na pojav insektov in po potrebi izvajamo tudi 

dezinsekcijo prevoznih sredstev. Voditi je potrebno dnevnike prevozov in  

čiščenja. 

 

3.4. 1. stopnja PREDELAVE ŽIT – mlini 

 

Osnova za varne  končne izdelke v mlinarstvu je oskrba s kakovostno 

varno surovino. Zato je pomembno, da poznamo svoje dobavitelje, da z  

njimi dolgoročno sodelujemo, da si izmenjujemo informacije.  se 

odločamo za tiste, ki izvajajo dobro proizvodno prakso. 
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Pred nakupom žit se tudi odločamo za izvajanje predhodnih kontrol.  

Pred mlinarstvo so v zadnjem času postavljeni novi izzivi. Spreminjanje 

načinov pridelave žit in spreminjanje klimatskih pogojev prinaša s seboj 

povečano tveganje za pojav mikotoksinov. Spreminjajo se tudi 

prehranjevalne navade potrošnikov. V težnji po zdravem prehranjevanju 

vse več ljudi posega po polnozrnatih izdelkih oz. v hrano dodaja 

prehranske vlaknine, ki izvirajo iz žit ali uživa ekološko pridelano hrano. 
 

 
Slika 2: Naprava za izdvajanje primesi na osnovi spec.teže - GRAVOMAT 

(vir: http://www.buhlergroup.com) 
 

Mikotoksinov je največ v zunanjem delu zrna – torej v luski, ob ugodnih 

pogojih pa poškodujejo tudi alevronski sloj in preidejo v meljak.. Zato je 

izredno pomembna faza čiščenje žit pred mletjem. Sodobni stroji nam 

omogočajo, da žito pred predelavo očistimo in iz žitne mase odstranimo 

tista zrna, ki predstavljajo tveganje za vnos mikotoksinov. Tako se vrši 

odstranjevanje primesi s pomočjo sejanja kot tudi ločevanja na osnovi 

specifične teže, saj so zrna napadena s plesnijo slabše razvita in zato lažja 

kot ostala zdrava zrna. 
 

Svojo vlogo pri čiščenju žit pred mletjem pa imajo dandanes tudi 

izdvajalci primesi, ki delujejo na osnovi zaznavanja barve zrna. S 

pomočjo tovrstnih naprav lahko iz žitne mase izdvojimo semena 

plevelov, zrna neustrezne barve (npr. razbarvana pokvarjena zrna, 

napadena s plesnimi, zrna s črnim kalčkom), neoluščena in lomljena zrna, 

ržene rožičke. Torej nečistoče, ki zaradi svoje prisotnosti v žitu za mletje, 

TEŽKA 
FRAKCIJA 
50 – 60% 

TEŽKA 
FRAKCIJA 

25 – 30% 

MEŠANA 

FRAKCIJA 

ASPIRACIJA     VHOD 

LAHKA FRAKCIJA 
1 – 6 % 

 
 
 

Vir: 
http://www.buhlergroup.com 

http://www.buhlergroup.com/
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slabšajo kakovost končnih izdelkov – zdrobov in moke, saj se tako 

izboljša barva izdelkov, zmanjša prisotnost strupenih snovi v izdelkih 

(mikotoksini, alkaloidi). Deluje tako, da žitna masa, ki v tankem sloju 

potuje mimo posebnih kamer, ki zaznajo neustrezno barvo posamezne 

sestavine žitne mešanice (seme plevela, razbarvano zrno…), ki se potem s 

pomočjo stisnjenega zraka »odpihne« iz žitne mase. 

 

 
Slika 3: Naprava za izdvajanje primesi na osnovi barve – SORTEX 
(vir: http://www.buhlergroup.com) 

 

Pred mletjem se izvede še t.i. površinska obdelava zrna. Med tovrstne 

postopke sodijo ribanje, ščetkanje, luščenje in pranje zrn ter novejši način 

odstranjevanje zunanjih slojev luske t.i. »peeling«. To je naprava 

namensko narejena za zmanjševanje kontaminacije, ki je posledica 

delovanja mikroorganizmov, saj posledično dobimo bolj kakovostne in 

higiensko neoporečne končne izdelke. S tem ko odstranimo nečistoče s 

površine zrn, pa tudi del luske, v bistvu izboljšujemo zdravstveno 

ustreznost surovine. Na površini in v zunanjih slojih luske se nahajajo 

 

zalogovnik 

vibrator 

kamera 

kamera osvetljevanje zrnja 

izločena zrna 
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plesni, ki izločajo mikotoksine, in drugi škodljivi mikroorganizmi. V 

zunanjem sloju zrna se nahaja tudi večina težkih kovin in pesticidov. 

Raziskave dokazujejo, da  t.i. odstranjevanjem zgornjega sloja luske:   

o za ca. 90 % zmanjšamo število mikroorganizmov  

o za ca. 50 % zmanjša vsebnost mikotoksinov  

Tovrstne naprave tako zagotavljajo večjo čistost izdelkov in s tem 

zdravstveno varnost. Idealne so za pripravo t.i. polnozrnatih izdelkov 

(drobljenci, moke, žita za zajtrk) in zagotavljajo izpolnjevanje 

standardov, ki so zahtevani z zakonodajo, tudi tistih najzahtevnejših s 

področja otroške prehrane. Seveda pa so končni rezultati odvisni od 

kakovosti vhodne surovine. 

 

 

4. ZAKLJUČEK 

 

Za varna živila v žitni verigi sta za obvladovanje tveganja zaradi 

mikotoksinov potrebna tako dobra kmetijska kot tudi proizvodna praksa z 

vlaganji v opremo in tehnološke procese. Nujno je izvajati sistematični 

monitoring. Za pravilne odločitve v proizvodnji pa so potrebne zanesljive 

hitre metode za določanje mikotoksinov. 
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NITRATI V ZELENJAVI IN ZAKONODAJA 

 

Alenka Hmelak Gorenjak * 
 

 

Uvod 

Nitrat je v naravi običajna oblika dušika. Nahaja se v zemlji, vodi in hrani ter 

se tvori tudi v človeškem organizmu. Že več kot 5000 let se dodaja hrani kot 

konzervans za konzerviranje surovega in predelanega mesa, sira, rib in ribjih 

proizvodov, vendar mesni proizvodi predstavljajo manj kot 5% vnosa 

nitratov v naš organizem. Najvišji delež celokupnega vnosa nitratov v 

človeški organizem predstavlja zelenjava – listnata zelenjava in krompir. 

Vnos nitratov z živili je odvisen predvsem od prehranskih navad človeka. Po 

poročanju (Thomson in sod., 2007) največ nitratov zaužijemo s krompirjem 

(32 %) in nekoliko manj z zeleno solato (29 %). Na območjih z visoko 

vsebnostjo nitratov v pitni vodi (nad 50 mg/L) predstavlja pitna voda najvišji 

vnos nitratov v človeški organizem (Walker, 1990).  

 

V medicini se nitrat povezuje tako s pozitivnim kot negativnim delovanjem 

na človeški organizem. Sam po sebi je relativno netoksičen, vendar se okoli 4 

do 7 % zaužitega nitrata v ustni votlini zaradi delovanja anaerobnih bakterij 

pretvori v mnogo bolj toksičen nitrit (Gangolli in sod., 1994, povzeto po 

Hmelak Gorenjak in Cencič, 2013). 

Poznavanje vsebnosti nitratov v živilih nam lahko z načrtovanjem zdrave 

prehrane omogoči nižji vnos nitratov. 

 

Nitrati v zelenjavi 

Zelenjava z visoko akumulacijo nitratov spada v družine Brassicaceae 

(redkvica, gorčica), Chenopodiaceae (rdeča pesa, blitva, špinača) in 

Amarantaceae; vendar tudi družini Asteraceae (zelena solata) in Apiaceae 

(zelena, peteršilj) vključujeta vrste z visoko vsebnostjo nitratov (Tabela 1) 

(Santamaria, 2006). Vsebnost nitratov lahko močno varira med vrstami, 

kultivarji in celo med genotipi z različno ploidnostjo. 

 

 

 

 

*univ. dipl. ing. živilske tehnologije, predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni center 

Piramida Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida Maribor; 

e-naslov: alenka_hg@yahoo.com 
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Tabela 1: Razdelitev zelenjave po vsebnosti nitratov 
Vsebnost nitratov 

(mg/kg sveže zelenjave) 
 

Vrsta zelenjave 

zelo nizka, <200 

 

Artičoke, bob, jajčevci, česen, čebula, zeleni fižol, gobe, grah, 
poper, krompir, paradižnik, lubenica; 
 

nizka, 200 do <500 Brokoli, korenček, cvetača, kumare, buče; 
 

srednja, 500 do <1000 Zelje, koper, repa, ohrovt; 
 

visoka, 1000 do <2500 Gomoljna zelena, kitajsko zelje, endivija, koromač, koleraba, por, 
peteršilj; 
 

zelo visoka, >2500 Zelena, kreša, zelena solata, rdeča pesa, špinača, rukola; 
 

(Povzeto po Santamaria, 2006) 

 

V letih 2000-2007 se je v EU, vključno z Norveško, pod pokroviteljstvom 

Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), izvedla obširna raziskava o 

vsebnosti nitratov v zelenjavi. Rezultati 41 969 analiz 21 držav so pokazali 

zelo široko variranje vsebnosti nitratov v različnih vrstah zelenjave – od 1 

mg/kg (grah, brstični ohrovt) do 4800 mg/kg (rukola). Zelena listnata 

zelenjava v povprečju jasno kaže najvišje vsebnosti nitratov; med njimi se je 

najvišje uvrstila rukola, sledita amarant in motovilec. Mehka zelena solata je 

imela srednjo vsebnost nitratov nekoliko pod 2000 mg/kg, špinača 785 

mg/kg. Zelenjava iz rodu kapusnic (od 24 mg/kg v brstičnem ohrovtu do 987 

mg/kg v kolerabi), čebulnic (od 69 mg/kg v česnu do 164 mg/kg v čebuli) in 

plodovk (od 43 mg/kg v paradižniku do 894 mg/kg v bučah) je imela najnižje 

vsebnosti nitratov. Stročnice so imele srednje nizko vsebnost nitratov (izjema 

stročji fižol z vsebnostjo nitratov 618 mg/kg). Med stebelno zelenjavo se je 

uvrstila rabarbara, s povprečno vrednostjo nitratov nekoliko pod 3000 mg/kg, 

kot zelenjava z visoko akumulacijo nitratov. Čeprav je bila določena srednja 

vrednost koncentracije nitratov v skupini korenovk in gomoljevk nizka in je 

znašala 152 mg/kg, srednja vrednost posameznih predstavnikov varira v 

širokem območju (od 12 do 1256 mg/kg). Krompir in korenček sta 

predstavnika te skupine z nižjo vsebnostjo nitratov (pod 150 mg/kg), na drugi 

strani je rdeča pesa z desetkrat višjo koncentracijo nitratov; v posameznih 

vzorcih rdeče pese so vrednosti nitratov presegle 4000 mg/kg (povzeto po 

Hmelak Gorenjak in Cencič, 2013). 
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Vsebnost nitratov v zeleni solati in špinači 

 

Vsebnosti nitratov v solati variirajo v zelo širokem razponu, odvisno od vrste 

solate in načina pridelave in lahko znašajo od 23 do 5800 mg/kg. 

Strokovnjaki si niso enotni pri navajanju vpliva ekološke pridelave na 

vsebnost nitratov v solati, eni navajajo, da ekološko pridelana solata vsebuje 

nižje vsebnosti nitratov, drugi poročajo obratno - v konvencionalno pridelani 

solati  so nižje vsebnosti nitratov kot v ekološki.  

 

Solata, zrastla na prostem, vsebuje nižje koncentracije nitratov kot solata s 

toplih gred, nadalje solata z odprtimi glavami vsebuje višjo vsebnost nitratov 

kot solata s tesno rastočimi listi (npr. tip ledenka). Znane so letne variacije v 

vsebnosti nitratov - solata v zimskem času ima višjo vsebnost nitratov kot 

solata zrastla v poletnem času. Na splošno ima tudi solata iz južne Evrope 

nižjo vsebnost nitratov kot iz severne Evrope. Weightman in sod. (2006) 

opozarjajo na vpliv časa nabiranja solate na koncentracijo nitratov v solati – 

solata nabrana ob 16.00 uri ima signifikantno višjo vsebnost nitratov kot 

solata nabrana ob 13.00 uri. Med posameznimi deli solate (zunanji ali 

notranji listi) ni značilne razlike v vsebnosti nitratov, značilno višjo vsebnost 

nitratov vsebujejo listni peclji solate (Ott in sod. 2008) (povzeto po Hmelak 

Gorenjak in sod., 2012). 

 

Špinača se v literaturi zelo pogostokrat omenja kot zelenjava z najvišjimi 

vsebnostmi nitratov. Primerjava vrst zelenjave z določenimi najvišjimi 

vsebnostmi nitratov v EU in ostalih državah kaže, da povprečne vrednosti 

nitratov v špinači variirajo od 2808 mg/kg v Iranu do 7410 mg/kg v ZDA in 

sodijo med najvišje določene koncentracije (Tabela 2). 
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Tabela 2: Primerjava zelenjave z najvišjimi vsebnostmi nitratov v različnih 

državah 

Države 

Reference 

Zelenjava Vsebnost nitratov  

(mg/kg) 

 

EU 

EFSA 2008 

rukola 

rabarbara 

 

4677 

2943 

Japonska 

Tsuji in sod. 1993 

Ta cai 

špinača 

 

5670 ± 1270 

3560 ± 552 

Kitajska  

Zhong in sod. 2002 

zelena 

kitajsko zelje 

 

3600 

2120 

Avstralija  

Hsu in sod. 2009 

špinača 

 

4849.6 ± 573.6 

1841.1 ± 84.0 

Nova Zelandija  

Thomson in sod. 2007 

vodna kreša 

zelena 

 

1640 

1610 

Koreja 

Chung in sod. 2003 

špinača  

zelena solata 

 

4259 

2430 

ZDA 

Hord in sod. 2009 

špinača  

mešana solata 

 

7410 

820,1 

Iran 

Jalali 2008 

redkev 

špinača 

 

4291 

2808 

(Vir: Hmelak Gorenjak in Cencič, 2013) 

 

Vsebnost nitratov je, kot v večini ostalih vrst zelenjave, tudi v špinači 

neenakomerno razporejena – peclji in stebla vsebujejo znatno več nitrata kot 

list sam. Primerjava vsebnosti nitratov v vzorcih homogeniziranih iz samih 

listov z vzorci, ki so imeli vključena tudi stebla, kažejo višjo signifikantno 

razliko (48-137%) kot primerjava med špinačo, obrano v različnem letnem 

času (Jaworska, 2005). 

 

 

Vsebnost nitratov v krompirju 

Krompir je, z več kot tretjino dnevnega vnosa nitrata, glavni predstavnik 

vnosa nitrata v naše telo. Vsebnost nitratov v gomoljih krompirja variira 

odvisno od vrste kultivarja, zrelosti in velikosti plodov, vrste in količine 

gnojenja, vremenskih in klimatskih razmer, mesta in leta gojenja ter pogojev 

skladiščenja (Bélanger in sod., 2002). Za krompir ne obstajajo zakonske 
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omejitve glede vsebnosti nitratov, tako kot za špinačo in solato, kljub temu so 

nekatere države podale priporočljive maksimalne koncentracije nitratov. V 

Nemčiji je še sprejemljiva koncentracija nitratov v gomoljih krompirja 200 

mg/kg sveže teže (Santamaria, 2006), na Poljskem je ta meja nižja in znaša 

183 mg/kg (Cieslik and Sikora, 1998). EFSA (2008) poroča o povprečni 

določeni vsebnosti nitratov v krompirju 168 mg/kg. 

 

Zakonodaja 
V letu 1961 je bila v okviru JECFA izvedena prva mednarodna ocenitev 

nevarnosti, povezane z vnosom nitrata in nitrita (FAO/WHO, 1962). Prve 

omejitve nitratov so bile določene za pitno vodo – ameriška agencija 

Environmental Protection Agency (EPA) – je omejila vsebnost nitratov v 

vodi na 44 mg/L. Leta 1997 se je v Evropi z direktivo CR (EC) št. 194/978 

(EC, 1997) prvič omejila vsebnost nitratov v listnati zelenjavi - v špinači in 

solati. Od takrat se je zakonodaja pogostokrat spreminjala. Danes so v 

evropski zakonodaji določene maksimalne dovoljene vrednosti za nitrate v 

sveži in zamrznjeni špinači, zeleni solati, rukoli in procesiranih žitih v otroški 

hrani. Vrednosti zgornjih mej se za zelenjavo razlikujejo, odvisno od časa 

pobiranja in mesta gojenja (na prostem ali v rastlinjaku), in znašajo od 2000 

mg/kg za solato »ledenko« zrastlo na prostem in zamrznjeno špinačo do 7000 

mg/kg za rukolo gojeno v zimskem času (Tabela 3) (EC, 2011). 

 

Tabela 3: Mejne vrednosti nitratov v živilih (Uredba Komisije (EU) št. 1258/ 

2011) 
Živila Mejne vrednosti (mg NO3/kg) 

sveža špinača (Spinacia oleracea)  3 500 

konzervirana, globoko zamrznjena ali 

zamrznjena špinača 

 2 000 

sveža zelena solata, (Lactuca sativa L.), 

gojena v rastlinjaku in gojena na 

prostem, razen zelene solate vrste 

„ledenka“ 

pridelana od 1. 10. do 31. 3. 

zelena solata, gojena v rastlinjaku 

zelena solata, gojena na prostem 

 

pridelana od 1. 4. do 30. 9. 

 

solata, gojena v rastlinjaku 

zelena solata, gojena na prostem 

 

 

5 000 

4 000 

 

 

 

4 000 

3 000 

vrsta zelene solate „ledenka“ zelena solata, gojena v rastlinjaku 

zelena solata, gojena na prostem 

2 500 

2 000 

rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., 

Brassica tenuifolia, Sisymbrium 

tenuifolium) 

pridelana od 1. 10. do 31. 3. 

pridelana od 1. 4. do 30. 9. 

 

7 000 

 

6 000 

žitne kašice ter otroška hrana za 

dojenčke in majhne otroke 

 200 

(Vir: Uredba komisije EU, 2011) 
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Sprejemljiv dnevni vnos (ADI) 

 

Leta 1990 se zaradi poročanja o toksičnosti nitrata in nitrita določi 

sprejemljiv dnevni vnos (ADI) 0-3,7 mg/kg telesne teže (t.t.) za nitrat (kar 

pomeni 222 mg nitrata dnevno za odraslo osebo, ki tehta 60 kg) in 0-0,06 za 

nitrit (EC 1997). Po ponovni presoji JECFA v letu 2002 se potrdi že določena 

ADI vrednost za nitrat (0-3,7 mg/kg t.t.) in se sprejme nova višja vrednost za 

nitrit 0-0,07 mg/kg t.t.  

 

Pri oceni vnosa nitrata in nitrita je potrebno upoštevati vse izvore. Zelenjava 

in ostale vrste živil se naj analizirajo na vsebnost nitratov »pripravljene za 

jed«, upoštevajoč izgube pri skladiščenju in procesiranju. 

 

 

Zaključek 

Zakonodaja nas ne more zaščititi pred prekoračenjem sprejemljivega 

dnevnega vnosa nitratov. Zelenjava kljub visokemu prispevku nitratov v naši 

prehrani ne spada med živila, ki bi ogrožala naše zdravje. Po priporočilih 

WHO 400 g dnevno zaužitega sadja in zelenjave ugodno in preventivno 

deluje na naš organizem. Z uživanjem raznolike zelenjave,  prilagajanjem 

sezonski ponudbi in podpiranjem trajnostnega kmetijsva, z omejevanjem 

uporabe umetnih gnojil, bomo sami storili velik korak proti znižanju 

dnevnega vnosa nitratov v naš organizem.  
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KDO SO TUJERODKE? 
 

Karmen JURČEVIČ* 
 

Povzetek 

V članku predstavljam nekaj stališč in odgovorov mladih, ki so vključeni v različne 

izobraževalne programe, o poznavanju tujerodnih vrst. Zanimalo nas je, kje so si pridobili 

znanje in informacije o navedeni problematiki, kako ocenjujejo stopnjo lastnega znanja, 

katere vplive in nevarnosti poznajo.  

 

 
Ključne besede: tujerodke, anketa, poznavanje tujerodnih vrst, vplivi tujerodnih vrst na 

ekosisteme 

 

 

1 UVOD  

 

Že nekaj let zapored nas mediji opozarjajo in opominjajo o nevarnostih vnosa 

tujerodnih vrst na naša območja. 

Nevarno – zacvetela ambrozija (Žurnal, 21. 8. 2012), Ambrozija – alergena 

pošast (24ur, 23. 8. 2009), Poziv o ambroziji spodbudil prijave (Večer, 21. 8. 

2012), Neuspešen boj proti ambroziji in japonskem dresniku (Delo, 17. 9. 

2012), Pozor, cveti ambrozija (Slovenske novice, 23. 8. 2012), Morilska 

vodna solata (24ur, 14. 9. 2002), Bodo tigrasti komarji morili še v Sloveniji? 

(Slovenske novice, 7. 9. 2012), Grozijo nam tropske bolezni: tigrasti komar 

se širi po Evropi (Dnevnik, 23. 10. 2012) - takšne in podobne naslove ter 

članke o širjenju tujerodk beremo v časnikih, revijah in spletnih medijih. In 

kako se ljudje odzivamo na ta sporočila? Se nas dotaknejo? Sprožijo našo 

radovednost? Smo se pripravljeni izobraziti in podučiti? Kaj mladi -šolajoči- 

vedo o tujeordnih vrstah in kakšen je njihov odnos do rastlinskih in živalskih 

tujerodk? 

 

 

2 TUJERODNE VRSTE – pritepenke iz tujih krajev 

 

Tujerodna vrsta ali tujerodka je vrsta, ki je namerno ali nenamerno 

naseljena na območje zunaj območja pretekle ali sedanje naravne 

razširjenosti. (Kus Veenvliet) 

 

______________________________________________________________ 
*prof. biologije in kemije, predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni center Piramida 

Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida Maribor; 

e-naslov: karmen.jurcevic@guest.arnes.si 
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Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka je tujerodna vrsta, katere ustalitev 

in širjenje ogrožata ekosisteme, habitate ali domorodne vrste. (Kus 

Veenvliet) 

 

 

Preseljevanje živalskih in rastlinskih vrst poteka že tisočletja. Ljudje so že s 

prvih potovanj v oddaljene kraje prinašali domov uporabne in zanimive vrste. 

V zadnjih desetletjih smo priča razmahu svetovne trgovine in vse večji 

dostopnosti različnih oblik transporta. Prenašanje vrst med državami in 

kontinenti je danes hitrejše in bolj množično kot kadarkoli prej v naši 

zgodovini. Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h 

kakovosti življenja in tudi nimajo negativnih vplivov. Nekatere vrste pa so 

škodljive, saj se v novem okolju ustalijo, ob odsotnosti naravnih sovražnikov 

pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti. Takšne vrste 

lahko povzročajo gospodarsko škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje 

ljudi. Številne tujerodne vrste pa sicer neposredno ne prizadenejo človeka, 

povzročajo pa škodo biotski raznovrstnosti – ekosistemom, habitatom, 

domorodnim vrstam. (www.tujerodne-vrste.info) 

 

Tujerodne vrste se razširijo v naravno okolje tako, da »skočijo čez plot« 

(semena, poganjki, deli rastlin iz vrtov in drugih nasadov, živali, ki 

pobegnejo iz ribnikov ali jih ljudje namerno izpustijo iz akvarijev, terarijev, 

akvaterarijev). Veliko tujeordnih vrst pripotuje na karoseriji prevoznega 

sredstva (avtomobili, letala, ladje) ali pa kar z obutvijo in na oblačilih ljudi. 

 

 

 

3 POZNAVANJE PROBLEMATIKE TUJERODNIH VRST MED     

   MLADIMI            

 

3.1 METODA 

Ker je v časopisju in na televiziji zaslediti relativno veliko prispevkov na 

temo tujerodk, nekaj teh vsebin pa je vključenih tudi v šolski kurikul, 

predvidevamo, da so mladi usvojili osnovna znanja ter se zavedajo posledic 

nenadzorovanega širjenja invazivnih rastlinskih in živalskih vrst. 

Predvidevamo, da so dovolj seznanjeni s stanjem in ukrepi v našem okolju ter 

da so izoblikovali jasna stališča o lastnem ravnanju v prihodnje. In v kolikšni 

meri navedena tematika mlade resnično zanima? 
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Raziskavo smo opravili z anketiranjem 135 dijakov dveh srednjih strokovnih 

oz. poklicnih šol v Mariboru, ki izvajata različne izobraževalne programe. Iz 

programa srednjega poklicnega izobraževanja so sodelovali bodoči peki, 

mesarji, slaščičarji in frizerji, iz programa srednjega strokovnega 

izobraževanja so sodelovali bodoči živilsko prehranski tehniki in tehniki 

grafičnega oblikovanja ter iz programa poklicno tehniškega izobraževanja so 

sodelovali bodoči živilsko prehranski tehniki. 

Struktura sodelujočih anketirancev je podana v naslednji preglednici. 
 

Izobraževalni 

program 

Dijaki (M) Dijakinje (Ž)  

SPI 9 51 60 (44,4%) 

SSI 13 30 43 (31,9%) 

PTI 10 22 32 (23,7%) 

 32 (23,7%) 103 (76,3%) 135 
 

Anketiranje je potekalo v mesecu maju 2013, to je tik pred koncem šolskega 

leta, zato predpostavljamo, da so se načrtovane vsebine učnega programa že 

obdelale in realizirale. 
 

Vprašalnik je bil popolnoma anonimen in razdeljen v tri sklope. V prvem 

sklopu so anketiranci ocenili stopnjo lastnega poznavanja problematike in 

navedli najpogostejše vire za pridobivanje informacij, znanj in vedenj. V 

drugem sklopu smo preverjali, katere tujerodne rastline in živali anketiranci 

poznajo. Z vprašanji tretjega sklopa smo preverjali odnos in stališče 

vprašanih do tujerodk ter kaj se jim zdi dopustno in kaj ne. Anketiranci so 

označili stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo (se povsem strinjam, se 

strinjam, ne vem, se ne strinjam, se povsem ne strinjam, nesprejemljivo, 

sprejemljivo). 
 

 

3.2 REZULTATI 
Odgovore podajamo v številu odgovorov (prva vrstica) in v odstotkih (druga 

vrstica). 
 

Vprašanje 1: 

 mi je znan;  

vem kaj 

pomeni 

zanj sem že 

slišal(a), a ne 

vem kaj 

pomeni 

mi ni 

znan 

Pojem »TUJERODKA«  

 

20 66 49 

14,8 48,9 36,3 
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Polovica anketiranih je za pojem »tujerodka« že slišala, a natančnega pomena 

pojma ne pozna. Več kot tretjina pa pojma ne pozna in tudi ne pozna 

njegovega pomena. Zanimivo je, da se delež tistih, ki pojma ne poznajo, med 

izobraževalnimi programi ne razlikuje bistveno. Samo 15% vprašanih pojem 

pozna in pozna tudi njegov pomen. 

 

Vprašanje 2: 

 odlično prav 

dobro 

dobro zadostno  nezadostno 

Če bi morali oceniti 

lastno znanje o 

tujerodnih vrstah, bi 

se ocenili z oceno  

2 6 35 61 31 

1,5 4,4 25,9 45,2 23,0 

 

Največ anketiranih je ocenilo svoje znanje kot zadostno (skoraj polovica), 

sledi samoocena nezadostno (četrtina vprašanih). Približno takšen je tudi 

delež tistih, ki je svoje znanje ocenilo kot dobro. Izredno malo anketiranih pa 

svoje znanje ocenjuje kot prav dobro oz. odlično. Ta samoocena se sklada s 

prejšnjim odgovorom o poznavanju in razumevanju samega pojma 

»tujerodka«. 

 

 

Vprašanje 3: 

 a b c d e f g h i 

Vaš najpomembnejši 

vir informacij o 

tujerodnih vrstah je 

bil 

71 3 37 2 5 16 35 9 9 

52,6 2,2 27,4 1,5 3,7 11,8 25,9 6,7 6,7 

a – šola, b – dnevno časopisje, c – oddaje na TV, d – oddaje na radiu, e – 

splošne in poljudne revije, f – strokovne knjige in revije, g – internet, h – 

pogovor s kolegi, i - drugo 

 

 

Šola predstavlja najpomembnejši vir informacij. Druga dva pomembna vira 

sta televizija in svetovni splet. Ugotavljamo, da anketiranim tiskani mediji 

(dnevno časopisje, splošne in poljudne revije ter strokovne knjige) ne 

predstavljajo pomembnega vira informacij. 

Najmanj informacij so anketiranci dobili s poslušanjem radijskih oddaj.  

Zanimivo je dejstvo, da je obravnavana problematika vsaj med nekaterimi 

mladimi tudi tema medsebojnih razgovorov in debat. 
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Vprašanje 4: (odgovori so ovrednoteni v %) 

Rastlina  Prepričan(a) 

sem, da JE 

tujerodka 

Prepričan(a) 

sem, da NI 

tujerodka 

Ne vem 

1. Ambrozija 42,2 14,1 43,7 

2. Deljenolistna rudbekija 25,9 13,3 60,7 

3. Enoletna suholetnica 16,3 28,9 54,8 

4. Japonski dresnik 45,9 14,1 40,0 

5. Japonska medvejka 51,1 9,6 39,3 

6. Orjaški dežen 30,4 17,8 51,9 

7. Orjaška zlata rozga 24,4 23,0 52,6 

8. Robinija  24,4 27,4 48,2 

9. Topinambur  38,5 16,3 45,2 

10. Vodna kuga 31,1 17,8 51,1 

11. Veliki pajesen 24,4 21,5 54,1 

12. Vodna solata 31,1 23,7 45,2 

13. Žlezava nedotika 25,2 16,3 58,5 

 

 

 

Žival  Prepričan(a) 

sem, da JE 

tujerodka 

Prepričan(a) 

sem, da NI 

tujerodka 

Ne vem 

1. Harlekinska polonica 41,5 15,6 43,0 

2. Koloradski hrošč 37,8 35,6 26,7 

3. Nutrija 34,8 19,3 45,9 

4. Rdečevratka  (želva) 45,2 22,2 32,6 

5. Signalni rak 38,5 13,3 48,1 

6. Sončni ostriž (riba) 28,2 34,1 37,8 

7. Tigrasti komar 65,2 14,8 20,0 

8. Vzhodnoameriška 

gambuzija (riba) 

47,4 15,6 37,0 

9. Zlata ribica 35,6 38,5 25,9 

 

 

Vse ponujene rastline in živali so tujerodne vrste. Pri kar 11 rastlinah od 

ponujenih 13 ter pri 4 živalih od 9 ponujenih je prevladal odgovor »ne vem«.  

Kot tujerodne vrste so bile prepoznane naslednje vrste: japonski dresnik, 

japonska medvejka, koloradski hrošč, rdečevratka, tigrasti komar in 

vzhodnoameriška gambuzija. Zlato ribico večina anketitanih ni uvrstila med 

tujerodne vrste. 
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Vprašanje 5: (odgovori so ovrednoteni v %) 

Trditev 1 2 3 4 5 

1. Širjenje tujerodnih vrst poveča 

biološko pestrost v ekosistemu. 

13,3 11,9 42,2 20,0 12,6 

2. Širjenje tujerodnih vrst zmanjša 

biološko pestrost v ekosistemu. 

11,9 26,7 40,0 15,6 5,9 

3. Na lastnem vrtu bi zasadil(a) tujerodno 

rastlino. 

14,8 16,3 43,0 17,8 8,2 

4. Tujerodne vrste so človeku škodljive. 21,5 21,5 36,3 14,1 6,7 

5. Tujerodne vrste so okolju škodljive. 14,8 26,7 40,0 11,1 7,4 

6. Tujerodne vrste so koristne. 11,9 13,3 43,7 24,4 6,7 

7. Pod nobenim pogojem ne bi kupil(a) 

tujerodno žival in jo imel(a) v 

domačem okolju. 

21,5 20,7 34,8 11,9 11,1 

8. Tujerodne vrste je potrebno zaščititi in 

varovati. 

9,6 8,9 40,7 21,5 19,3 

9. Raziskovanje o vplivu tujerodk bi 

morali še dodatno vzpodbuditi. 

8,9 8,2 43,7 23,7 15,6 

10. Skrbi me, da bi se tujerodne vrste v 

našem okolju križale s sorodnimi 

vrstami. 

11,1 14,1 47,4 22,2 5,2 

11. Ujezilo bi me, če bi ljudje namerno 

spustili tujerodno žival v naravno 

okolje. 

11,9 13,3 43,0 17,8 14,1 

12. Ljudi, ki tujerodno vrsto spustijo v 

naravno okolje, je potrebno kaznovati. 

8,9 13,3 42,2 23,7 11,9 

13. Ljudje se dovolj zavedamo nevarnosti, 

ki jih lahko povzročijo tujerodne vrste.  

14,1 25,9 43,7 10,4 5,9 

14. Ljudje so dovolj seznanjeni s 

problematiko razširjanja tujerodnih 

vrst. 

23,0 23,0 39,3 9,6 5,2 

15. Ljudje vedo, kako se tujerodne vrste 

širijo v naravno okolje. 

11,9 26,7 46,7 9,6 5,2 

16. Tujerodne vrste izpodrivajo domače 

vrste. 

13,3 14,1 46,7 18,5 7,4 

17. Tujerodne vrste v naše okolje prinašajo 

nove bolezni in škodljivce. 

7,4 11,1 41,5 23,7 16,3 

18. Tujerodne vrste so »krivec« za pojav 

novih vrst alergij. 

9,6 9,6 42,2 21,5 17,0 

1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nevtralno, mi je vseeno, 4 – se 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam 
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Polovica anketirancev o tujerodnih vrstah nima oblikovanjega mnenja oz. 

stališča. Še več, problematika jih sploh ne zanima in nimajo občutka, da se 

jih kakor koli tiče ter da s svojimi dejanji in ravnanji prispevajo k trenutnemu 

stanju našega življenjskega okolja. 

Preostali pa menijo, da širjenje tujerodnoh vrst prispeva k večji biološki 

pestrosti. Mnenja so, da tujerodne vrste niso škodljive človeku in okolju. 40% 

anketiranih pravi, da je potrebno vzpodbuditi dodatne raziskave, same vrste 

pa zaščititi in varovati. Na lastnem vrtu ne bi zasadili tujerodne rastline. 

Četrtina vprašanih je izrazila bojazen, da bi se tujerodne vrste križale s 

sorodnimi domačimi vrstami. Prepričani so, da tujerodke prinašajo nove 

bolezni in alergije. Polovica anketiranih meni, da smo ljudje premalo 

seznanjeni, informirani in podučeni o načinih razširjanja ter nevarnostih, ki 

jih lahko povzoči širjenje tujerodk. 

 

 

 

 

Vprašanje 6: 

Želite zapisati še kakšno misel oz. sporočilo.. 

- Moje znanje na tem področju je zelo slabo. 

- V šolibi bilo treba pripraviti predavanje na to temo. 

 

3.3 SKLEPI 

Z opravljeno raziskavo smo želeli dobiti vpogled v znanje in stališča mladih 

o tujerodnih vrstah. Ugotovili smo, da stopnja in vrsta izobraževalnega 

programa ne vplivata na poznavanje te tematike. Stališča in mnenja so med 

mladimi zelo podobna  in ni pomembno, ali se anketiranec izobražuje v 

triletnem ali štiriletnem programu. Sklepamo lahko, da v šoli mladi ne dobijo 

ustreznega oz. zadostnega znanja. V vseh izobraževalnih programih 

(vključenih v raziskavo) se je obravnavalo premalo teh vsebin. 

Istočasno pa mladi ne čutijo potrebe in nimajo interesa, da bi se izobrazili 

sami. 

Anketiranci so izrazili visoko stopnjo samokritičnosti in priznali so, da je 

njihovo vedenje o tujerodkah zelo skromno. 

Med tujerodnimi rastlinami poznajo japonski dresnik in japonsko medvejko. 

Preseneti pa ugotovitev, da anketiranci kot tujerodko niso prepoznali 

ambrozijo; čeprav je le-ta največkrat omenjena v časopisnih in televizijskih 

prispevkih. Nenavadna je tudi ugotovitev, da nista bili prepoznani tudi 

robinija in topinambur. 

Med tujerodnimi živalmi najprej prepoznajo tigrastega komarja. 

Predvidevamo, da zaradi informacij v javnih medijih. Mnogi poznajo 

problematiko izpuščenih rdečevratk v vodna okolja.  
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Preseneti spoznanje, da pridevniki japonski, harlekinska, koloradski, 

vzhodnoameriška... niso dovolj velik razpoznavni znak, da vrsta prihaja od 

drugod, in teh vrst anketiranci ne uspejo prepoznati. 

Zaskrbljeni smo lahko, ker večina vprašanih nima jasno oblikovanega stališča 

o vplivih in nevarnostih tujerodk na ekosisteme, še več – veliko jih o 

problematiki ne ve prav veliko ali pa jim je vseeno. 

Potrebno bi bilo mlade sistemsko navajati na večjo in dosledno uporabo 

strokovne literature ter spodbujati strokovno debato. 

 

 

 

 

4 LITERATURA IN VIRI 

 
1) KUS VEENVLIET, J. 2009. Tujerodne vrste: ubežnice z vrtov. Grahovo: 

Zavod Symbiosis.  

 

2) Tujerodne vrste v Sloveniji (online). (citirano 2. 7. 2013) 

Dostopno na naslovu: http://www.tujerodne-vrste.info 

http://www.tujerodne-vrste.info/
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TUJERODKE V NAŠI PREHRANI 

 
Karmen JURČEVIČ* 

 
Povzetek 

V članku predstavljam nekaj tujerodnih rastlinskih vrst (robinijo, topinambur, orjaško zlato 

rozgo in deljenolistno rudbekijo), ki se invazivno širijo v našem okolju. Pri tem jih 

opredeljujemo kot škodljive vrste, plevel, alergene rastline... 

Prav te rastline pa lahko vključimo tudi v prehrano ali ljudi ali živali. Nekatere so primerne 

kot krmne rastline, nekatere so dobre medonosne rastline.  

 

Ključne besede  

tujerodke, uporaba tujerodk v prehrani, robinija, topinambur, orjaška zlata rozga, 

deljenolistna rudbekija 

 

1 UVOD 
 

Začetki vzgoje rastlin za prehrano in okras segajo vse do prvih človeških 

civilizacij. Izbor vrst pa se je skozi stoletja močno spreminjal. V večjem delu 

Evrope so sprva gojili lokalne vrste, le nekaj so jih prinesli iz mediteranskih 

dežel. Povsem novo obdobje se je začelo, ko so v Evropo začeli prinašati 

eksotične rastline iz oddaljenih krajev. Sprva so jih prinašali iz azijskih dežel, 

še obsežnejše preseljevanje vrst pa se je začelo po odkritju Amerike. 

Preseljevanje je potekalo v obe smeri. Evropski izseljenci so s seboj v 

Ameriko nosili vrste, ki so jih spominjale na domače okolje, bogati Evropejci 

pa so postali zbiratelji eksotičnih vrst, s katerimi so krasili svoje vrtove.(1) 

 

Tiste vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja 

njihove prvotne razširjenosti, imenujemo tujerodne vrste. V dolgi zgodovini 

preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst nenamerno zanesli 

tudi nekatere škodljive vrste, bodisi plevele ali živali, ki so škodljivci 

kulturnih rastlin. Šele v zadnjih desetletjih pa se zavedamo nevarnosti, ki 

zaradi tujerodnih vrst preti naši naravi. Če tujerodne vrste z naših vrtov 

pobegnejo v naravno okolje, se lahko tam ustalijo in namnožijo. Tujerodne 

rastline lahko prerastejo velike površine in popolnoma spremenijo naravne 

ekosisteme ter poslabšajo življenjske razmere za domorodne vrste. Vrste, 

katerih ustalitev in širjenje ogrožata ekosisteme, habitate ali domorodne 

vrste, imenujemo invazivne tujerodne vrste ali invazivke.(1) 

______________________________________________________________ 
*prof. biologije in kemije, predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni center Piramida 

Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida Maribor; 

e-naslov: karmen.jurcevic@guest.arnes.si 
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Hitro naraščanje števila tujerodnih vrst po vsem svetu je posledica: 

- intenzivnega trgovanja, prevažanja surovin in blaga, 

- hitrejšega transporta, ki omogoča preživetje večjemu številu 

tujerodnih organizmov, 

- potovanja ljudi, ki s seboj namerno ali nenamerno prenašajo žive 

organizme, 

- degradacije zemljišč, na katerih se zaradi spremenjenih ekoloških 

razmer lahko ustalijo tudi tujerodne vrste, 

- podnebnih sprememb, ki slabšajo življenjske razmere za domorodne 

vrste, lahko pa povečajo možnosti za preživetje in ustalitev tujerodnih 

vrst.(2) 

 

 

Kljub vsem težavam, ki nam jih povzročajo tujerodne vrste, pa nekatere od 

njih lahko tudi uporabimo v prehrani ljudi in živali. 

 

 

2 ROBINIJA (neprava akacija) (Robinia pseudoacacia) 

 

Domovina navadne robinije so ZDA, danes pa je ta drevesna vrsta razširjena 

tudi v Evropi, kjer se hitro širi.  

Navadna robinija zraste do 25 metrov visoko, deblo je pokončno, pokrito z 

rjavo sivo močno razpokano skorjo. Krošnja drevesa je je okrogla, sestavljajo 

pa jo veje, polne dolgih trnov. Listi so svetlo zeleni in pernato deljeni na 

manjše lističe. Listi so na rdeče rjave mlade vejice nameščeni premenjalno, 

sestavljeni pa so iz 7 do 20 majhnih lističev z gladkim listnim robom. Na bazi 

peclja poganjata iz veje po dva trna, ki sta v resnici preobražena prilista. 

Cvetovi navadne robinije so beli in združeni v velika grozdasta socvetja, 

polna medu. Cvetovi so užitni, v času cvetenja (od maja do junija) pa z 

močnim vonjem privabljajo veliko žuželk. Oplojeni cvetovi postanejo viseči 

stroki, polni semen (od 4 do 10 fižolu podobnih semen). 

Razmnožuje se s semeni ali potaknjenci ter s koreninskimi poganjki.(3) 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Deblo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veja&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rastlinski_trn&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlinski_list
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pecelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cvet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Med
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDu%C5%BEelke
http://sl.wikipedia.org/wiki/Strok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seme
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Slika 1: Robinija 
Vir: https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/bomen-

heesters/Robinia%20pseudoacacia%20-%20Robinia/05%20robinia%20H1.htm (23. 7. 2013) 

 

 

 

Uporaba v prehrani 
- ocvrti cvetovi 

- marmelada iz cvetov 

- akacijev med 

- akacijev sok 

- akacijev sirup 

- čaj iz akacijevih cvetov (za pomirjanje kašlja) 

 

 

3 TOPINAMBUR (Helianthus tuberosus) 

Domovina topinamburja je Severna Amerika, v jedeh so ga pripravljali že 

Indijanci, medtem ko so ga v naše kraje zanesli v prejšnjem stoletju zlasti na 

Dolenjsko in Štajersko. Tam kjer so ga v preteklosti zasadili, se je zarasel in 

razširil. Tako ni presenetljivo, da najdemo samoraslega na brežinah vodnih 

tokov. Veliko ga je v Zasavju. 

https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/bomen-heesters/Robinia%20pseudoacacia%20-%20Robinia/05%20robinia%20H1.htm
https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/bomen-heesters/Robinia%20pseudoacacia%20-%20Robinia/05%20robinia%20H1.htm
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Slika 2: Topinambur - rastlina 
Vir: Lasten, Jurčevič (julij 2013) 

 

Topinambur je sorodnik sončnice. Je trajna rastlina, ki ima pod zemljo 

podolgovate bradavičaste gomolje. Iz gomolja požene spomladi več zeljastih 

stebel, ki v odvisnosti od sorte in rastišča zrastejo od 1,5 do 3 m visoko in 

postopoma olesenijo. Spodnji listi so srčasto jajčasti, zgornji pa podolgovato 

jajčasti in suličasti. Hrapava stebla in liste ima obrasle z dlačicami. Na koncu 

glavnih stebel in stranskih vej se oblikujejo socvetja. Cvetne glave so 

podobne sončničnim, le da so mnogo manjše. V našem podnebju začne 

cveteti avgusta, neredko šele oktobra. Odebeljeni deli korenin – gomolji, so 

po videzu bradavičasti ali rogljasto razčlenjeni z osrednjim delom, ki je  

hruškaste ali vretenaste oblike. 

Plod je 5-6 cm dolga rožka.(4) 

Druga slovenska imena za rastlino so: ameriški krompir, laška repa, papeževa 

repa, papežnica, jeruzalemska artičoka, podzemna artičoka, gomoljasta 

sončnica, svinjska repa 
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Slika 3: Topinambur - gomolji 
Vir: http://fresh-seed.de/2013/topinambur-eine-wunderpflanze/ (23. 7. 2013) 

 

 

Uporaba v prehrani 

- Gomolji: marinirani v olju, dodani v juhe, priloge, solate, kuhani in  

   pečeni kot krompir, pire. 

- Užitni in okusni so mladi poganjki. 

- Užitni so socvetni popki. 

- Kot krmna rastlina - za krmo so uporabljali zelene dele rastline in  

  gomolje.  

 

V primerjavi s krompirjem v katerem je glavni ogljikov hidrat škrob, vsebuje 

topinambur inulin, in je zato pomemben v prehrani sladkornih bolnikov.  

Topinambur je najbolje uživati surov, saj kuhanje in pečenje uničita encim 

inulazo. 

 
 

4 ORJAŠKA ZLATA ROZGA (Solidago gigantea) 

 

Orjaška zlata rozga sodi v družino nebinovk. Gre za zelnato trajnico, visoko 

od 30‐280 cm. Steblo je v celoti olistano, razvejano le v socvetju in po vsej 

višini golo. Listi so spiralno nameščeni, sedeči ali zelo kratko pecljati in 

podolgovate do suličaste oblike. Na vrhu poganjkov je razvejano socvetje s 

številnimi koški. Cvetovi so rumeni. Plod je rožka s šopom laskov, ki služijo 

razširjanju plodov s pomočjo vetra. 

Orjaško zlato rozgo so iz Severne Amerike v 18. stoletju prinesli v Evropo 

kot okrasno 

rastlino. Približno 100 let kasneje se je začela širiti z vrtov v naravo.  

http://fresh-seed.de/2013/topinambur-eine-wunderpflanze/
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Orjaška zlata rozga se na krajše razdalje širi predvsem s pomočjo korenik, na 

daljše pa s prenosom semen. 
 

Orjaška zlata rozga je ugodna pozno poletna paša za čebele, ki na njenih 

obsežnih sestojih nabirajo nektar in cvetni prah, kar prispeva k boljši 

ohranitvi družin čebel in tako boljši razvoj zimskih čebel.(5) 

 
 

 
 

Slika 4: Orjaška zlata rozga 

Vir: http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/poleg-domacih-rastlin-so-pognale-se-tuje.html 

Foto: Paul Veenvliet (23. 7. 2013) 

 

Uporaba v prehrani 
- Čaj iz posušenih zeli - uporabljamo pri blagih vnetjih sečil in kot dopolnilo antibiotičnemu    

   zdravljenju okužb sečil ter za lajšanje težav pri kroničnih vnetjih spodnjih sečil. 

- Čaj iz posušenih zeli - preprečuje nastanek sečnih kamnov.(6) 

 

 

 

5 DELJENOLISTNA RUDBEKIJA (Rudbeckia laciniata) 

 

Rastlino so iz Severne Amerike v Evropo prinesli na začetku 17. stoletja, kot 

prostoživečo v naravi pa so jo prvič zabeležili leta 1859. V tem času so jo kot 

okrasno rastlino gojili tudi v Sloveniji.  

http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/poleg-domacih-rastlin-so-pognale-se-tuje.html
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Deljenolistna rudbekija je ena od približno 15 vrst rodu rudbekij, ki je 

domoroden v Severni Ameriki. Spada v družino košarnic. Večji jezičasti 

cvetovi na obodu koška so zlatorumeni, manjši cevasti v središču koška pa so 

zelenkasto do rjavkasto obarvani. Steblo je golo. Listi so vsaj na spodnji 

strani in po robu kratkodlakavi in, kot pove že ime, 

pernato deljeni in premenjalno nameščeni. 

Deljenolistno rudbekijo lahko srečamo na različnih, zlasti nekoliko vlažnejših 

rastiščih. Pogosto se v strnjenih sestojih pojavlja na bregovih rek in potokov, 

ob mlakah in ribnikih, na robovih gozdov, v mejicah, na posekah, v lokah in 

grmiščih. 

Rastlina je trajnica, ki prezimi z nekoliko gomoljasto odebeljenimi 

korenikami. Z njimi se tudi vegetativno razmnožuje. Razširja se tudi s 

plodovi, enosemenskimi rožkami. Rožke lahko na daljše razdalje raznaša tudi 

vodni tok.(7) 

 

 

 
 

Slika 5: Deljenolistna rudbekija 
Vir: http://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/tujerodne-rastline/podrobni-opisi-

rastlin/ (23. 7. 2013) 

 

 
Uporaba v prehrani 

-Mladi listi se uporabljajo kot solata. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/tujerodne-rastline/podrobni-opisi-rastlin/
http://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/tujerodne-rastline/podrobni-opisi-rastlin/
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http://www.tujerodne-vrste.info/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_robinija
http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1752
http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1752
http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF5b-orjaska-zlata-rozga.pdf
http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF5b-orjaska-zlata-rozga.pdf
http://druzina.enaa.com/Zdravje/Domaca-lekarna/Zlata-rozga-cudezno-%20%20%20%20%20%20%20%20%20zdravilo.html
http://druzina.enaa.com/Zdravje/Domaca-lekarna/Zlata-rozga-cudezno-%20%20%20%20%20%20%20%20%20zdravilo.html
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROIZVODNJI 

GLUKOZNEGA SIRUPA 

 
 Neva MALEK 

 
 
Povzetek 

Glukozni sirup zavzema pomembno mesto v živilski industriji. Najdemo ga v vrsti izdelkov, iz 

njega pa pridobivajo tudi citronsko kislino, ki ima prav tako široko uporabo v živilski 

industriji, pa tudi v proizvodnji izdelkov za osebno higieno, čistilih, detergentih itd.  

Eden največjih svetovnih proizvajalcev citronske kisline je nedvomno mednarodno podjetje 

Jungbunzlauer (JBL), s sedežem v Švici in proizvodnimi obrati v Avstriji, Nemčiji, Franciji in 

Kanadi. Poleg citronske kisline ponujajo še vrsto drugim proizvodov: ksantan gumo, 

glukonate, posebne soli … 

V JBL za proizvodnjo citronske kisline uporabljajo v glavnem glukozni sirup, ki ga 

proizvajajo sami. V prispevku je na kratko predstavljen proces pridobivanja glukoznega 

sirupa, s poudarkom na sistemu zagotavljanja kakovosti, ki ga imajo vpeljanega v 

Jungbunzlauer Austria AG.  

Zaradi zagotavljanja poslovnih skrivnosti določene informacije (kapacitete, maksimalno 

dovoljene vsebnosti itd.) v prispevku niso predstavljene.  

Avtorica prispevka se zahvaljuje podjetju Jungbunzlauer Austria AG za dovoljen 

enotedenski, izjemno dobro organiziran in voden, obisk v okviru programa Erasmus.  

 

 
Abstract 

Glucose syrup plays an important  role in the food industry. It can be found in a series of 

products. From it also the  citric acid is produced, which also has a wide application in the 

food industry, as well as in the manufacture of products for personal care and cosmetic 

products, cleaners, detergents etc. 

One of the world's largest producers of citric acid is undoubtedly an international company 

Jungbunzlauer (JBL), headquartered in Switzerland, with production facilities in Austria, 

Germany, France and Canada. In addition to citric acid offer a range of other products: 

Xanthan gum, Gluconates, Special Salts... 

The JBL for the production of citric acid use mainly glucose syrup produced by themselves. 

The article briefly presents the process of obtaining glucose syrup with an emphasis on the 

quality assurance system, which has in the Jungbunzlauer Austria AG. 

In order to ensure business secrets certain information (capacity, maximum permitted levels, 

etc.) is not presented in the text. The author of the article would like to thank the company 

Jungbunzlauer Austria AG for allowed one-week, extremely well organized and managed, 

visit within the Erasmus program. 

 

 

____________________________________________________________________ 
*mag. tehniških znanosti s področja kemijske tehnologije, predavateljica Višje strokovne 

šole, Izobraževalni center Piramida Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida 

Maribor; 

e-naslov: neva.malek@guest.arnes.si 
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1 UVOD 
Glukozni sirup (ang. glucose syrup) lahko najdemo v vrsti živilskih izdelkov: 

marmelade, sladoledi, energijske in ostale pijače, slaščice … Široka 

zastopanost je posledica dovolj sladkega okusa in fizikalnih lastnosti, kot je 

npr. viskoznost. Na drugi strani se glukozni sirup lahko predela, v procesu 

izomerizacije, v t.i. visoko fruktozni sirup, ki je učinkovito sladilo, 

namenjeno predvsem diabetikom. Glukozni sirup pa je lahko tudi osnovna 

surovina v proizvodnji alkoholnih pijač (npr. pivo) in citronske kisline. Zato 

ni naključje, da je proizvodnja citronske kisline mnogokrat postavljena v 

neposredni bližini proizvodnje glukoznega sirupa ali pa proizvodnja 

glukoznega sirupa predstavlja lastni »predproces« v proizvodnji citronske 

kisline. Tak primer je proizvodnja citronske kisline in njenih derivatov v 

Jungbunzlauer AG v Avstriji (Pernhofen).  

 

Osnova za proizvodnjo je škrob, ki se v glavnem pridobiva iz koruze, čeprav 

se kot surovini lahko uporabljata tudi krompir in pšenica. Kadar se kot 

surovina uporablja koruza, ga mnogokrat imenujemo kar koruzni sirup (ang. 

corn syrup). 

 

Ne glede na namembnost glukoznega sirupa (surovina za proizvodnjo 

citronske kisline, končni produkt …) je proces tehnično precej obsežen in 

zahteva dobro zastavljen sistem zagotavljanja kakovosti, da se izognemo 

težavam v proizvodnji, v nadaljnji predelavi in nepotrebnim stroškom. 
 

 

2 KRATKA PREDSTAVITEV PROIZVODNJE   

   GLUKOZNEGA SIRUPA 
V tem prispevku predstavljamo proizvodnjo glukoznega sirupa, kjer se kot 

surovina uporablja koruza, tehnično gledano pa gre za proces mokrega mletja 

koruze, ki zajema več procesnih stopenj. Pri tem dobimo iz koruznega zrna 

štiri osnovne sestavine: kalček, vlaknine, proteine (neškrobni stranski 

produkti) in škrob, ki predstavlja surovino za proizvodnjo glukoznega sirupa. 

Poenostavljena procesna shema je prikazana na sliki 1. 
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Slika 1: Poenostavljena procesna shema mokrega mletja koruze 

Vir: Sigma Process Technologies, 2013 

 

Proces zajema naslednje osnovne operacije: 

 prevzem in skladiščenje koruze, 

 namakanje v vodni, blago kisli raztopini, da se pričnejo cepiti 

proteinske vezi (gluten) in se škrobni del prične ločevati, 

 prvo in drugo mletje, s katerim ločimo kalček od preostanka zrna, 

 tretje mletje, s katerim dosežemo, da se vlakninasti del zrna loči od 

škrobnega in glutenskega dela, 

 nadaljnja separacija škrobne in glutenske faze, 

 obdelava škrobnega faze za nadaljnje postopke predelave – 

proizvodnja glukoznega sirupa, sušenje škroba za proizvodnjo 

modificiranega ali nemodificiranega koruznega škroba … 
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Kot neškrobni del dobimo iz procesa tri stranske produkte: 

 kalčke (ang. corn germ meal), ki se namenjeni predvsem za 

proizvodnjo jedilnega olja (olje koruznih kalčkov), 

 vlaknine (ang. corn gluten feed), ki so namenjene prehrani živali in 

 glutenski del (ang. corn gluten meal), ki običajno vsebuje okoli  62 % 

proteinov in se prav tako uporablja v prehrani živali, kot visoko 

proteinsko krmilo. 
 

 
Slika 2: Glukozni sirup in neškrobna produkta pri proizvodnji  

glukoznega sirupa 

Foto: N. Malek, 2013 
 

 

3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI S PRIMEROM  

   DOBRE PRAKSE IZ JUNBUNZLAUER (JBL)  

   AUSTRIA AG 
Poenostavljeno zagotavljanje kakovosti mnogokrat enačimo z zagotavljanjem 

kakovosti končnih odjemalcev v smislu »kupec je kralj!«. Vsekakor drži, da 

je zadovoljstvo končnega odjemalca zelo pomembni, najverjetneje celo 

najpomembnejši, dejavnik gledano z vidika poslovanja organizacije. Ni pa 

edini, saj zagotavljanje kakovosti pomeni tudi skrbno izbiro dobaviteljev in 

vhodnih surovin, definiranje glavnih in pomožnih procesov ter merjenje 
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učinkovitosti in uspešnosti le-teh, sledljivost, validacijo, nenehne izboljšave, 

optimiranje stroškov …  

 

Če je postala certifikacija organizacij, ki želijo napredovati in uspeti na tujih 

trgih, po ISO 9001 že skoraj obvezna, je na področju živilsko-predelovalne 

industrije potrebno še doslednejše zagotavljanje kakovosti, predvsem v 

smislu varnosti, obvladovanju kritičnih točk, sledljivosti  …  
 

3.1 PREVZEM KORUZE 

Pri proizvodnji glukoznega sirupa se sistem zagotavljanja kakovosti pričenja 

s prevzemom koruze. Pred prevzemom se koruzo pregleda. Pregled se vrši 

vizualno in analitično. Vizualni pregled zajema preverbo deleža 

poškodovanih zrn, primesi, kot so storži, plevel, prah .. Analitični del zajema 

določitev vlage, proteinov, maščob …  

 

V JBL poleg standardnih preverjanj in analiz posebno pozornost namenjajo 

prisotnosti navadnega kristavca (Datura stramonium L). Za ugotavljanje 

njegove prisotnosti med zrni koruze imajo izdelan posebni protokol. Navadni 

kristavec sodi v družino razhudnikov, je strupen in vsebuje atropin, 

skopolamin in hiosciamin. Pri pridelavi koruze in drugih poljščin je plevel, ki 

tvori od 500 do 5000 semen na rastlino in prav semena so tista, zaradi katerih 

največkrat pride oziroma lahko pride do zastrupitve.  

 

Problematika gensko spremenjenih organizmov postaja iz leta v leto bolj 

aktualna, tako med strokovno, kakor tudi laično skupnostjo. Še posebej na 

udaru je bila zadnje leto koruza, tudi zaradi najverjetnejše odobritve 

Evropske komisije glede dovoljenega uvoza ameriške gensko spremenjene 

koruze SmartStax. JBL si s proizvodnjo glukoznega sirupa zagotavlja vhodno 

surovino za proizvodnjo citronske kisline, pri čemer dosledno sodeluje le s 

pridelovalci gensko nespremenjene koruze (Jungbunzlauer, 2013, 4). Na ta 

način zagotavlja odsotnost gensko spremenjenih organizmov v celi verigi 

svoji proizvodov, ki izhajajo iz proizvodnje citronske kisline oziroma 

glukoznega sirupa. 
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Slika 3: Plod in semena navadnega kristavca 

Vir: Taranaki Educational Resource: Research, Analysis and Information 

Network, 2013 

 

Gledano s stališča kakovosti je vhodna kontrola surovin še kako pomembna. 

Vendar lahko ima kupec v primeru ugotovljenih neskladnosti nepotrebne 

zaplete, če pri prevzemu ugotovi, da surovina ne ustreza želenim (in 

dogovorjenim) specifikacijam. V ta namen JBL že pred pobiranjem koruze 

opravi kontrolne teste pri potencialnih dobaviteljih (vsebnost toksinov, težkih 

kovin …). Glede na rezultate analiz imajo na zemljevidu označena področja, 

s katerih bodo v tekočem letu kupovali koruzo oziroma s pridelovalci iz 

katerih področij ne bodo sodelovali.  

 

Imeti opravka s koruzo, pomeni ukvarjati se tudi z mišmi in ostalimi 

glodavci. Deratizacija oziroma uporaba strupenih snovi je dovoljena samo 

zunaj tovarne, znotraj tovarne pa so potrebni drugačni ukrepi. Za zatiranje 

miši so v JBL prej uporabljali posebna lepila, ki pa se niso izkazala kot 

najbolj učinkovita (pa tudi ne humana), saj so se nanj ujele tudi ptice. 

Problem so rešili z namestitvijo t.i. »Victor boxes« (slika 4) - to so naprave, v 

katerih se miši ubijajo z elektrošokom. Naprave delujejo na baterije, so 

prenosljive, pa tudi odstranjevanje mrtvih glodavcev je lažje, kot v primeru 

lepil. 
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Slika 4: Elektronska naprava za ubijanje glodavcev 

Vir: The home depot, Victor Multi Kill Electronic Mouse Trap, 2013 

 
 

3.2 SKLADIŠČENJE KORUZE 

Prevzeta koruza se skladišči v velikih skladiščih, v katerih obstaja možnost 

pojava raznih škodljivcev: koruzni žužek, koruzni molj, plesni, toksini. Za 

preprečitev pojava raznih škodljivcev je zelo pomembno redno čiščenje in 

vzdrževanje skladišč, kakovost koruze ob prevzemu, pogoji skladiščenja … 
 

V JBZ preko računalniško vodenega sistema ves čas spremljajo temperaturo 

v skladiščih. Povišanje temperature je znak, da se s koruznimi zrni nekaj 

dogaja, saj se zrnje ob pojavu raznih škodljivcev segreva. V primeru, da se 

dvigne še vlaga, pa že nastajajo pogoji za razvoj plesni.  
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Slika 5: Območje prevzema in skladiščenja koruze v JBL 

Foto: N. Malek, 2013 

 

3.3 KONČNA KONTROLA GLAVNEGA IN STRANSKIH  

      PRODUKTOV PROIZVODNJE 

Navkljub strogi kontroli vhodnih surovin, dodelanemu procesu proizvodnje 

in ostalih parametrih, se končni kontroli proizvodov ni mogoče izogniti. V 

skladu z načeli HACCPa se mora vsako kontroliranje opredeliti kot kritična 

kontrolna točka oz. KKT ali kot kontrolna točka oz. KT (ang. critical control 

point ali CCP oziroma control point ali CP). V procesih so KKT postavljene 

na mestih, ki zahtevajo posebno pozornost (npr. pasterizacija, zamrzovanje, 

sterilizacija, čistoča proizvoda, prisotnost kovinskih delcev …). KKT se torej 

postavijo z namenom, da se prepreči tveganje glede varnosti proizvoda 

oziroma se tveganje zreducira na sprejemljiv nivo varnosti. 
 

Obvladovanje KKT je za podjetje, obrat … stroškovno višje kot 

obvladovanje KT, zaradi tega je potrebno dobro razmisliti kje in zakaj 

postaviti KKT ali KT. 

V JBZ imajo postavljene KKT preden stranski produkti (kalčki, vlaknine, 

glutenski del) zapusti proizvodnjo in gre v silose – na teh mestih imajo 

postavljene magnete, s katerimi se ugotavlja prisotnost kovinskih delcev.  
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Preden glukozni sirup prečrpajo v proizvodnjo citronske kisline pa imajo 

postavljen še t.i. IPC (ang. in-process control). Gre za preverjanje proizvoda 

pred zaključkom proizvodnega procesa. Namen tovrstnih kontrol je 

monitoring in, če so potrebne, adaptacije, da je proizvod skladen z vnaprej 

postavljenimi zahtevami.  
 

 

4 ZAKLJUČEK 
Proizvodnja citronske kisline na osnovi fermentacije je ogromen proces, z 

mnogimi osnovnimi operacijami: fermentacija, ionska izmenjava, filtriranje 

… Velikost naprav je seveda odvisna od kapacitete. Kadar pa proizvodnjo 

citronske kisline spremlja še lastna proizvodnja glukoznega sirupa, lahko 

rečemo, da gre že za pravo »industrijsko naselje«, saj je poleg proizvodnje, 

za optimalno proizvodnjo, potrebno zagotoviti še prostore za skladiščenje 

koruze in stranskih produktov, vire energije, pripravo in čiščenje vod, 

vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti  …  
 

V vedno večji konkurenci za delež na svetovnem tržišču in vedno večjih 

zahtevah odjemalcev lahko preživi samo podjetje, ki ima optimalno 

zastavljen proces proizvodnje, neprestano vlaga v razvoj opreme in kadrov, 

izboljšuje lastne procese in podprocese, dosledno beleži in analizira stroške 

… in na drugi strani vzpostavlja korektni in dolgoročni odnos, ne samo z 

odjemalci, temveč tudi z dobavitelji.  
 

Čeprav je v prispevku predstavljena samo proizvodnja glukoznega sirupa, s 

primeri dobre prakse na področju zagotavljanja kakovosti, lahko na osnovi 

videnega, v okviru enotedenskega Erasmus obiska, prepričljivo zapišemo, da 

je JBL Austria AG nedvomno podjetje, ki ve zakaj obstaja in kaj je njegov 

glavni cilj – nenehni razvoj, tako v tehnološkem smislu, kakor tudi v smislu 

novih proizvodov, večanje tržnega deleža, ki izhaja tudi iz zadovoljstva 

odjemalcev, optimizacija lastnih procesov in nenavsezadnje tudi skrb za 

zaposlene. 
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Slika 6: Pogled na del podjetja JBL Austria AG 

Foto: N. Malek, 2013 
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KAKOVOST, VARNOST TER UPORABNOST XSANTANA 

 
Vesna POŠTUVAN* 

 
 

Povzetek 

V članku je predstavljen vse pogosteje uporabljen aditiv za živila E 415. Njegova uporabnost 

je zelo široka, najdemo ga v živilih, kozmetiki, masteh in oljih, barvah, v farmacevtskih 

izdelkih itd. Xantan je mlad proizvod in vse njegove lastnosti še niso poznane. Včasih bi mu 

lahko dejali, da ima »najstniško naravo«. Prav zato je njegova proizvodnja izredno 

zahtevna, sam končni proizvod pa podvržen številnim testiranjem, ki zagotavljajo, da bo 

kupec dobil obliko xantana, ki ga želi. Vpogled v proizvodnjo xantana je predstavljen v 

podjetju Jungbunzlauer v Avstriji, kjer sva bili s kolegico Nevo Malek na enotedenskem 

usposabljanju (v avgustu 2013) v okviru projekta Erasmus.  

 

Abstract 

In the following article the production and the use of food additive E 415 are introduced. Its   

consumption rapidly grows due to the very useful and sometimes also unpredictable 

»teenage« behaviour of the material. It can be used in the production of food, cosmetics, oils, 

pharmaceutical products etc. The manufactering of Xanthan is quite complex and highly 

controlled. The product itself is tested for different characteristics of the substance in order 

to assure safety of the products and to meet the customers’ diverse demands.  

What is more, there are also pointed out some of the approaches in the Xanthan production 

in the Jungbunzlauer Company from Austria. There I had a one week placement in August 

2013 together with my colleague Neva Malek, as a part of the Erasmus project. 

  

1. UVOD 

Med podskupino aditivov – naravnih gum (med oznakami E 410 – E 419), ki se v živilih 

uporabljajo kot zgoščevalci, emulgatorji in stabilizatorji, najdemo zanimivega posebneža s 

številko E 415 (xantan ali xantan gum). Kot relativno nov aditiv, ima še zmeraj mladostno 

naravo in je poln presenečenj.  Kako ga proizvajajo ter preizkušajo njegove reološke in druge 

značilnosti povezane z zahtevami kupcev in zagotavljanjem kakovosti in varnosti proizvoda, 

sem spoznavala (skupaj z mag. Nevo Malek) na letošnjem usposabljanju v podjetju 

Jungbunzlauer AG v Pernhofnu v Avstriji. 

Xantan je bil odkrit 1959 leta  v ZDA. Podjetje Kelco je bilo prvo, ki je odkritje raziskovalke  

Allene Rosalind Jeanes in njene ekipe, ki je delovala v okviru USDA (Ameriški urad za 

kmetijstvo) preneslo v redno proizvodnjo.  Že ob samem odkritju je polisaharid, kar xantan 

kemijsko je, kazal mnogo različnih lastnosti. Leta 1969 ga je kot aditiv za živila odobrila 

FDA (Ameriška administracija za živila in zdravila). Od leta 1974 je xantan odobren aditiv v 

EU in nosi številko E 415. Postal je eden najuspešnejših hidrokoloidov, ki ohranja odlične 

tehnološke lastnosti tudi v  težkih pogojih kot sta visoka stopnja kislosti ali slanosti ali kjer 

nastajajo večje strižne sile. (Introduction to Xanthan gum)  

 

______________________________________________________________ 
*univ. dipl. org. dela, dipl. ing kemijske tehn., predavateljica Višje strokovne šole, 
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Xantanove raznolike lastnosti širijo uporabnost širše in tako ga najdemo v barvah, 

kozmetičnih izdelkih, kot zdravilo in kdo ve kje še. Kajti tudi proizvajalci xantana 

priznavajo, da nekatera področja uporabe spoznajo šele od njihovih kupcev. Zato ni 

presenetljivo, da je tržišče xantana veliko in še zmeraj narašča.  

 

 

2. XANTAN 

 

Xantan je polisaharid, ki ga v procesu fermentacije proizvajajo bakterije Xanthomonas 

campestris. Od tod izvira tudi njegovo ime. Sicer pa so to bakterije, ki povzročajo neljube 

razjede oziroma črne pike na brokoliju in drugih kapusnicah  - prikazano na sliki 1. (Bolezni 

in škodljivci) 

 
Slika 1: Rumene razjede na kapusnicah (vir : Bolezni in škodljivci) 

 

Kot surovina za proizvodnjo xantana se uporabljajo snovi bogate z ogljikovimi hidrati, npr. 

pšenica in še posebej koruza.  Molekulska formula monomera xantana je C35H49O29, 

polimera (C35H49O29)n in zato je razumljiva tudi njegova velika molekulska masa - okoli 

1000. (Helmenstine  A.) 

 
Slika 2: Strukturna formula xantana (vir: Helmenstine  A.) 

 

2.1. Proizvodnja Xantana 

Proces proizvodnje xantana je kompleksen, njegova proizvodnja temelji na pripravi surovin, 

s posebnim poudarkom na pripravi zadostne količine bakterij Xanthomonas campestris. Te 

se v Jungunzlauer AG najprej pripravljajo v laboratoriju, nato sledi njihova rast v posebnih 

bioreaktorjih. Možno je tudi, da proizvajalci kupijo liofilizirane kulture bakterij. V 

bioreaktorjih z volumni nekaj 10 ali celo 100 m3 se pripravi osnova za fermentacijo (npr. 
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koruzni sirup). Vanj se ob mešanju inokulirajo bakterije Xanthomonas campestris. 

Fermentacija poteka s pomočjo mešanja in aeracije, procesni pogoji pa vplivajo na 

karakteristike xantana.  Faze proizvodne xantana so vidne iz diagrama poteka na sliki 3. 

(Xanthan gum Process.doc).  

 
Slika 3: Proizvodna shema xantana (vir: Xanthan gum Process.doc)  

V Svetu je več proizvajalcev xantana, vendar je takšnih z res velikimi proizvodnimi 

kapacitetami le nekaj deset. Za proizvodnjo je potrebna velika investicija v objekte in 

opremo. Po podatkih na Xanthan Gum Powder, najdemo največje proizvajalce xantana v 

ZDA, Kitajski, Indiji, Kanadi in Avstriji (Jungbunzlauer).  (Xanthan Gum Powder) 

 Po ustnih virih v podjetju Jungbunzlauer (sliki 4 in 5), je Jungbunzlauer tretji največji 

svetovni proizvajalec xantana. (Jingbunzlauer) 

   

Slika 4 in 5 Jungbunzlauer, Avstrija (vir: Poštuvan V., 2013) 
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V Jungbunzlauer AG proizvajajo xantan več kot 10 let. Proizvodnja poteka v novih 

prostorih, ki jih nenehno posodabljajo in večajo. Objekt za proizvodnjo xantana je v 

neposredni bližini ostalih proizvodnih procesov v podjetju (koruznega sirupa in citronske 

kisline). Xantan dobavljajo kupcem po celem svetu, največ pa proizvajalcem kozmetike, 

zdravil, proizvajalcem barv in živilski industriji. Proizvodni proces je skrbno nadzorovan in 

tudi varovan. Vanj lahko vstopajo le pooblaščene osebe, zaposlene v podjetju, obiskovalci 

kot sva bile s kolegico, so tam le izjemoma.  

Kot v drugih delih podjetja, je tudi v tem poskrbljeno za visok nivo zagotavljanja varnosti pri 

delu (od čelad, slušalk do protieksplozijskih telefonov …). Zaradi zasedanja velike površine 

(podjetje Jungbunzlauer v Avstriji se razprostira na skoraj 80 ha površine) in tudi zaradi 

možnih osmogenih faktorjev, je potrebno, da takšna proizvodnja ni v neposredni bližini mest. 

Hkrati pa je nujno, da ima podjetje urejeno dobro infrastrukturo. Dostop le po cesti je za 

takšne kapacitete kot jih imajo v Jungbunzlauerju absolutno premajhen. Zato je nujna 

povezava podjetja z vlaki. (Jungbunzlauer, avgust 2013) 

 

2.2. Zagotavljanje kakovosti in varnosti proizvoda v podjetju Jungbunzlauer 

Kot je že bilo povedano, se xantan proizvaja v pogojih, ki zagotavljajo doseganje kakovosti 

in izpolnjevanje zahtev kupcev ter hkrati varnosti proizvoda (še posebej, če je le-ta namenjen 

za zdravila in živila). Zaradi izredno racionalnega pristopa, mnoge analize (dražje ali take, ki 

zahtevajo dodatno opremo ali kadre), opravlja Jungbunzlauer v zunanjih laboratorijih 

(predvsem v Avstriji in v Nemčiji). V podjetju imajo več laboratorijev, dva sta neposredno 

namenjena xantanu (en mikrobiološki in laboratorij za preizkušanje kakovosti).  Letno imajo 

veliko zunanjih presoj – tudi čez 50. (Jungbunzlauer, avgust 2013) 

Kadar se xantan uporablja kot aditiv za živila, mora izpolnjevati specifične zahteve čistosti. 

To pomeni, da ne sme vsebovati več kot 16 % skupnega pepela, maksimalno 1,5 % dušika, 3 

mg/kg arzena, 5 mg/kg svinca. 1 mg/kg Hg in Cd itd. Težkih kovin ne sme biti več kot 20 

mg/kg.  Mikrobiološke omejitve so: maksimalno 10.000 kolonij/g vzorca, kvasovk in plesni 

ne sme biti več kot 300 kolonij/g, negativni testi morajo biti na E. colli, salmonelo in 

Xanthomonas campestris. (E 415 Xanthan Gum)  

 

     2.3. Nekaj lastnosti Xantana 

Xantan je svetel prah, njegova granulacija in barva sta odvisni od načina in pogojev 

proizvodnje ter zahtev kupcev. Xantan se na tržišču pojavlja v različni čistosti. Je odličen 

hidrokoloid.  

Še posebej cenjena je njegova lastnost izrednega dviga viskoznosti tekočin. Za izreden porast 

viskoznosti zadostuje že manj kot 1 % xantana. V živilskih izdelkih ga je praviloma 

dodanega manj kot 0,5 %.  (Introduction to Xanthan gum) 

  2.4. Izdelki s xantanom 

V nadaljevanju je predstavljeno nekaj možnih uporab xantana. 

2.4.1. Živila: dresingi, omake (slika 6), sladki prelivi, kreme, klobase, nekatera  zamrznjena 

živila, brezglutenski kruh in peciva itd.  

 
 

Slike 6: Omaka s xantanom (vir: Bio sladko kisla omaka)  

 

Sestavine: voda, zgoščen jabolčni sok*, surov trsni sladkor*, paradižnikova 

mezga*, brandy vinski kis*, rdeča paprika* 3%, čebula*, koruzni škrob*, morska 

sol, limona*, ingver* 0,5%, sredstvo za zgoščevanje: guar moka*, xanthan, črni 

poper*, česen*, kajenski poper* / *Iz kontrolirane ekološke pridelave. 
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Predpisi, ki urejajo xantan v živilih  

  

Uredba (ES) št. 1333/2008 o aditivih za živila obravnava xantan pod oznako E 415. Za 

uporabo xantana ni prepoznano večjih tveganj za zdravje ljudi in je dovoljen tudi v nekaterih 

izdelkih za otroke (npr. kot aditiv za žitne kašice in hrani za zdrave dojenčke ter majhne 

otroke (Pravilnik o aditivih).  Po Uredbi  (ES) št. 889/2008 se sme xantan uporabiti tudi kot 

aditiv v ekoloških izdelkih.  

 

2.4.2. Kozmetika: zobne paste (slika 7), barve, kreme, druge emulzije ipd.  

 

Slika 7 Zobna pasta s xantanom (vir: Naravna zobna pasta) 

 

2.4.3. Zdravila: za lažje požiranje hrane, pri obolenjih prebavil … 

2.4.4. Kemična industrija: barve, laki, v kovinski industriji npr. kot maziva pri vrtanjih … 

 

3. ZAKLJUČEK 

Uporabnost xantana je zagotovo presegla pričakovanja ob njegovem odkritju. Napovedi za 

porabo v prihodnosti so (kot za večino hidrokoloidov) zelo optimistične. Tudi v 

Jungbunzlauer ocenjujejo poslovno odločitev v proizvodnjo xantana kot pravilno. Večjih 

tveganj proizvoda za zdravje ljudi ni bilo zaznati, čeprav so se pri nekaterih delavcih pojavile 

težave z dihali (praškast izdelek), v uživanju v zelo velikih koncentracijah pa tudi s prebavili  

- mikrofloro (E 415 Xanthan gum, side efects). Nekaj pomislekov in opozoril pri uporabi 

xantana pri hrani za  dojenčke je objavila tudi FDA. Ta opozarja, da naj starši prezgodaj 

rojenih otrok za zgoščevanje hrane ne uporabljajo xantana pred določeno starostjo. (FDA 

press release) Na potencialno tveganje s nekrozo enterocolitis (NEC) opozarja tudi  

dr. Victor Carsrud, ko v članku piše o brezglutenski hrani. (Carsrud, V.) 

Uporabnost xantana se širi in dobiva vedno nova področja uporabe. Kje vse ga bomo v 

prihodnje še našli? Kdo ve, če tega zagotovo ne morejo predvideti niti tisti, ki ga proizvajajo. 

Za varnost in kakovost proizvoda pa je (vsaj v primeru podjetja Jungbunzlauer) zagotovo 

poskrbljeno; tako z vidika proizvajalcev samih, zunanjega nadzora in kupcev njihovih 

proizvodov. 

Izkušnja usposabljanja v podjetju Jungunzlauer je bila neprecenljiva. Nekaj pogledov in 

spoznanj upam, da sem tako tudi skozi ta članek, delila z bralci zbornika.  
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BIOKULTURE IN NJIHOVA UPORABNOST V 

ŽIVILSTVU IN PREHRANI 

 

Rosvita ARZENŠEK PINTER* 
 
 

Povzetek 

Pojem biokultura vključuje bakterije, kvasovke, plesni, alge, viruse, tkivne in celične kulture 

živalskega ter rastlinskega izvora, prav tako tudi njihove biokemijsko aktivne gradbene dele 

(encime, liposome, mitohondrije, kloroplaste itd.) 

Mikroorganizmi so mikroskopsko majhni, za svoj obstanek, rast in razmnoževanje 

potrebujejo energijo in gradnike lastnih snovi. Ko se množijo, povečujejo množino lastne 

snovi. Vse osnovne gradnike pa morajo dobiti s hrano. Sestava mikroorganizmov je zato v 

veliki meri odvisna od substrata in zato sestava mikroorganizma odloča, katere snovi naj 

vsebuje substrat. 

V raziskovalni praksi postajajo biokulture vse bolj pomembno raziskovalno orodje, prav tako 

tudi njihova uporaba na živilskem, kozmetičnem in farmacevtskem področju. 

 

1 BAKTERIJE  

Bakterije so izredno heterogena skupina mikroorganizmov, ki jih povezuje 

skupna značilnost - prokariontska zgradba, majhnost, veliko razmerje med 

P/V ima za posledico visoko stopnjo metabolne aktivnosti in s tem kratke 

generativne čase (npr. generacijski čas bakterije Escherichia coli je v 

ugodnih pogojih 15-20 minut). Druga značilnost, ki izhaja iz majhnosti je 

izredna prilagodljivost okolju.  

 

 
Slika 1: Osnovne oblike bakterij  

(Vir:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Bacterial_

morphology_diagram.svg/360px-Bacterial_morphology_diagram.svg.png) 
__________________________________________________________________________ 

* univ. dipl. ing. živilske tehnologije, predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni 

center Piramida Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida Maribor; 

e-naslov:rosvita.arzensek-pinter@guest.arnes.si 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Bacterial_morphology_diagram.svg/360px-Bacterial_morphology_diagram.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Bacterial_morphology_diagram.svg/360px-Bacterial_morphology_diagram.svg.png
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Bakterijski genom je v obliki  krožne, močno zvite DNA prosto v citoplazmi. 

Poleg osnovnega genoma lahko vsebujejo bakterije še druge krožne dele 

DNA-plazmide (navadno kodirajo lastnosti, ki v normalnih pogojih niso 

nujne za preživetje celice). Escherichia coli je najbolj pogosto uporabljen 

mikroorganizem pri postopkih genskega spreminjanja organizmov in 

proizvodnji gensko spremenjenih proizvodov. 

 

Bakterije se glede na razlike v zgradbi celične stene delijo v dve veliki 

skupini: G
+
 in G

-
.Nekatere bakterije na svoji površini akumulirajo različne 

eksopolisaharide, ki so lahko trdno vezani (kapsula) ali prosti v mediju 

(sluzni ovoj).  Lokomotorni organi bakterij so bički, površino nekaterih 

bakterij pokrivajo tanke proteinske nitke (pili), ki omogočajo pritrditev celice 

na površino. Nekatere bakterije (G
+
, paličaste - rod Bacillus, Clostridium) v 

neugodnih pogojih tvorijo spore. 

  

2 GLIVE (plesni , kvasovke, gobe) 

 

Glive uvrščamo med najenostavnejše evkarionte. So enocelični ali večcelični 

organizmi, katerih vegetativno telo je kroglasto (kvasovke) ali nitasto, 

micelijsko (plesni). Življenski cikel je lahko enostaven ali sestavljen, z 

nespolnimi ali s spolnimi fazami. 

 

Plesni so  nitaste glive, v naravi razširjene kot: 

 saprofiti, če naseljujejo mrtvo organsko snov, 

 paraziti, če povzročajo bolezni na živih organizmih (človeku, živalih 

in rastlinah), 

 simbioza z rastlinami (mikoriza). 

 

Glede prehrane niso zahtevne, ker imajo številne encime, ki jim omogočajo 

rast na zelo različnih snoveh, kot so les, usnje, papir in tekstil. So aerobne, za 

rast potrebujejo kisik, zato rastejo na površini gojišč. Na tekočinah tvorijo 

žametno kožico. Nekatere rastejo rahlo in puhasto, druge pa kompaktno. 

Optimalna temperatura za rast je 25-30 ˚C, patogene celo pri 35-37 ˚C. V 

nasprotju z bakterijami, ki  uspevajo v nevtralnih do rahlo alkalnih medijih, 

uspevajo plesni tudi pri kislem pH. Tudi glede vlage so manj zahtevne od 

bakterij, saj uspevajo tudi pri nizkih vodnih aktivnostih ( 0.61-0.69). 

 

Plesni  igrajo važno vlogo pri kroženju snovi v naravi, kjer pretvarjajo 

mrtvo organsko snov v anorgansko, ki služi za hrano rastlinam. Nekatere 

plesni uporabljamo za proizvodnjo hrane (Aspergillus oryzae - proizvodnja 

sojine omake, Aspergillus niger - proizvodnja citronske kisline, Penicillium 

rocqueforti - proizvodnja plesnivih sirov, Penicillium nalgiovense - 
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fermentacija mesnih izdelkov), encimov in antibiotikov (Penicillium 

crysogenum). 

 

Kvasovke so v naravi zelo razširjene, glavni rezervoar so tla, kjer tudi 

prezimijo. So enocelične prave glive. Po A. Roseuju idealni industrijski 

mikroorganizmi, ker imajo preproste zahteve glede prehrane (razkroj in 

mineralizacija organskih snovi), zelo hitro rastejo in se razmnožujejo, 

enostavno jih ločimo od substrata, Najbolj razširjen rod je Saccharomyces 

cerevisiae.. 

Kvasovke so edini mikroorganizmi,  ki so prilagojeni na življenje brez kisika 

(anaerobno) in s kisikom (aerobno), večinoma do CO2 in vode,  ponekod pa 

le do organskih kislin. Ta kompleksni pojav je znan kot Pasteurjev efekt. 

 

3 ALGE  

 

Alge imajo v živilski industriji predvsem vlogo zgoščevalcev. Gojenje alg je 

specifično: za rast rabijo veliko svetlobe, kot vir ogljika jim služi CO2. 

Primer uporabe teh mikrobov je proizvodnja tovrstne biomase v alkalnih 

jezerih centralne Afrike. Alge danes uživamo kot vir dobrih beljakovin.  

 

4 VIRUSI 

 

Virusi so znotrajcelični paraziti. Svoj življenski cikel izpeljejo s pomočjo 

gostiteljeve celice (prokariontske, evkariontske, rastlinske ali živalske). V 

osnovi jih sestavlja le kos nukleinske kisline, obdan z beljakovinskim 

plaščem. Danes je gojenje virusov poznano predvsem v namene razvoja 

biološkega orožja. 
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Slika 2: Zgradba bakteriofaga  

Vir: http://www.s-

gimorm.mb.edus.si/Projektne/Virusi/grega/spletna%20stran/zgr2.jpg 

 

5  RASTLINSKE TKIVNE KULTURE 

 

Tkivna kultura je metoda vzgoje rastlin z novimi lastnostmi. To je tehnika 

pri kateri gojimo rastlinsko tkivo v sterilnih pogojih na definiranih  trdnih ali 

tekočih gojiščih. Omogočajo  vzgojo zdravih rastlin, novih sort, 

selekcioniranje pozitivnih lastnosti npr. vzgajamo rastline, odporne proti suši, 

težkim kovinam, herbicidom, boleznim, itd.  

Rastline vzgojimo na majhnem prostoru, neodvisno od letnega časa ali kadar 

je klasično razmnoževanje dolgotrajno in težavno. Omogoča nam vzgojo 

genetsko enotnega materiala – kloniranje. 

 
Slika 3: Rastlinska tkivna kultura  

Vir: http://www.nib.si/file/43254/GSO_slika2.jpg 

http://www.s-gimorm.mb.edus.si/Projektne/Virusi/grega/spletna%20stran/zgr2.jpg
http://www.s-gimorm.mb.edus.si/Projektne/Virusi/grega/spletna%20stran/zgr2.jpg
http://www.nib.si/file/43254/GSO_slika2.jpg
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Tipi tkivnih kultur: 

 kulture celih celic, 

 kulture organov (vršičkov, prašnic, embrijev), 

 kulture tkiv (kalusa), 

 kulture celic, 

 kulture protoplastov (celic z odstranjeno celično steno). 

 

Kulture celic dobimo tako, da na rastlinsko tkivo delujemo z encimom 

pektinazo, ki razgradi povezave med celicami in na ta način dobimo celično 

kulturo. 

 

Mikropropagacija je regeneracija rastlin iz rastlinskih celic. Faze 

mikropropagacije so: 

 izbor rastlin, 

 priprava sterilne kulture (površinska sterilizacija 2-8 tednov na 34-36 

◦C), 

 multiplikacija ali razmnoževanje rastlin, 

 koreninjenje poganjkov, 

 prenos rastlin v naravne pogoje. 

 

 

6 CELIČNE KULTURE 

 

so celice/tkiva/organi, ki lahko uspevajo izolirani iz organizma v razmerah in 

vitro. 

Delimo jih na: 

 Primarne kulture, dobljene iz koščkov tkiv. Imajo omejeno 

življenjsko dobo. 

 Stalne celične linije, ki se lahko nenehno delijo. 

 Stalne celične linije, ki nastanejo z metodami rDNA tehnologije. 

 

Teoretično lahko pripravimo tkivno kulturo iz kateregakoli tkiva. Celične 

kulture pomenijo reševanje problemov transplantacije tkiv človeka in živali, 

v bodočnosti tudi organov. 
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Slika 4: Celične kulture in tkivni inženiring 

Vir: http://www.raeljani.info/images/klon.jpg 

 

Znanstvenik Mark Post, zdravniški psiholog  z univerze v Maastrichtu na 

Nizozemskem je  letos avgusta javnosti predstavil meso, izdelano iz izvornih 

celic mišičnega tkiva govedi. Prepričan je, da bi lahko laboratorijsko 

proizvedeno meso pomagalo rešiti svet pred vse večjim povpraševanjem 

potrošnikov po govedini, jagnjetini, svinjini in piščančjem mesu. Mnogi 

znanstveniki predvidevajo, da je meso iz laboratorija  prihodnost in ga bomo 

čez manj kot deset  let lahko kupovali  v supermarketih.  Omenjeno 

proizvodnjo mesa mnogi razumejo tudi kot rešitev za okoljske probleme, saj 

zanjo potrebujemo manj površin, vode in krme, prav tako je zmanjšana 

količina izpustnih toplogrednih plinov. 

 

 

7  ZAKLJUČEK 

 

Biokulture se danes uporabljajo v mnogih fermentacijskih procesih 

proizvodnje hrane. Pomembne so tudi kot ogrodje za proizvodnjo gensko 

spremenjenih organizmov. Biokulture lahko gojimo v bioreaktorjih pri 

znanih pogojih na definiranih substratih in so kot take uporabne v prehrani 

ljudi in živali. 

Na področju tkivnih in celičnih kultur je vedno več raziskav, ki povečujejo 

možnosti njihove aplikativne možnosti. 
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KOFEIN V ŽIVILIH 

Ksenija EKART* 

 

Povzetek 

V zadnjem času se zelo pogosto postavlja vprašanje ali je uživanje živil s kofeinom, ki je 

zlahka dostopen vsem starostnim skupinam res varno in primerno tudi za otroke. Široka 

paleta najrazličnejših modernih napitkov po katerih posegajo naši otroci in jo zelo 

oglašujejo močni, vplivni in ,nezavajajoči, proizvajalci in nezadostna osveščenost staršev in 

skrbnikov o škodljivih vplivih kofeina na zdravje otrok, sta privedli do stanja, da otrokom 

brez slabe vesti in razmišljanja o posledicah brez pomisleka ponujamo taka živila.  

 

1. Kemijske lastnosti kofeina 

Kofein uvrščamo med organske spojine - alkaloide. Spada med 

metilksantine, kamor poleg kofeina uvrščamo še teobromin in teofilin. 
 

 

Strukturna formula kofeina 

Kofein ima veliko sinonimov : tein (v čaju), guaranin (v guarani), matein (v 

mate čaju)…, ime je odvisno od rastline kjer je bil odkrit. 

V naravi je prisoten v semenih, listih in plodovih vsaj v 63 rastlinskih vrstah, 

kjer ima zaščitno funkcijo.  Rastlina ustvarja kofein, ki jih varuje pred 

škodljivci. 

Najpogosteje ga najdemo v kavnih in kakavovih zrnih, oreščkih kole in listih 

čajevca.  Seveda ga najdemo veliko v kavi, kakavovih napitkih, pravih čajih 

(zeleni, črni, indijski čaj, mate čaj), pijačah iz rastlinskih ekstraktov tipa kol, 

energijskih pijačah, ledenih čajih, čokoladi in čokoladnih izdelkih, 

sladoledih, ki vsebujejo kakav… 

Poleg tega, da je prisoten v veliko živilih je kofein sestavni del mnogih 

zdravil, predvsem sredstev proti bolečinam. 
 

 
univ. dipl .ing. živil.tehnol., predavateljica Višje strokovne šole Izobraževalnega centra 

Piramida, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor,  

e-naslov: ksenija.ekart@ukc-mb.si 

mailto:ksenija.ekart@ukc-mb.si
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2. Delovanje kofeina na organizem 

 

Zaradi njegovih lastnosti ga uvrščamo med psihotropne snovi. To so snovi, ki 

delujejo na človekovo duševnost oziroma povzročijo določeno duševno 

spremembo. Po mednarodni konvenciji o psihotropnih snoveh iz leta 1971 je 

psihotropna snov lahko naravna ali sintetična. Kofein poleg nikotina, 

kokaina, metamfteina in nekaterih drugih snovi uvrščamo med stimulanse. 

Kot vse droge, tudi kofein povzroča zasvojenost. Brez dvoma je najbolj 

popularna droga na svetu, ki je zlahka in legalno dostopna praktično vsem 

ljudem - otrokom in odraslim. 

 

Kofein vpliva na: 

 

- Centralni živčni sistem, saj stimulira sproščanje hormona adrenalin. Človek  

ne čuti več večje utrujenosti in zaspanosti.  Poveča se lahko razdražljivost, 

vpliva pa tudi na omotičnost organizma. 

 

- Srčno žilni sistem, saj deluje na srčno mišico. V majhnih dozah upočasni, v 

večjih dozah pa pospeši srčno frekvenco. 

 

- je šibak diuretik  (pospešuje nastajanje in izločanje seča). 

 

Kofein v manjših količinah na odrasel organizem deluje vzpodbujevalno, saj 

deluje kot stimulant in zmanjšuje utrujenost, povečuje koncentracijo in 

budnost organizma. Prav tako se vnos majhnih količin zaužitega kofeina 

povezuje z nižjim tveganjem za nastanek nekaterih vrst rakavih obolenj, nižje 

je tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 in deluje zaščitno pred 

nastankom kardiovaskularnih bolezni.  V večjih količinah pa na organizem 

vpliva negativno. 

 

Po zaužitju živila, ki vsebuje kofein se le ta hitro veže v kri. Polno 

učinkovitost doseže v 30 minutah in njegov učinek traja nekaj ur. Po 

približno 24 urah se v razgrajeni obliki izloča iz organizma. 

 

3. Občutljivost na kofein 

Večina odraslih ljudi v povprečju dnevno zaužije do 300 mg kofeina, kar je 

še v ,dovoljenih, okvirih  in sicer okoli 75 % te količine vnesemo v telo s 

pitjem kave, ostalih 15 % pa z uživanjem drugih napitkov in živil.  
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Statistični podatki kažejo, da vsaj 85 % populacije stare nad 18 let 

vsakodnevno uživa kofein v svoji prehrani. 

 

Pri določenem številu odrasle populacije pa se lahko pojavijo težave že pri 

manjšem vnosu kofeina v telo. Poročajo o težavah, ki se pojavijo pri ljudeh, 

ki zaužijejo 200 mg ali manj kofeina dnevno. 

 

Občutljivost na kofein je povezana s številnimi dejavniki: 

 

- Starost. Običajno se občutljivost na kofein veča z višjo starostjo organizma. 

Tukaj naj opozorimo, da to velja za odraslo populacijo in ne za otroke. 

  

- Spol. Pri ženskah je bolj izražena občutljivost na kofein. Posebej občutljiva 

skupina so nosečnice, saj je metabolizem kofeina pri nosečnicah upočasnjen. 

Uživanje kofeina pri nosečnicah v količini večji od 100 mg kofeina dnevno 

pa lahko vpliva tudi na manjšo porodno težo otrok.  

  

- Telesna masa. Osebe z nižjo telesno maso so lahko bolj občutljive na 

učinke kofeina. 

 

- Zdravstvene težave. Določene zdravstvene težave kot so bolezni srca in 

ožilja, respiratorni problemi, anksioznost, lahko vplivajo na povečano 

občutljivost na kofein. 

 

- Zdravila. Kofein lahko vpliva na delovanje določenih zdravil. 

 

4. Preveč kofeina škodi 

Stanje, ki nastane zaradi prevelike količine kofeina v telesu imenujemo 

kofeinizem.  Kofeinizem se zlahka razvije v odvisnost. Kaže se kot:  

- nemir, razdražljivost,  

- nespečnost,  

- glavobol,  

- neenakomerno bitje srca, 

- trzanje mišic, 

- slabost in bruhanje, diareja, 

- pojavijo se težave s spanjem, 

- povečano uriniranje, 

- poveča se občutljivost na dotik in bolečino, 

- pojavi se ,zvonenje, v ušesih…. 

 



Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. oktober 2013. Zbornik 

______________________________________________________________________ 

 

67 

 

V ekstremnih primerih lahko nastopi tudi smrt. Smrtni odmerek je 150 – 200 

mg kofeina / kilogram telesne mase in v povprečju znaša med 8 – 10 grami. 

V praksi to pomeni 80 – 100 zaužitih skodelic kave. 

 

5. Količine kofeina v živilih 

Vsebnost kofeina v živilih zelo niha. Odvisna je od samega živila, od načina 

predelave, fizikalnih dejavnikov ki so del tehnološkega procesa. 
 

V tabeli so navedene vsebnosti kofeina v živilih: 

Živilo Vsebnost kofeina (mg) Vsebnost kofeina (mg) / 

liter 

Kava - espresso 100 mg / skodelici 50-60 

ml 

1667 - 2000 

Brezkofeinska kava  2-4 mg / skodelici (200 ml) 10 – 20 

Črni čaj  90 mg / skodelici (200 ml) 450 

Zeleni indijski čaj 60 mg / skodelici (200 ml) 300 

Ledeni čaj  10 – 36 mg / plastenka 

(500 ml) 

20 – 72 

Instant ledeni čaj  27 mg / čajna žlička (za 

200 ml) 

135 mg ( za 1 l napitka) 

Coca cola – classic 48 mg / plastenka (500 ml) 96 

Coca cola – zero  48 mg / plastenka (500 ml) 96 

Pepsi cola  49 mg / plastenka (500 ml) 98 

Red Bull 80 mg / 250 ml pločevinka 320 

 

 

6. Kofein in otroci 

Že večkrat je bilo zapisano in povedano, da otroci niso pomanjšani odrasli. 

Tudi v primeru kofeina je tako.  Kofein na otroke in mladostnike učinkuje 

drugače kot na odraslo populacijo. Brez zadržka lahko rečemo, da gre za 

tvegano skupino ljudi. Razpolovni čas kofeina je daljši, zato so možni 

škodljivi učinki na jetrih.  
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Odmerki nad  5 mg kofeina/kg telesne mase lahko povzročajo: 

-  hiperaktivnost pri otrocih, 

-  povečano izločanje urina, kar posledično lahko pomeni tudi dehidracijo, 

-  nervozo, 

-  tesnobo, 

-  nespečnost, 

-  pospešen srčni utrip, 

-  razdražen želodec. 

 

Ker se kofein nahaja v večini otrokom in mladostnikom priljubljenih živilih 

kot so razne kole, ledeni čaji in energijski napitki, je zaradi pogostega  in 

večinoma količinsko nenadzorovanega vnosa tovrstnih živil povečano tudi 

tveganje za nastanek prekomerne telesne mase ali debelosti.  

 

Če otrok popije plastenko pijače na bazi kole (npr. Coca Cola) s tem zaužije 

skoraj 50 mg kofeina. Tako na primer 25 kg otrok čuti trikrat večji učinek 

kofeina kot 75 kg težak odrasli človek.  

 

Tudi razni ledeni čaji niso nedolžne pijače. V povprečju z eno zaužito 

plastenko te pijače lahko otrok vnese v telo med 10 in 40 mg kofeina.  

Energijske pijače pa so še posebej priljubljene med mladostniki. Tudi v 

našem okolju. Čeprav na ovojnini marsikatere med njimi piše, da živilo ni 

primerno za otroke in mladostnike, je v družini nemalokrat ravno preslab 

nadzor ali posledica neznanja in nevednosti staršev tista, ki privede do 

uživanja tovrstnih živil. 

 

 

7.        Sklep 

 

Vsakršno dlje časa trajajoče prekomerno uživanje hrane, tudi kofeina,  nad 

priporočili strokovnjakov, lahko privede do številnih zdravstvenih zapletov. 

Zato bi bilo zelo dobro, da bi vsak posameznik vzpostavil samokontrolo nad 

uživanjem kofeina. S svojim zgledom , odgovornim ravnanjem, zadostnim 

nadzorom ter primerno stopnjo vedenja o zdravi in priporočeni prehrani pa bi 

to sporočilo prenašal tudi na svoje otroke.  Za njihovo zdravje danes in 

predvsem za zdravje jutri. 
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8.       Viri 

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil ( Uradni list RS  

50/2004, 58/2004), 

Souci, S.W., Fachmann W., Kraut H. 2000. Food Composition and Nutrition 

Tables, Stuttgart, Medpharm. 

Pitje tekočin in uporaba energijskih pijač pri otrocih in mladostnikih. 

Dostopno na: spletnem naslovu: http://www.ivz.si/prehrana 

Caffeine. Dostopno na spletnem naslovu: http://en.wikipedia.org/ 

Hus,L. Pijače-sokovi, brezalkoholne pijače in pijače z metilksantini. 

Dostopno na: spletnem naslovu: http://www.zzv-ce.si/pijace-sokovi-

brezalkoholne-pijace-pijace-z-metilksantin 

Preveč kofeina je škodljivo, http://www.zps.si 

Prepovedane  droge. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev

_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/prepovedane_droge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivz.si/prehrana
http://en.wikipedia.org/
http://www.zzv-ce.si/pijace-sokovi-brezalkoholne-pijace-pijace-z-metilksantin
http://www.zzv-ce.si/pijace-sokovi-brezalkoholne-pijace-pijace-z-metilksantin
http://www.zps.si/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/prepovedane_droge/
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski_slog/prepovedane_droge/


Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. oktober 2013. Zbornik 

______________________________________________________________________ 

 

70 

 

PREPOZNAVANJE PODHRANJENOSTI V BOLNIŠNICI 

Mirjam Koler HUZJAK* 

 

Uvod 

Vsakodnevno v medijih poslušamo o debelosti, problemu sodobne družbe, 

hitrega, stresnega načina življenja in s tem povezane kalorično bogate in 

»nezdrave« hrane. A kljub vsemu imamo na drugi strani  paciente, ki pridejo 

v bolnišnico podhranjeni ali slabo hranjeni, ali pa tekom hospitalizacije 

izgubijo kilograme.  

 

Čeprav vemo, da hrana v bolnišnici ne predstavlja več samo »hotelski del« 

oskrbe, je še vedno premalo poudarka na pravi izbiri diete in pravočasnemu 

prepoznavanju podhranjenosti. Če želimo, da se v tej smeri premaknemo, 

moramo same ljudi, kot tudi zdravnike in zdravstvene delavce osveščati, kaj 

hrana dejansko pomeni ter se naučiti prepoznati paciente, ki so podhranjeni 

oz. rizične paciente, kjer podhranjenost lahko pričakujemo. 

 

Podhranjenost 

Pri vsaki bolezni, naj gre za dolgotrajno, kronično bolezen ali akutno, se 

spremeni presnova. Tako bi morali vsakemu pacientu glede na njegovo 

zdravstveno stanje, starost, telesno težo in zmožnosti zagotoviti, kar najbolj 

optimalno vrsto diete. Predvsem pacienti, kjer se pričakuje dolgotrajnejše 

zdravljenje, ki so slabo hranjeni (teh je kar 40%), resno bolni oziroma se 

zdravijo v intenzivnih enotah, je potrebno prehrani namenit večjo pozornost. 

Stanje prehranjenosti vpliva na zdravje, delovno sposobnost in kakovost 

življenja. 

Klinična definicija podhranjenosti pomeni stanje neustrezne prehranjenosti, v 

katerem energijski, beljakovinski in prehranski primanjkljaj, presežek ali 

neravnovesje povzroči neželeno spremembo oblike telesa, telesnih funkcij in 

kliničnega izida bolezni.  
 

Zapleti, ki jih povzroči podhranjenost, neposredno podaljšujejo pacientovo 

bivanje v bolnišnici in povečujejo stroške zdravljenja, posredno pa tudi 

stroške pacientovega okrevanja. 

____________________________________________________________ 
* dipl. m.s., spec. klinične dietetike, zaposljena UKC Maribor, mentorica študentom pri 

praktičnem izobraževanju 

e-naslov:mirjam.huzjak@gmail.com 
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Pogosto ostaja podhranjenost neprepoznana in zato ni ustrezno zdravljena. Z 

uporabo prehranskega presejanja ter prehransko obravnavo pacientov, bi v 

vsakdanji klinični praksi lahko izboljšali prehransko stanje in nego pacientov 

v številnih ustanovah. 

 

Prehransko presejanje 

Namen presejanja je odkriti prehranske težave, ki jih nato z ustreznimi ukrepi 

zmanjšamo ali celo odpravimo. Opredelitev prehranskega stanja bolnika je 

začetek prehranske obravnave. Presejanje mora biti preprost in hiter 

postopek, vendar dovolj občutljiv, da zajame posameznike, ki so prehransko 

ogroženi ali podhranjeni. Orodje za prehransko presejanje mora odgovoriti na 

osnovna vprašanja: 

 Kakšno je stanje zdaj? 

 Ali je stanje stabilno? 

 Ali se bo stanje poslabšalo? 

 Ali bo bolezenski proces pospešil poslabševanje trenutnega 

bolnikovega prehranskega stanja? 

 

Glede na izkušnje v evropskem prostoru je za presejanje pacientov 

najpogosteje uporabljeno in najprimernejše orodje NRS 2002 (Nutritional 

Risk Screening 2002), ki ga priporoča tudi ESPEN. 
 

Meritve, potrebne za izvajanje NRS 2002 

 Meritev pacientove telesne višine 

 Meritev pacientove trenutne telesne teže 

 Izračun indeksa telesna mase  ITM (kg/m
2
) 

 Izračun izgube telesne teže (%) 

 Začetno presejanje 

 Končno presejanje 

 

Meritve pacientove telesne teže in telesne višine 

Ob sprejemu v bolnišnico bi morali biti vsi pacienti stehtani in imeti 

izmerjeno telesno višino. Le tako lahko verodostojno spremljamo pacientovo 

telesno težo. 

 

Indeks telesne mase 

Indeks telesne mase daje hitro razlago kronično proteinsko-energijskega 

stanja pacienta, na podlagi višine in telesne teže. Vsekakor pa to ni edini 

merljivi pokazatelj, obstajajo natančnejši merilci merjenja maščob ter 
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mišične mase, ki prihajajo vedno bolj v veljavo. Iz znane trenutne telesne 

teže pacienta in telesne višine izračunamo indeks telesne mase (ITM). 

Obstajajo tudi tabele, po katerih ga lahko odčitamo. 
   

Začetno presejanje 

Začetno presejanje je sestavljeno iz le štirih vprašanj, na katere odgovorimo z 

»da« ali »ne«. 

Začetno presejanje 

ITM je pod 20,5 Da Ne 

Ali je pacient v zadnjih treh mesecih izgubil telesno teže? Da Ne 

Ali pacient opaža manjše uživanje hrane v zadnjem tednu? Da Ne 

Ali je pacient močno bolan (pr. intenzivna nega)? Da Ne 
 

Kadar je odgovor na eno vprašanje pritrdilen, moramo opraviti presejanje do 

konca. Pri vseh negativnih odgovorih se presejanje ponovi čez teden dni. 
 

Končno presejanje 

Končno presejanje sestavljata dva dela. V prvem delu ocenjujemo odstopanje 

pacientovega prehranskega stanja od normalnega, v drugem delu ocenjujemo 

težo bolezni, zaradi katere bi se lahko povečale energijske potrebe ali bi se 

pojavil stresni metabolizem. 
 

Prvi del končnega presejanja »Ocena prehranskega stanja pacienta«: 

Prehransko stanje pacienta 

Normalno prehransko stanje 0 točk 

 Izguba TT>5% v 3 mesecih ali 

 vnos hrane samo 50-75% normalnih dnevnih potreb v 

zadnjem tednu 

 

1 točka 

 Izguba TT>5% v 2 mesecih ali 

 ITM 18,5-20,5 + splošno slabo stanje ali 

 vnos hrane samo 25-50% normalnih dnevnih potreb v 

zadnjem tednu 

 

2 točki 

 Izguba TT>5% v 1 mesecu ali 

 ITM<18,5 + splošno slabo stanje ali 

 vnos hrane samo 0-25% normalnih dnevnih potreb v 

zadnjem tednu 

 

3 točke 
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Drugi del končnega presejanja »Stopnja obolevnosti oz. povečane 

potrebe«: 

Stopnja obolevnosti oz. povečane potrebe 

Pacient nima povečanih potreb in ni prisoten stresni 

metabolizem 

0 točk 

Pacient ima blago povečane prehranske potrebe;(diagnoze: 

zlom kolka, kronični pacienti z akutnimi zapleti, ciroza jeter, 

KOPB, hemodializa, sladkorna bolezen, onkološki pacienti. 

Pacienti z kronično boleznijo sprejeti v bolnišnico zaradi 

zapletov. Pacienti z povečanimi potrebami po beljakovinah, 

ki se lahko zadostijo z redno prehrano ali peroralnimi dodatki. 

 

 

1 točka 

 

Pacient ima zmerno povečane prehranske potrebe; diagnoze: 

velike abdominalne operacije, možganska kap, huda 

pljučnica, bolezni, ko je pacient vezan na posteljo. Potrebe po 

beljakovinah so občutno povečane. Pogosto je potrebno začeti 

z umetnim hranjenjem. 

 

2 točki 

Pacient ima zelo povečane prehranske potrebe; (diagnoze. 

Poškodba glave, presaditev kostnega mozga, huda pljučnica, 

pacienti na umetni ventilaciji,. Potrebe po beljakovinah so 

povečane in jih ni mogoče zadostiti niti z umetnih 

hranjenjem. 

 

3 točke 

 

Pri pacientih, ki so stari 70 let ali več, skupnemu seštevku dodamo 1 točko. 

Točke iz obeh delov končnega presejanja seštejemo. Če je skupni seštevek 

≥3, je pacient prehransko ogrožen in je potrebno začeti s prehransko podporo. 

Če je seštevek ≤3, presejanje vsak teden ponovimo.  

Zaključek 

 

Namen presejanja je odkriti prehranske težave, ki jih z ustreznimi ukrepi 

lahko zmanjšamo ali odpravimo ter tako izboljšamo izid zdravljenja. Pri tistih 

pacientih, kjer je potreben prehranski ukrep, je toliko kot zdravljenje samo, 

pomembno tudi spremljanje uspešnosti prehranskega ukrepa ter evalvacija 

terapevtskih postopkov. Med hospitalizacijo ponovimo presejanje ter tudi 

oceno stanja prehranjenosti, vključno z dnevnim vnosom hranil.  

 

Napovedna vrednost NRS 2002 je bila dokumentirana z več študijami v 

Evropi in tudi pri nas, kjer se uporablja uspešno v nekaterih bolnišnicah. 

Uporabo NRS 2002 spodbujajo tudi združenja v Sloveniji: Slovensko 
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združenje za prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana, KO za 

gastroenterologijo UKC Ljubljana.  

 

Viri: 

Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v 

domovih za starejše občane, Ministrstvo za zdravje, 2008 

Referenčne vrednosti za vnos hranil, DACH, 2004 

http://nadijeti.com/2011/01/12/bmi-indeks-telesne-mase/ 01.10.2013 
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RASTLINSKI NAPITKI – NADOMESTKI MLEKA 
 

Silva HOSTNIK* 
Povzetek 

Veliko ljudi posega po napitkih iz žit, riža ali soje, ki so odličen nadomestek za mleko in jih 

lahko tudi enako uporabljamo. Sojini, riževi in kokosovi napitki so vse bolj priljubljeni v 

kulinariki, uživajo pa jih ne samo vegetarijanci, temveč tudi navdušenci nad eksotično 

prehrano in ljudje s posebnimi prehranskimi potrebami. Pomanjkljivost rastlinskih napitkov 

v primerjavi z mlekom je v nizki vsebnosti kalcija, lahko tudi beljakovin in jih zato lahko 

zmotno imamo za mleku enakovredna živila. 

 

1 Uvod 

Človek potrebuje beljakovine kot vire amino kislin, ki jih potrebuje vsaka 

celica v telesu. Za človeka so beljakovine pomembne za razvoj (že v času 

nosečnosti), za rast in normalno življenje vse do smrti. Dnevne potrebe po 

beljakovinah so zelo različne, odvisne od spola, višine, telesne obremenitve, 

načina življenja. Imamo življenjska obdobja, ko so potrebe po beljakovinah  

povečane: rast in razvoj telesa do 25. leta, nosečnost, v času povečanih 

telesnih naporov (fizično delo, stresno življenje, šport ...), v času različnih 

obolenj, ko se v telesu dogajajo mnoge stresne in  vnetne reakcije. Kravje 

mleko je eno od osnovnih živil, vendar ga veliko ljudi ne prenese in prav 

zaradi težav z različnimi alergijami in intoleranco na laktozo vedno bolj 

posegajo po napitkih iz žit, riža, soje ali oreščkov, ki so odličen nadomestek 

za mleko in jih lahko tudi enako uporabljamo. Vedeti pa moramo, da z 

rednim uživanjem živalskih  beljakovin v različnih živilih (jajčni beljak, vse 

vrste mesa, mleko, mlečni izdelki….), zaužijemo vse vrste amino kislin, ki 

jih potrebuje naše telo za normalno delovanje, z rednim  uživanjem 

rastlinskih beljakovin kot edinemu  viru  amino kislin v redni vsakodnevni 

prehrani pa ne moremo zaužiti vseh nujno potrebnih amino kislin.  

 

2 Rastlinski napitki 
 

V prehrani se uporabljajo kot nadomestki mleka za ljudi z intoleranco oziroma 

alergijo na mleko in v prehrani vegetarijancev oziroma veganov in tistih, ki želijo 

zmanjšati vnos živalskih beljakovin. Poleg sojinih in riževih napitkov trgovci 

ponujajo še napitke iz drugih žit (oves, ječmen, kamut, idr.), pa tudi napitke iz 

oreščkov in kokosa. Videti so kot mleko, toda njihov izvor in okus sta povsem 

drugačna. Nadomestki za mleko živalskega izvora so zelo različnih okusov, najdemo 

jih tudi z različnimi dodatki.  

 
__________________________________________________________________________ 
*univ. dipl. ing. živilske tehnologije, predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni 

center Piramida Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida Maribor; 

e-naslov: silva.hostnik@guest.arnes.si 
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Na splošno lahko rečemo, da so nadomestki za mleko živalskega izvora vsa »mleka« 

rastlinskega izvora. Njihovi glavni sestavini sta izbrana sestavina in voda. Na 

prodajnih policah jih navadno ne označujejo kot mleka, marveč kot napitke, ker se 

izraz mleko po mednarodnih standardih uporablja za izloček mlečne žleze sesalcev. 

Najbolj zdrava izbira so ekološko pridelani napitki, izbor je pester, saj so njihovi viri 

oreški, žita, stročnice in semena.  

2.1 Postopek pridelave 

Vse rastlinske napitke izdelujejo na zelo podoben način. Za primer lahko 

vzamemo sojo. Zrna soje najprej olupijo in jih zmehčajo v vroči vodi. Zrnom 

dodajo svežo vodo in jih zmeljejo v fino kašo, ki jo centrifugirajo, da ločijo 

tekočino od goste snovi. Tako dobijo močno koncentrirano osnovo za sojin 

napitek. Ker je priprava te osnove ključnega pomena za kvaliteto sojinega 

napitka, ima vsak proizvajalec svoj lasten recept in postopke, ki jih skrbno 

varuje. Pridobljeno močno koncentrirano osnovo razredčijo z vodo in 

izboljšajo z različnimi dodatki, kot npr. z vaniljevim ekstraktom ali čokolado, 

ter na koncu napitek še pasterizirajo. Rastlinske mlečne napitke izdelujejo 

tudi iz drugih, nenavadnejših virov, kot so sezamova in sončnična semena, 

arašidi, mandlji in grah. Izbira je velika, zato si lahko vsakdo najde napitek, 

ki mu najbolj ugaja. 

2.2 Najbolj znani napitki 

Sojin napitek 

Najstarejši zapis o sojinem napitku so našli na Kitajskem, njegovo uporabo v 

kuhinji so zabeležili v kamnu, našli pa so tudi zapiske o sojinem mleku. Sojin 

napitek vsebuje podoben odstotek beljakovin in maščob kot kravje mleko. Iz 

njega izdelujejo tofu, sojin sir, podobno kot iz kravjega mleka izdelujejo sir.  

Ker sojino mleko ne vsebuje kalcija, ki bi ga naše telo lahko vsrkalo, mu ga 

pogosto dodajajo. Vsebuje zelo malo nasičenih maščob. Sojino mleko se 

lahko dokaj enakovredno zamenja s kravjim, še posebej, če mu je dodan 

kalcij, saj vsebuje približno enako vrednost beljakovin kot mleko, čeprav gre 

tu za beljakovine rastlinskega izvora. Stročnice pa že po naravi vsebujejo več 

beljakovin kot žita. 

Pomen v prehrani  

Soja velja kot pomemben vir rastlinskih beljakovin zato so soja in izdelki iz 

soje zelo pomemben vir beljakovin za obogatitev jedilnika poleg vseh 

živalskih beljakovin, ob alergijah na živalske beljakovine, ob intoleranci na 

živalske beljakovine, ob obolenjih, kjer je količinsko omejeno uživanje 

živalskih  beljakovin, dovoljeno pa uživanje manjših količin beljakovin 

(ledvična obolenja), ob  kratkotrajnem pomanjkanju živalskih beljakovin v 
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vsakodnevni prehrani (ni jajc, mesa, mleka, mlečnih izdelkov – revščina), ob 

izboru posebnih oblik prehranjevanja (vegetarijanstvo ...), kjer se odločimo 

izločiti živila z živalskimi beljakovinami. 

Vendar pa soja in sojini izdelki v prehrani niso priporočljivi, kot ogljikov 

hidrat pri prehrani, ko skušamo znižati močno  povišano telesno maso ali kot 

edini vir beljakovin v prehrani, ko skušamo dvigniti telesno maso. 

Odsvetujemo tudi izdelke z dodanimi sladkorji, pogosto tudi rastlinskimi 

maščobami in različnimi aromami in okusi, ki te izdelke  naredijo sicer 

dopadljive, vendar imajo pridih modnih izdelkov in imajo pogosto tudi 

visoko energijsko vrednost. Izogibamo se tudi izdelkov iz gensko 

spremenjenih kultur.  Sojinih beljakovin ne uživamo tudi takrat, ko je v naši 

vsakodnevni prehrani preveč živalskih beljakovin glede na naše dnevne 

potrebe in so potem sojine beljakovine višek, ki obremenjuje presnovo 

(povišanje mase, obremenitev ledvic …) 

 

Rižev napitek 

Je najbolj razširjen rastlinski napitek. V primerjavi s kravjim mlekom vsebuje 

več ogljikovih hidratov, vsebuje pa zelo malo kalcija in beljakovin, ne 

vsebuje nasičenih maščobnih kislin in laktoze. Zato mu pogosto dodajajo 

kalcij, vitamina B12 in B3 ter železo. Tudi ta napitek je izvrstna alternativa za 

vse, ki so alergični na mleko živalskega izvora. 

Izdelujejo ga iz rjavega riža in mu navadno ne dodajajo sladkorja, saj je 

sladkast okus  posledica naravnega encimskega procesa, med katerim se  

ogljikovi hidrati spremenijo v sladkor. 

 

 

 

Ovseni napitek 

Vsebuje balastne snovi, ki so topne v vodi in spodbujajo delovanje 

prebavnega sistema ter dajejo prijeten občutek sitosti. Ovseni napitek ima več 

beljakovin  in ogljikovih hidratov, obenem pa je bogat vir aminokislin, 

vitaminov in mineralov. Pomembna sestavina ovsenega napitka so tudi dietne 

vlaknine, ki imajo sposobnost nižanja ravni holesterola in zmanjšujejo 

možnost obolevanja za boleznimi krvožilnega sistema.  

 

Mandljev napitek 

V srednjem veku je bil znan v krščanskem in islamskem svetu. Uživali so ga 

med postom. Sveže mandljevo mleko so uporabljali tudi v vzhodnih toplih 

krajih, kjer so kravje in kozje mleko težko shranjevali brez kuhanja. 

Mandljev napitek je najbolj podoben materinemu mleku in je zelo primerna 

zamenjava za naše najmlajše. Njegovo razmerje med sladkorji in 

beljakovinami je idealno za vse naše potrebe. Mandljevo mleko se priporoča 
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vsem, ki si želijo zagotoviti popoln obrok za svoje zdravje in dobro počutje; 

ureja delovanje hormonskega sistema, krepi delovanje organov ter 

spodbudno deluje na možganske funkcije. Napitek je nizkokaloričen, ne 

vsebuje veliko maščob in je bogatejši kot sojin in rižev napitek. Mandljev 

napitek vsebuje veliko magnezija, kalcija, selena, mangana, železa, cinka, 

vitamina E in D ter številne druge antioksidante. Bogat je tudi z 

beljakovinami, omega-3 maščobnimi kislinami, flavonoidi. 

 

Kokosov napitek 

Kokosov napitek se od sojinega in riževega razlikuje po tem, da je zelo 

polnega okusa, zaradi česar je v rabi predvsem kot dodatek ali začimba 

jedem, redkeje pa kot samostojen napitek. Pridobivajo ga iz sladkega in 

mlečnega mesa zrelega kokosa. Barvo in poln okus mu daje velika vsebnost 

olja in sladkorja, zato z njegovo uporabo ne gre pretiravati. Kokosovega 

napitka ne smemo zamenjavati s kokosovo vodo, ki je tudi v notranjosti 

kokosovega oreha.  

 

Tabela 1: Vsebnost hranilnih snovi v rastlinskih napitkih v primerjavi z 

mlekom v 100 ml   

                 živila 

Mleko oz. 

napitek 

beljakovine maščobe ogljikovi 

hidrati 

kalcij Energijska 

vrednost 

sojin 

napitek 

3,7 g 2,3 g 0,7 g 0 g 168 kJ 

rižev 

napitek 

0,2 g 1,0 g 15,6 g 12 - 20 

mg 

308 kJ 

ovseni 

napitek 

1,0 g 1,4 g 5,2 g 12 - 20 

mg 

164 kJ 

napitek iz 

žita kamut  

0,7 g 1,4 g  7,5 g  ni 

podatka 

46 k J 

mleko 1,6 

% maščob 

3,2 g  1,6 g  4,6 g 120 mg 193 kJ 

kozje 

mleko 2,8 

% maščob 

3,0 2,8 4,3 120 mg 239 KJ 

Vir: Povzeto po deklaracijah rastlinskih napitkov (Bio drink Rice natural, Bio 

ovseni napitek, Bio drink Kamut, Bio Soja - Drink in Mercator trajnega 

mleka1,6 % maščob) 
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4 Zaključek 

Podatki iz literature kažejo, da so rastlinski napitki težko nadomestki mleku, 

saj večina, razen sojinega vsebujejo zelo majhno količino beljakovin. Ovsen, 

kamutov in rižev napitek imajo večjo vsebnost ogljikovih hidratov, in sicer 

kar od dva do trikrat večjo, kot je v mleku. Napitki narejeni iz oreškov oz. 

semen vsebujejo malo ogljikovih hidratov, le-ti se jim lahko dodajo v obliki 

sladkorja in se na ta način vsebnost ogljikovih hidratov približa tisti v 

običajnem mleku. Večina napitkov ima tudi manj maščob kot mleko, 

vsebnost kalcija je običajno zelo nizka ali je celo ne vsebujejo (sojin), zato 

jim ga običajno dodajajo. 

V zadnjih nekaj letih je bilo o vlogi mleka v prehrani slišati številne 

nasprotujoče si informacije. Ko smo v dilemi ali uživati mleko ali ne in ali je 

primerno samo za otroke, za starejše ljudi pa ne, običajno vedno pridemo do 

spoznanja, da je mleko zdravo živilo razen, če s količino močno pretiravamo 

in v primeru alergije na mleko. Ta se pojavi pri dveh do treh odstotkih otrok, 

vendar pri več kot polovici tovrstne alergije izzvenijo. Mleko je živilo, ki je 

bilo in je še naprej nepogrešljiv sestavni del zdrave in uravnotežene prehrane.  
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POMEN IN SMERNICE PRIPRAVE Načrta za zaščito živil V 

ŽIVILSKI INDUSTRIJI 

 

Vida Nahberger Marčič* 

 
 

Pojem Zaščita živil se pojavlja kot nov element v upravljanju celovite 

kakovosti in kot sestavni del nove izdaje mednarodnega standarda za 

varno hrano (IFS). Od podjetij in zaposlenih zahteva pripravo in 

uvedbo Načrta za zaščito živil, s katerim bo podjetje uspešno varovalo 

svoje proizvode, procese, prostore in logistiko svoje dejavnosti pred 

namerno škodljivimi dogodki, ki lahko uničijo ekonomiko in ugled 

podjetja.   
Ključne besede: zaščita živil, načrt, upravljanje celovite kakovosti 
The concept of Food defense is emerging as a new element in the 

overall quality management and as an integral part of the new edition 

of the International Food Standard   (IFS). From businesses and 

employees requires the preparation and implementation of the Food 

Defense Plan which will help the company successfully protect their 

products, processes, facilities, and logistics of its activities from the 

intentional adverse events that may destroy the economics and business 

reputation. 

 

Key words: food defense, plan, total quality management  

 
1 UVOD 

V aprilu 2007 je  Department of Nutrition and Food Science, Univerze v  

Marylandu (ZDA) organiziral srečanje živilskih strokovnjakov iz industrije, 

vlad in akademskih krogov, da preuči, kaj pomeni zaščita živil za industrijo. 

Udeleženci so izrazili soglasje, da je zaščita živil (food defense) samostojen, 

vendar močno povezan element trojčka, ki ga sestavljajo kakovost, varnost 

in zaščita živil v ožjem pomenu. 

Zaščita živil je pravzaprav ločena dejavnost po pomenu, vendar je ni mogoče 

praktično in strateško obravnavati ločeno od varnosti hrane. Tako kot  ukrepi, 

ki se izvajajo za varnost hrane, kot so analize tveganj in kritičnih nadzornih 

točk  HACCP programa in vplivajo tudi na celovito kakovost proizvodov, se 

lahko prav tako domneva, da bodo ukrepi za reševanje zaščite živil imeli  

pozitiven učinek na kakovostno hrano in varnost. Na primer, uvedba fizičnih 

ovir za preprečitev naključne poškodbe proizvodnih delavcev, ima dodatno  
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prednost, saj  zmanjšuje sposobnost potencialnih nevarnosti za dostop do 

izdelka. 

V ameriškem okolju, kjer večina standardov nastane in se nato globalno 

prevzemajo v svetovnem trgovanju in proizvodnji živil, je prišlo do usvajanja 

določene terminologije, kjer se pod krovnim terminom  »food protection« 

nahajata termina  »food safety« (varnost) in »food defense« (zaščita) živil v 

ožjem pomenu.  

 

 

 

 
Slika 1: Prekrivanje področij varnosti, zaščite in kakovosti živil pod krovnim 

terminom » Food protection«.  

 

2 KAJ JE ZAŠČITA ŽIVIL? 

Zaščita živil se pojavlja kot element celovite kakovosti v prehranski verigi in 

je v novi izdaji standarda IFS (International Food Standard) postal tudi nova 

zahteva.  Pomeni  sprejemanje ukrepov na mestih, ki zmanjšujejo možnosti 

za oskrbo z varno hrano in nakazuje na možnosti, da bi postala živila, ki so  

namenjena potrošniku, namerno okužena z uporabo različnih kemikalij, 

bioloških agensov in drugih škodljivih snovi, z namenom povzročanja škode. 

Ta sredstva lahko vsebujejo snovi, ki se ne pojavljajo naravno ali snovi, ki 

niso periodično testirane v živilskih proizvodih. Namen je lahko  teroristični 

napad na ljudi preko namerno neprimernih živil, ogrožanje  našega 

gospodarstva, ali pa uničenje našega  podjetja. Namerna dejanja se običajno 

pojavijo redko, težko jih je odkriti, prav tako napovedati. 

Zaščita živil ni isto kot varnost hrane. Varnost hrane obravnava naključno 

onesnaženje živil med skladiščenjem in prevozom ter se osredotoča na 

biološke, kemijske ali fizikalne nevarnosti. Glavne vrste tveganj za varnost 
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živil so mikrobi, kemikalije in tujki. Izdelki se lahko okužijo iz  

malomarnosti in do kontaminacije lahko pride med skladiščenjem in 

prevozom. 

Strokovnjaki, ki se ukvarjamo z nadzorom v prehranski verigi, lahko pri 

postavitvi načrta za zaščito živil uporabimo že pridobljene podatke iz 

obstoječih  sanitarnih Standardnih operativnih postopkov,  analiz tveganj in 

določitve kritičnih točk v sistemu HACCP in drugih dokumentov v zvezi s 

postopki za ukrepanje v sili ali ob nevarnostih. Nobene potrebe ni, da bi 

"znova odkrivali" smernice pri razvoju svojega načrta za zaščito živil. 

 

  
3 ZAKAJ RAZVITI NAČRT ZA ZAŠČITO ŽIVIL? 

Načrt za zaščito živil  nam pomaga določiti ukrepe za zmanjšanje tveganja, 

da bodo živila v našem obratu namerno kontaminirana ali spremenjena. Načrt 

poveča pripravljenost, še zlasti  v nujnih primerih. V času krize, ko je stres 

visok in odzivni čas majhen, nam  dokumentiran niz postopkov izboljša našo 

sposobnost hitrega odzivanja. Načrt za zaščito živil nam bo pomagal ohraniti 

varno delovno okolje za svoje zaposlene in pomagal zagotoviti varen izdelek 

za naše kupce ter zaščititi naše podjetje. 

Za pomoč lastnikom in upravljavcem obratov za predelavo hrane, je na voljo 

kar nekaj virov, kjer lahko najdemo smernice za izdelavo  vodnika, ki nam 

pomaga pri razvoju stroškovno učinkovitega načrta za zaščito živil. Eden 

takih priročnikov je tudi priročnik, ki je bil prilagojen USDA (United States 

Department of Agriculture) smernicam za skladišča in distribucijske centre in 

v tem sestavku predstavljam kratek povzetek  teh smernic.  

Pri pripravi načrta za zaščito živil se osredotočimo na  specifične zahteve za 

naš objekt in naravo proizvodnje.  Priporoča se,  da pregledamo smernice in 

ocenimo, kateri preventivni ukrepi so primerni za naše obrate in logistiko.  

Določiti moramo stroškovno najbolj učinkovit način za dosego ciljev zaščite 

živil, ki temeljijo na položaju našega objekta. Načrt je lahko dolga ali kratka 

verzija, kot je najbolj primerno za naše procese. 
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Slika 2: Večplastni diagram načrta zaščite živil 

Zgornji diagram prikazuje povezanost vplivov procesa, obrata in logistike ter 

interakcije zaposlenega in gostujočega osebja na načrtovanje zaščite živil 

pred namernimi škodljivimi dogodki. 

 

4 KDO LAHKO NAMERNO OGROŽA NAŠE IZDELKE? 

 

V nadaljevanju je nekaj primerov posameznikov ali skupin, ki bi lahko 

namerno škodovale  našim izdelkom.  

Primeri tveganj:  

- Nezadovoljni sedanji ali nekdanji zaposleni, 

- Člani teroristične ali aktivistične skupine, ki nastopajo kot: čistilna 

ekipa, izvajalci, začasni uslužbenci, vozniki tovornjakov (pošiljanje in 

prejemanje paketov), obiskovalci in komunalni predstavniki. 

Posamezniki, ki želijo namerno ogroziti naš izdelek in nimajo dovoljenja za 

dostop do našega objekta, se štejejo za vdore. Druga grožnja lahko prihaja iz 

notranjega vira -  iz vrst  nezadovoljnih sedanjih ali nekdanjih zaposlenih, ki 

vedo za notranje informacije in postopke v objektu ter so poučeni o 

varnostnih ukrepih, ki lahko olajšajo vstop zunanjim vsiljivcem. 
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5 KORAKI PRI RAZVIJANJU NAČRTA ZAŠČITE ŽIVIL 

 

Priporoča se uporaba treh korakov in uporaba vprašalnika, s katerim 

poskušamo ugotoviti šibke točke pri varovanju naših procesov in proizvodov.  

Korak 1 - Izdelati oceno zaščite živil 

Začnemo z izbiro oseb ali skupine, ki je odgovorna za varnost  obrata. Ekipa 

ali odgovorna oseba pripravi odgovore na vprašanja v vprašalniku in presodi, 

kateri deli našega objekta in procesa so lahko najbolj ranljivi. Pri 

izpolnjevanju te ocene ne pozabite upoštevati obeh potencialnih groženj - 

notranjih in zunanjih. Rezultati ocenjevanja morajo ostati zaupni, da ne 

zagotavljajo načrta za morebitne napade v prihodnosti. 

 

Korak 2 - Razviti načrt za zaščito živil 

Sedaj, ko smo opredelili ranljive vidike svojega obrata za predelavo živil, 

bomo morali ugotoviti stroškovno učinkovite preventivne ukrepe, ki jih je 

mogoče sprejeti za zmanjšanje teh ranljivosti. 

Najmanj, kar bi naš načrt za zaščito živil moral obravnavati so področja: 

• zunanja varnost, 

• notranja varnost 

• varnost osebja in 

• varnostni ukrepi pri odzivnosti na nepredvidene dogodke. 

 

Korak 3 - Izvajati načrt za zaščito živil 

Ko imamo izdelan načrt za zaščito živil v pisni obliki (lahko v obliki 

kratkega poslovnika), si pripravimo obrazec za vodenje in revidiranje načrta. 

S tem bomo zagotovili njegovo funkcionalnost in posodabljanje. Kot je 

navedeno zgoraj, ključni elementi učinkovitega izvajanja načrta vključujejo 

dodeljevanje odgovornosti, usposabljanje, razvoj seznamov stikov in 

preverjanje izdelanega načrta  odpoklica. 

 

      6  ORODJA IN UKREPI ZA IZVAJANJE NAČRTA ZAŠČITE  

            ŽIVIL  

 

Običajno je načrt za zaščito živil organiziran v štirih sekcijah, kot sem 

omenila že uvodoma:   

1) Zunanjih varnostnih ukrepov, 

2) Notranjih varnostnih ukrepov, 

3) Varnostnih ukrepov za osebje in 

4) Varnostnih ukrepov odzivnosti na škodljive dogodke  
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Zunanji varnostni ukrepi 

Namen uvedbe zunanjih varnostnih ukrepov je preprečevanje vstopa 

nepooblaščenemu osebju, prav tako vstop nepreverjenih materialov v 

proizvodne obrate. Primeri varovanja so:  

a) Fizično varovanje: ograje, ključavnice, osvetljenost, zapiranje 

zasilnih izhodov, senzorji in alarmi, periodični monitoringi delovanja 

nadzora, nadzor nad ventilatorji, okni…) 

b) Varovanje na vstopu/izstopu transportnih pošiljk: monitoring 

razkladanja in nakladanja tovornih vozil, kamere, preverjanje zaščite na 

vstopnih materialih in na proizvodih, ki zapuščajo obrat. 

c) Rokovanje s pošto: ločeno od surovin in končnih proizvodov, 

pozornost nenavadnim pošiljkam. 

 

Notranji varnostni ukrepi 

Namen uvedbe notranjih ukrepov je zaščita proizvodov pred namerno 

kontaminacijo med proizvodnim procesom (prepoznavanje znakov, 

opazovanja in prepovedi). Ti so različni, glede na branžo živilske 

proizvodnje, vendar so nekateri ukrepi splošni in se nanašajo na vse živilske 

obrate. 

Splošna notranja varnost pomeni prepoznavanje in nadzor nad sumljivimi 

pakiranji, nahajanje v prepovedanih conah, prepoznavanje in evidentiranje 

sprememb na opremi in strojih, zasilna razsvetljava, preverjanje 

alarmiranja… 

V obratih npr.perutninske klavnice je uvajanje nadzora specifično in navajam 

nekaj možnosti notranjih varnostnih ukrepov.  

a) Obrat perutninske klavnice in predelave (dostop do živih živali, 

surovin in pakiranih proizvodov je omejen, do opreme in strojev 

lahko dostopajo le avtorizirane osebe, evidence naj zagotavljajo 

sledljivost za en korak nazaj in naprej ali oboje). 

b) Skladiščenje (prepovedan dostop, prakticiranje FIFO režima). 

c) Varnost surovin, vode in ledu (varovanja območja rezervoarjev ali 

omrežja s pitno vodo, nadzor nad ledomati, nadzor nad 

vstopajočimi surovinami in proizvodi za čiščenje in razkuževanje- 

varnostni listi za kemikalije).  

d) Nadzor nad kemikalijami in drugimi nevarnimi snovmi 

(locirani/skladiščeni na posebnem mestu – to področje je tudi 

domena pred-programov sistema HACCP in ga vodimo skladno z 

nadzorom in protokolom HACCP).  
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e) Varnost informacij (dostop do zaupnih informacij je pod 

nadzorom, prav tako informacije na računalniškem sistemu – 

požarni zidovi in vstopne kode). 

Varnost osebja 

Namen uvedbe nadzora osebja je, da so le pooblaščeni zaposleni vedno na 

svojem delovnem mestu. Primer je stalen nadzor nad obiskovalci z vstopnimi 

kodami, podpisi in drugimi identifikacijskimi orodji.  

 a) Zaposleno osebje (uvajanje učinkovite metode nadzora zaposlenih, 

posebni postopki za novo-zaposlene, prepovedi vnosa določenih predmetov 

(kamere, malice…)). 

b) Varnost za nezaposlene (obiskovalci, pogodbeniki, gosti, kupci, 

vozniki tovornjakov so pod stalnim nadzorom, metoda prepoznavanja 

obiskovalcev, omejitev obiskov na določena področja, omejenost vnosov 

predmetov za obiskovalce). 

 c) Usposabljanje iz varnosti (obvezno usposabljanje za novo-

zaposlene, kontinuirano periodično usposabljanje za že zaposleno osebje, kjer 

ima posebno vlogo poglavje iz poročanja o sumljivih aktivnosti ali 

nenavadnih okoliščinah).  

 

 

Varnost odzivnosti na škodljive dogodke 

Namen tega orodja je hiter odgovor/odziv na nevarnost, ki lahko ogrozi naš 

proizvod ali nam povzroči gospodarsko škodo. Primer je učinkovit načrt 

ukrepanja v sili ali nevarnosti.  

a) Varnostna vprašanja (posebno skladiščenje škodljivih/nečistih 

proizvodov, odziv na komentarje kupcev, spodbujanje poročanja o 

nenavadnih dejanjih, kompetence zaposlenih, da imajo vpliv na 

ustavitev nevarnosti). 

b) Obveščanje službe varnosti (ažuriranje komunikacijskih 

seznamov).  

c) Drugi varnostni načrti (načrt za umik in odpoklic izdelkov se 

vzdržuje in redno pregleduje, ključni kadri so usposobljeni za 

odpoklic proizvoda).  

 

7 ZAKLJUČEK 

Načrt za zaščito živil, ki ga razvijemo v timu, nam daje možnosti, da 

sodelujemo v oskrbovanju z živili v celoviti oskrbovalni verigi še varneje. 

Istočasno varujemo zdavje potrošnikov, naših zaposlenih in končno tudi 
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preživetje našega podjetja. Funkcionalen načrt za zaščito živil ima še 

naslednje prednosti:  

- zmanjšuje tveganje nastanka škodljivih proizvodov in gospodarsko 

izgubo,  

- zmanjšuje kraje, 

- zmanjšuje potrebo po dodatni zakonodaji pri načrtovanju zaščite živil 

in 

- zmanjšuje odgovornost podjetja.  

Z vidika celovite kakovosti nam pomeni uvedba načrta zaščite živil tudi 

proaktivno dejanje, s katerim izboljšujemo kakovost živil v ožjem pomenu, 

prav tako pa izboljšujemo tudi  celovit status nadzora s proizvodnimi 

različicami kontrolnih aktivnosti in na ta način prispevamo k izboljšanju 

splošnega stanja zaščite in skladnosti živil.  
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http://www.meathaccp.wisc.edu/additional_info/assets/Guide%20Food%20Processing.pdf
http://www.meathaccp.wisc.edu/additional_info/assets/Guide%20Food%20Processing.pdf
http://www.ift.org/knowledge-center/read-ift-publications/science-reports/contract-reports/food-defence-resource-list.aspx
http://www.ift.org/knowledge-center/read-ift-publications/science-reports/contract-reports/food-defence-resource-list.aspx
http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/aprilmay-2008/the-value-of-the-food-defense-plan/
http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/aprilmay-2008/the-value-of-the-food-defense-plan/
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6. Izobraževalno gradivo seminarja: Novosti pri standardih IFS in BRC, 

Perutnina Ptuj d.d., 27.5.2013- priročnik udeleženca. 

 

 Priloga: 

         Obrazec - revidiranje načrta zaščite živil 
 

 
 
 

Obrazec izpolnimo in dokumentiramo letno revizijo Načrta zaščite živil. 

Ni zahtev ali potrebe, da bi revidirali vsa področja nadzora letno. Izberemo 

si lahko le nekatera.  

 
 

 
Datum letnega 

pregleda 

Oseba, ki je odgovorna 

za letni pregled 

(Ime in naziv) 

Ali je bil Načrt zaščite 

živil testiran?* 
(Da /Ne) 

 
Področje testiranja  

    

    

    

    

 

 
 

*Testiranje lahko izvedemo z uporabo preprostih ukrepov, kot je preverjanje 

zaklenjenih vrat ali nenapovedan obisk določenega oddelka proizvodnje ali 

preverjanje aktivnosti zaposlenih. 
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MIKROBIOLOGIJA MESA 
 

Rosvita ARZENŠEK PINTER* 

 

 
Povzetek 

Meso in mesni izdelki so lahko kontaminirani z različnimi vrstami zdravju škodljivih ali 

patogenih mikroorganizmov, ki povzročajo obolenje ljudi, in z mikroorganizmi, ki lahko 

povzročajo kvar mesa in mesnih izdelkov. Meso in mesni izdelki so različnim 

mikroorganizmom optimalna hrana za rast in razmnoževanje. Mikrobiološka kontaminacija 

je zato najpomembnejši kriterij zdravstvene ustreznosti mesa in mesnin. 

 

 

 

1 KRITERIJI MIKROBIOLOŠKE NEOPOREČNOSTI 

 

 

Kriteriji mikrobiološke neoporečnosti so določeni z mikrobiološkimi 

smernicami, uredbami evropske skupnosti, s pravilniki in z zakoni.  

 

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 

aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, 

Uredba Komisije (ES) št. 1662/2006 z dne 6. novembra 2006 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih 

higienskih pravilih za živila živalskega izvora  in Uredba komisije (ES) št. 

2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila. 

Uporaba mikrobioloških meril mora biti sestavni del izvajanja postopkov, ki 

temeljijo na HACCP-u in ostalih ukrepih za nadzor higiene živil. 

Mikrobiološka merila določajo tudi smernice za mikrobiološko varnost živil, 

ki so namenjena končnemu potrošniku in so bile izdane januarja 2009. 

 

V skladu z Uredbo komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 

o mikrobioloških merilih za živila se v mesu in mesnih izdelkih 

mikrobiološko preverja: 

1) Skupno število aerobnih mikroorganizmov (SŠMO), 

2) Enterobakterije, 

3) Salmonella, 

4) Escherichia coli. 

 
__________________________________________________________________________ 

* univ. dipl. ing. živilske tehnologije, predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni 

center Piramida Maribor, zaposlena Izobraževalni center Piramida Maribor; 

e-naslov:rosvita.arzensek-pinter@guest.arnes.si 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/dd/03/45/32004R0853SL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_320/l_32020061118sl00010010.pdf
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Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu 

potrošniku obsegajo nabor priporočenih parametrov mikrobioloških analiz za 

posamezne skupine živil, med drugim tudi za meso in mesne izdelke.  
 

Predpakirano surovo meso, perutnina in presne mesnine: Salmonella 

spp., Campilobacter spp., VTEC, Clostridium perfringens, koagulaza 

pozitivni stafilokoki in Staphylococcus aureus, E. coli, aerobne mezofilne 

bakterije.  

 

Sušene in dimljene mesnine:  Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, 

Clostridium perfringens, koagulaza pozitivni stafilokoki in Staphylococcus 

aureus, in Enterobacteriaceae. 

 

Pasterizirane mesnine: Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, 

Campilobacter spp.,Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens, koagulaza pozitivni stafilokoki in Staphylococcus aureus, in 

Enterobacteriaceae, aerobne mezofilne bakterije.  

 

Pakirane rezane pasterizirane mesnine: Salmonella spp., Yersinia 

enterocolitica, Campilobacter spp.,Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens, koagulaza pozitivni stafilokoki in Staphylococcus 

aureus, in E. coli, plesni. 

 

Sterilizirano mesnine: anaerobne bakterije, aerobne mezofilne bakterije.  

 

 

2 MIKROBIOLOŠKO POGOJENO POSLABŠANJE 

   KAKOVOSTI IN KVAR  

 

 

Sveže meso, ki je nepakirano ali zavito v za kisik propustno embalažo, 

kvarijo psihrotrofne, gram-negativne bakterije.  

Pri nizkih temperaturah in normalnih pH vrednostih (5,6) prevladujejo 

psevdomonasi. Višje pH vrednosti so povezane s pomanjkanjem mlečne 

kisline in fermentativnih sladkorjev, tako da na takem mesu rastejo na kislino 

občutljivi mikroorganizmi. Te bakterije metabolizirajo aminokisline in s tem 

pospešujejo gnitje mesa. Višje temperature skladiščenja so ugodne za rast 

enterobakterij. 
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Odsotnost kisika in prisotnost ogljikovega dioksida ovirata razmnoževanje 

obligatno aerobnih bakterij. Pri tem prevladujejo psihriotrofne 

mlečnokislinske bakterije vključno z vrstami Leuconostoc in Lactobacillus. 

 

Mikroorganizmi svežega mesa sodelujejo v metabolizmu ogljikovih hidratov 

v mlečno kislino, ocetno kislino in ogljikov dioksid, manj pa v alkohol in 

lahko hlapne maščobne kisline. Ko mikroorganizmi ogljikove hidrate 

razgradijo, se začne razgradnja aminokislin v estre, tiole in amine. V mesu se 

tvorijo biogeni amini kot posledica kvara sevov Pseudomonas in 

Enterobacteriacea.  

 

Kvarjenje toplotno obdelanih (pasteriziranih) mesnin je odvisno od vodne 

aktivnosti, načina  toplotne obdelave in obsega naknadne kontaminacije (npr. 

rezanje na rezine). Protimikrobni vpliv nitrita v toplotno obdelanih mesninah 

je zanemarljiv, rast mikroorganizmov lahko preprečimo s prekajevanjem. 

 

V primeru nezadostne toplotne obdelave lahko preživijo nekatere 

mlečnokislinske bakterije, ki v  izdelku povzročijo barvne diskoloracije in ga 

zakisajo.  

V pasteriziranih mesninah, kot so barjene klobase in kuhana šunka, je 

posledica nehigienskega stanja presne surovine, pojav biogenih aminov. 

Oblikovanje aminov se dodatno poveča med skladiščenjem rezanih izdelkov, 

predvsem zaradi sekundarne kontaminacije. Tveganje za zdravje je v tem 

primeru izključeno, ker se podobno kot pri svežem mesu škodljiva vsebnost 

aminov razvije v zelo očitno pokvarjenih vzorcih. 

 

O mikrobiološkem kvaru sušenih mesnin govorimo, če bakterije med 

njihovo proizvodnjo tvorijo neželene kisline (Lactobacillus sake tvori ocetno 

kislino), ogljikov dioksid (Lactobacillus brevis) ali povzročajo notranje gnitje 

presnih šunk (Clostridium in Enterobacteriaceae).Na površini sušenih 

mesnin lahko povzročajo kvar različne kvasovke in plesni. 

Če se v sušenih mesninah kot stranski produkt fermentacije oblikujejo 

biogeni amini, so pokazatelj neustrezne surovine. 

 

 

3 ZAKLJUČEK 

 

 

Meso je zaradi svoje sestave dober medij za rast mikroorganizmov, ki lahko 

povzročajo številna obolenja, zastrupitve in kvar.. 

Najpogostejše zastrupitve povzročajo bakterije iz rodov Salmonella, 

Clostridium, Streptococcus, Campylobacter, Aeromonas, Ecsherichia coli, 
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Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes, 

Yersinia enterocolitica. Poleg bakterij se lahko pojavljajo na mesu in mesnih 

izdelkih virusi, kvasovke in plesni. Kvarjenje mesa in mesnih izdelkov se 

pokaže kot gnitje, kisanje, sluzavost, plesnivost, obarvanje površin in 

sprememba barve. 

 

 

 

4 VIRI 

 

 

1. VOMBERGAR, B., ARZENŠEK PINTER, R. 2013. Tehnologija mesa. 

Študijsko gradivo.      Maribor: Živilska šola Maribor, Višja strokovna šola. 

2. BEM, Z., ADAMIČ, J. 1991. Mikrobiologija mesa in mesnih izdelkov.BF. 

Oddelek za živilsko tehnologijo. 

3.http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varno

st_in_zdravstvena_ustreznost_hrane/higiena_zivil/,  

4.http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_320/l_32020061118sl00010010.p

df 

5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/dd/03/45/32004R0853SL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varnost_in_zdravstvena_ustreznost_hrane/higiena_zivil/
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varnost_in_zdravstvena_ustreznost_hrane/higiena_zivil/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_320/l_32020061118sl00010010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_320/l_32020061118sl00010010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_320/l_32020061118sl00010010.pdf
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SESTAVLJENA EMBALAŽA 
 

Polonca LESKOVAR MESARIČ* 

 
 

Povzetek 

Sestavljena embalaža ima vedno večji pomen v pakiranju, saj imajo sestavljeni embalažni 

materiali to prednost, da  jih lahko poljubno kombiniramo in s tem pridobimo boljše 

lastnosti za pakiranje. Sestavljamo jih lahko s koekstrudiranjem, z lepljenjem z lepili in 

oslojevanjem. Izbira postopka je odvisno od tega, katere materiale, in na kakšen način 

želimo povezati. S sestavljanjem embalažnih materialov prihranimo tudi na njihovi količini, 

vendar pa jih je po uporabi izdelka nekoliko težje predelati. 
    

 

1 UVOD 

Sestavljena embalaža je narejena iz različnih embalažnih materialov, ki so s 

posebnimi postopki zlepljeni skupaj. Take sestavljene materiale imenujemo 

tudi laminati. Sestavljena embalaža vedno bolj pridobiva na pomenu. 

Marsikje nam omogoča optimalno zaščito izdelka, ki je s samo enim 

embalažnim materialom ne bi mogli doseči. 

 

 

2 BISTVO SESTAVLJENE EMBALAŽE 

 

Najpomembnejša lastnost sestavljene embalaže je ta, da jo lahko poljubno 

prilagajamo našim potrebam. Marsikje bi imel enovit embalažni material 

slabše lastnosti, potrebovali bi ga več, embalaža pa bi bila kljub slabšim 

lastnostim bolj toga, debela in manj učinkovita. Z namenom izboljšanja 

lastnosti uporabljamo različne embalažne materiale. 

 

 

2.1 Materiali v sestavljeni embalaži 

V sestavljeni embalaži najpogosteje nastopajo različne umetne mase, 

aluminij in papir. Te  materiale lahko kombiniramo na različne načine in tako 

dobimo široko paleto laminatov. 

 

 

______________________________________________________________ 
*univ. dipl. ing. živil. teh., predavateljica Višje strokovne šole, zaposlena na Izobraževalnem 

centru Piramida Maribor  

e-naslov: polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si 
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S tem zadostimo različnim zahtevam po pakiranju posameznih vrst živil, 

hkrati pa lahko izberemo materiale, ki se najbolje obnašajo na pakirni liniji. 

Nekaj primerov kombinacij materialov v sestavljeni embalaži: 

- polietilen, aluminij, orientirani polipropilen (za kavo), 

- papir, aluminij (maslo, margarina, …), 

- polietilen, karton (pasterizirano mleko, jogurti, …), 

- polietilen, aluminij, karton (sterilizirano mleko, sokovi, …), 

- polipropilen, polipropilen (vrečke za bonbone, testenine, …), 

- polietilen, polietilentereftalat (vrečke za prigrizke, …) idr. (Leskovar 

Mesarič in Škafar, 2008). 

 

2.2 Izdelava sestavljene embalaže  

 

Postopki izdelave sestavljene embalaže so različni in so odvisni od lastnosti 

posameznih materialov, ki jih v embalaži kombiniramo. Sestavljene materiale 

lahko pridobimo s koekstrudiranjem, oslojevanjem, ali pa z lepljenjem s 

pomočjo različnih lepil.  

 

 

2.2.1 Lepljenje s koekstrudiranjem  
 

Na ta način lahko lepimo med seboj samo več plasti umetnih mas. Postopek 

poteka tako, da lepimo dve ali več plasti folij skupaj. To lahko dosežemo z 

lepili ali pa s stiskanjem dveh ali več toplih plasti skupaj.  

Iz vsakega ekstrudorja (slika 1) skozi ozko režo priteče druga umetna masa in 

pri tem nastajajo folije. Te plasti folij še tople stisnemo skupaj in zaradi 

pritiska se zlepijo (Robertson, 1992).  

Pri koekstrudiranju lahko barvila dodajamo samo v eno plast laminata, kar 

poceni izdelavo, vendar pa povzroča nekoliko več težav pri recikliranju.  

(Radonjič, 2008)
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Slika 1: Laminiranje s koekstrudiranjem (Robertson, 1992) 

 

2.2.2 Lepljenje z lepili  
 

Z lepljenjem z lepili (kaširanjem) lahko sestavimo tudi druge materiale, ne 

samo umetnih mas. Poteka lahko z mokrim ali pa s suhim postopkom. Izbira 

postopka je odvisna od materialov, ki jih lepimo skupaj.  

V kolikor gre za materiale, ki ne prepuščajo vlage, izberemo suhi postopek 

lepljenja. Na primer za lepljenje polietilena, aluminija in poliestra. Lepilo 

nanesemo na površino materiala, ko se posuši, pa plasti stisnemo.  

Če vsaj eden od materialov prepušča vlago, izberemo mokri postopek 

lepljenja, saj se lepilo lahko suši tudi po tem, ko zlepimo plasti skupaj. 

Takšen primer je lepljenje papirja in aluminija (Leskovar Mesarič in Škafar, 

2008).   

Včasih se pri takšnem načinu izdelave embalažnih materialov pojavljajo tudi 

težave. Zgodi se, da topilo iz lepila v celoti ne izhlapi, embalaža pa na ta 

način pridobi vonj po lepilu. Topila lahko kasneje prehajajo tudi na izdelek, 

kar je, s stališča varovanja zdravja, pri pakiranju živil neprimerno (Radonjič, 

2008). 

 

 

2.2.3 Oslojevanje (nanašanje prevlek)  
 

Pomemben postopek oslojevanja je površinsko plemenitenje. Pri tem ploskev 

prevlečemo s tanko plastjo nekega materiala. V proizvodnji embalaže so 

najpogostejši postopki barvanje, nanos kapljic kovin (metalizacija), 

oslojevanje s silicijevim oksidom (silikonizacija), nanašanje voska … 
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Material lahko oslojimo tudi z ekstrudiranjem. Pri tem polimerne materiale 

po ekstrudiranju nanesemo na površino osnovnega materiala. 

 

 

2.3 Oblike sestavljene embalaže 

 

Sestavljena embalaža najpogosteje nastopa v naslednjih oblikah: 

- folije za ovijanje – na primer sestavljena folija za maslo in margarino, 

- vrečke in velike vreče – za različne praškaste izdelke (kava, kakav, 

pudingi), 

- škatle različnih oblik – najpogosteje v obliki valja in kvadra (škatlice za 

instantne napitke, embalaža za sokove in mleko), 

- plastenke – z oslojevanjem zmanjšamo prepustnost plastenk, … 

(Leskovar Mesarič in Škafar, 2008).  

 

3 ZAKLJUČKI 

 

Pri odločitvi za izbiro sestavljene embalaže je najpomembnejši dejavnik ta, 

da pri njeni izdelavi potrebujemo manj materiala, saj s kombinacijo 

materialov dosežemo enake ali boljše učinke že ob tanjši embalaži. 

Sestavljeni materiali so tako lahko cenejši, saj je uporabljenega manj 

materiala, hkrati pa so močnejši in manj togi. Zaradi plasti lepila, ki se nahaja 

med posameznimi plastmi, pa so tudi manj prepustni za vodne hlape in druge 

hlapne snovi. Velikokrat so bolj odporni na svetlobo in je prepuščajo manj, 

hkrati pa nam omogočajo varjenje, ki ga pri vseh posameznih materialih ne bi 

mogli uporabiti. 

Slabost sestavljene embalaže pa je zagotovo v tem, da sta recikliranje 

oziroma snovna predelava nekoliko bolj zahtevna in ponekod tudi dražja.  

 

 

4  VIRI 

 

- Leskovar Mesarič P. in Škafar V. 2008. Tehnološki procesi z varstvom 

pri delu, embalaža in logistika, 3. del. Ljubljana: Zavod IRC. 

http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/ (Uporabljeno 8. 10. 2013.) 

- Mathlouthi, M. 1994. Food packaging and perservation. London: Blackie 

Academic & Professional.  

- Pane in Pane. 1992. A Hand Book of Food Packaging. London: Blackie 

Academic & Professional. 

http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/
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- Radonjič, G. 2008. Embalaža in varstvo okolja. Maribor: Založba Pivec. 

- Robertson, G. L. 1992. Food  Packaging (Principles and Practice). NY: 

Marcel Dekker. 
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PLOČEVINKE 
 

Polonca LESKOVAR MESARIČ* 

 
Povzetek 

Pločevinke so priljubljene zaradi številnih pozitivnih lastnosti, ki jim jih lahko pripišemo. 

Enostavne in zanimive so s stališča oblikovanja, zelo uspešne pri ohranjanju trajnosti živil in 

lahko jih recikliramo, pri čemer prihranimo veliko energije. Trg pločevink je zaradi tega v 

porastu, pri tem pa se zmanjšuje delež pločevink za gazirane pijače in povečuje delež za 

brezalkoholne in alternativne pijače. Proizvajalci se ob tem trudijo zmanjšati količino 

porabljenega materiala za izdelavo pločevink, kar je v zadnjih desetih letih zmanjšalo 

količino porabljenega aluminija za 10 %. 

    

1 UVOD 

V živilski industriji zelo pogosto uporabljamo kovinsko embalažo, saj ob 

pravilni izvedbi deluje najbolj popolno in celovito. Iz kovin lahko izdelujemo 

različno embalažo: pločevinke, tube, folije, pokrovčke, sode, palete, 

sestavljeno embalažo. Med njimi so v ospredju pločevinke.  

 

2 PLOČEVINKE 

 

Pločevinke še vedno ostajajo priljubljena embalaža, tako med proizvajalci kot 

med kupci. V zadnjih letih je njihova uporaba celo v porastu.  

Za izdelavo pločevink v glavnini uporabljamo aluminijevo pločevino, kar je 

okrog 70 %, preostanek pa predstavlja bela pločevina.  

 

2.1 Razlogi za uporabo pločevink 

Pločevinke so še zlasti priljubljene za polnjenje piva in brezalkoholnih pijač. 

Razlogov zato je več. Skladiščenje in prevažanje pločevink ima  

številne prednosti pred ostalimi vrstami embalaže. Pločevinke so 

promocijsko zanimive, saj delujejo »trendovsko«, lahko jih poljubno 

oblikujemo in potiskamo, so priročne za uporabo. Hkrati pa jih lahko uspešno 

recikliramo, kar je danes pomemben dejavnik, saj je vedno več ozaveščenih 

kupcev, ki želijo s svojim ravnanjem aktivno sodelovati pri varovanju okolja 

(Gornjak, 2013).  

____________________________________________________________ 
*univ. dipl. ing. živil. teh., predavateljica Višje strokovne šole, zaposlena na Izobraževalnem 

centru Piramida Maribor  

e-naslov: polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si 
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Kovinska embalaža ima zelo dobre mehanske lastnosti, lahko jo vlečemo in 

valjamo, kar je pomembna lastnost za izdelavo pločevinastih trakov, folij, 

pločevink in tub. Je zelo toplotno prevodna, kar omogoča hiter prenos toplote 

pri sterilizaciji in ohlajanju izdelka. 

Ne prepušča svetlobe, vode, plinov, pare, prahu, ni prepustna za 

mikroorganizme, lahko jo recikliramo in pri tem prihranimo veliko energije – 

zlasti pri recikliranju embalaže iz aluminija (Leskovar Mesarič in Škafar, 

2008). 

Če je pločevinka nepredušno zaprta, so v njej živila varna pred kvarjenjem 

dalj časa, pri tem pa ne potrebujemo konzervansov (Gornjak, 2013). 

 

2.2 Izdelava pločevink za pijače  

 

Poznamo različne vrste pločevink. Za polnjenje pijač uporabljamo dvodelne 

pločevinke, ki jih izdelujemo s postopkom »vlečenja in likanja«. 

Te pločevinke so izdelane iz posodice in pokrovčka.  

Posodica nastane tako, da izsekano kovinsko ploščo /1/ najprej globoko 

vlečejo, da jo razvlečejo v posodico z želenim premerom /2, 3/, nato dalje 

likajo (tanjšajo) samo stene /4, 5/, dno pa ostane debelejše in ga vbočijo /6, 

7/. Tako dno je potrebno pri pijačah, ki imajo nadtlak. Na pločevinke po 

polnjenju pritrdijo pokrovček tako, da njegove robove zapognejo skupaj z 

robovi posodice /8, 9/ (Pane in Pane, 1992, Robertson, 1992). 

 
Slika 1: Stopnje izdelave dvodelnih pločevink z vlečenjem in likanjem 

              (Robertson, 1992) 

 
Slika 2: Pritrjevanje pokrovčka na stene posodice (Robertson, 1992) 
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  2.3 Trg pločevink 

 

Evropski trg pločevink je v zadnjih dveh letih, tako leta 2011 kot leta 2012, 

še narasel in to kljub gospodarski krizi. Leta 2012 je bilo v Evropi izdelanih 

preko 59 milijonov pločevink za pijače. Največjo rast uporabe pločevink 

opažajo v vzhodni Evropi. 

Pri tem opažajo, da se zmanjšuje delež pločevink za gazirane pijače, v 

porastu pa je, poleg pločevink za sokove in pivo, tudi delež pločevink za 

alternativne in energijske pijače. 

 

 
Slika 3: Grafični prikaz količine proizvedenih pločevink za brezalkoholne   

              pijače in pivo, v letih 2007–2011 (Gornjak, 2013) 

 

V zadnjem času se proizvajalci trudijo zmanjšati porabo materialov za 

izdelavo embalaže. Tako se je v preteklih desetih letih količina aluminija za 

izdelavo pločevink zmanjšala približno za 10 %, kar znaša okoli 20.000 ton. 

S tem se zmanjšujejo tudi transportni stroški in emisije      CO2. (Gornjak, 

2013). 

Standardni volumni pločevink  se po svetu precej razlikujejo. Tako sta v 

večjem delu Evrope standardna volumna 330 ml in 500 ml, v Veliki Britaniji 

440 ml, v Severni Ameriki pa 355 ml. Poleg teh pa najdemo tudi druge 

volumne, tako sta se v zadnjih letih v Evropi na tržišču pojavili pločevinki z 

volumnoma 1000 ml in 750 ml. 
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3 ZAKLJUČKI 

 

Potrošniki so velikokrat prepričani, da uporaba kovinske embalaže ni  

najboljša rešitev, saj ni vračljiva. Vendar pa kljub temu opažamo porast v 

izdelavi in porabi kovinske embalaže, še zlasti pločevink. Zagotovo na to 

vpliva tudi vedno boljše poznavanje postopkov recikliranja in številne 

pozitivne lastnosti, ki jih ima embalaža s stališča zaščite živil pred 

kvarjenjem.   
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EKONOMIKA POSLOVANJA IN TRŽNO 

KOMUNICIRANJE V ŽIVILSTVU V ČAS GOSPODARSKE 

KRIZE 

 

Manja Tement* 
 
Povzetek:  

V času gospodarske krize se dosti podjetij odpoveduje tržnemu komuniciranju, da bi 

zmanjšalo svoje poslovne stroške. Menim, da ni pravi čas za to, ker potrošnik res bolj pazi na 

denar in premišljeno kupuje, vendar pa ni najbolj zadovoljen, če je prepuščen samo 

akcijskim prodajam v supermarketih, brez, da bi za to dobil ustrezne nasvete prodajalcev. 

 

 

V času ekonomske recesije podjetja preveč časa porabijo za reševanje svoje  

finančne situacije in se poslužujejo preveč neljubih ukrepov, kot so: 

zmanjšanje stroškov oglaševanja, nižanja prodajnega osebja, zniževanja cen 

itd., žal pa dostikrat zanemarijo potrošnike. Pa vendar ni poslovanja brez 

potrošnikov. 

Zavedati pa se moramo, da so danes tudi potrošniki vedno bolj ozaveščeni in 

cenovno odzivni ter več ne nasedajo samo ponavljajočim klasičnim 

propagandnim akcijam, ampak želijo še kaj več kot samo akcijske prodaje 

izdelkov. Dosti časa namenijo tehtanju ugodnosti ponudb in presojanju 

celovite kakovosti in z njo povezane celovite vrednosti. Nedvomno je 

manjšanje oglaševalskega proračuna v tej situaciji slaba odločitev. 

Tržniki premalokrat vprašajo kupce, kaj si še želijo poleg tega, da lepo 

razstavimo izdelke na prodajnih policah. Ampak prodajni regali ne govorijo z 

njimi. Dobro poznan marketinški moto, da je potrošnik kralj, nikoli ni bil bolj 

pomemben, kakor je danes. Tržniki morajo razmišljati, kako se resnično 

približati potrošniku. Zavedajmo se, da je oglaševanje v času krize tudi 

cenejše, saj mediji načeloma znižujejo cene. Zato naj si tržniki ne delajo 

škodo na svoji blagovni znamki in prekinejo tržno komuniciranje, ker bi to 

pomenilo večje investicije v prihodnosti, ko bi hoteli zopet ponovno opozoriti 

kupce na naše izdelke. 

Oblike tržnega komuniciranja so različne, od ekonomske propagande, 

pospeševanja prodaje, stikov z javnostmi, do neposrednega trženja in osebne 

prodaje. 

______________________________________________________________ 
*univ. dipl. ekon., predavateljica Višje strokovne šole, Izobraževalni center Piramida 

Maribor 

e-naslov: tement.rajko@siol.net 
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Rada bi se posebej osredotočila na osebno prodajo, ki je hkrati instrument 

tržnega komuniciranja in hkrati oblika prodajne poti. Kot smo že omenili, 

nemi regali v supermarketih ne govorijo s potrošniki. Prodajalci morajo 

osebno prikazati potrošniku koristi izdelkov, ki jih bodo imeli z našimi 

izdelki. To je bolj pomembno, kot konstantno poudarjanje kakovosti in 

tradicije izdelkov z ekonomsko propagando po televiziji in drugih 

medijih.Povečevanje kontaktov s potrošniki v času krize dostikrat zapolni 

praznino, ki jo kupci občutijo ob nemih regalih. Pomembno je, da kupce 

vprašamo, kaj si še želijo in to sporočati proizvajalcem. 

Osebni stik z možnimi kupci je pomembna sestavina tržnega spleta, 

predvsem tam, kjer so izdelki zapleteni, dragi ali pa jih kupci kupujejo le 

občasno. Zadnje čase narašča tudi pomen osebne prodaje pri izdelkih 

vsakdanje rabe, ker se ti na videz  zelo malo razlikujejo med seboj in o njih 

obstojajo več ali manj podobne splošne informacije. Zato lahko trgovsko 

podjetje uspešno prodaja le, če so njihovi prodajalci v stalnem stiku s kupci 

in jih spremljajo kot dobri svetovalci. Torej imajo prodajalci velik vpliv na 

uspeh prodaje. Velike prednosti osebne prodaje so v ustvarjanju osebnega 

stika in razmerja ter možnosti hitrega prilagajanja prodajalca željam kupca; 

pa tudi kupec se podzavestno odzove na prodajalčevo ponujanje, ker čuti 

neko obvezo , da nekaj odgovori: ali pozitivno z nakupom ali negativno 

(Potočnik, 2001).   

Danes imamo res veliko ponudbo živilskih izdelkov v supermarketih, ki so 

razstavljena na policah v skladu z načeli vizualnega marketinga, žal pa se 

prodajalci premalo ukvarjajo z osebno prodajo, zato menim, da je to lahko 

velika konkurenčna prednost določenega supermarketa. Posebno 

pomanjkanje čutim pri prodaji tako imenovanih »zdravih živil«.  Ker 

zakonodaja o barvnih semaforjih ni bila evropsko osvojena, živila na 

prodajnih policah (razen redkih, kot npr. blagovna znamka Active Life od 

trgovskega podjetja Mercator) dostikrat vsebuje pomanjkljive informacije o 

sestavinah, ali pa so le te tako na malo napisane, da jih mi starejši ne vidimo 

prebrati. Torej bi potrebovali svetovalca –prodajalca, ki bi nas usmerjal, če bi 

iskali živila z manj soli, manj sladkorja in podobno. Takšne svetovalce pa 

imajo v vseh specializiranih  trgovinah z zdravo prehrano. Ker gre večinoma 

za izdelke, ki so dražji od istovrstnih z sestavo za zdravega človeka, menim, 

da bi morali supermarketi to dejstvo osvojiti kot tržno nišo. Ni dovolj samo 

razporediti te izdelke na police, ampak bi svetovalci morali tudi pošteno 

svetovati ob njihovem nakupu. Seveda to pomeni, da bi morali biti tudi ti 

prodajalci primerno izobraženi o označevanju bio živil, živil z manj neke 

sestavine, ki lahko škodi zdravju itd… 
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O želji po večji osebni prodaji pričata tudi raziskavi, ki sta bili izvedeni pod 

mojim mentorstvom s strani dveh študentov IC Piramide-višje strokovne 

šole. Študent Zoran Ribarski (2006) in študent Stanislav Borovnik ( 2011) sta 

preučevala vpliv osebne prodaje kot dela tržno komunikacijskega spleta, na 

uspešnost prodaje in zadovoljstvo kupcev. 

Prvi je hotel ugotoviti, ali bi v SPARu-BTC Ljubljana lahko bolje poslovali, 

če bi bolj zavzeto osebno ponujali živilske izdelke. Izbral je vzorec 100 

naključnih kupcev tega centra. O teh jih je bilo 69% stalnih kupcev, ki 

večinoma kupujejo 1 x tedensko-61%.  Center je imel dosti akcijskih prodaj. 

Kupci so prijaznost prodajalcev ocenili z oceno 4,28; predstavitev celotne 

ponudbe z oceno 4,22. So pa bili bolj nezadovoljni, ker jih prodajalci niso 

posebej opozarjali na akcijske ponudbe. Sposobnost prodajalcev za 

predstavljanje koristi posameznih živilskih izdelkov so ocenili z oceno 3,72. 

Res, da ima SPAR Slovenija svojo spletno stran, kjer predstavljajo svoja 

živila, njihove lastnosti ter recepte za jedi, ki jih lahko pripravimo iz njihovi 

izdelkov. Imajo tudi svoj program živil Natur Pur, ki naj bi bili 100% 

naravni. Vzrok za slabo ocene predstavljanja izdelkov je verjetno v tem, da 

spletno stran obiskujejo mlajši, saj dosti starejših nima računalnika; v samem 

supermarketu pa se le malo prodajalcev ukvarja z osebnim svetovanjem. 

 

Drugi študent je opravljal raziskavo na vzorcu 200 naključno izbranih kupcev 

supermarketa Mercator V Slovenski Bistrici in sicer na oddelku delikatesnih 

izdelkov. Ta študent je hotel dokazati, da uspešen prodajni nastop privede do 

povečanja planskih in neplanskih nakupov. 59, 5 % kupcev je kupovalo 1 x 

tedensko, 75% je odgovorilo, da kupujejo zaradi ugodnih cen in reklam: 60% 

kupcev je odgovorilo, da se jim zdijo prodajalci dobro strokovno 

usposobljeni, 53,5% je reklo da je njihov pristop dober, 61,5% da je njihova 

komunikacija dobra, vendar je le 16,5% vprašanih odgovorilo, da jih 

prodajalci prepričajo v nakup svetovanega izdelka in 83,5% se jih le včasih 

ali nikoli ne pusti pregovorit k nenačrtovanemu nakupu. Če se torej 

prodajalci ne trudijo dovolj s ponujanjem delikatesnih izdelkov 

(prikazovanjem koristi v primerjavi z ugodno akcijsko ceno), lahko kupec 

kasneje ugotovi, da lahko dobi istovrstni izdelek drugje ceneje. Zbujanje 

pozornosti pri kupcih je bistveni element prodaje, katerega se prodajalci 

premalo zavedajo, ali pa so s strani vodstva preveč zaposleni samo z 

razporejanjem izdelkov po prodajnih policah in kontrolo rokov. 

 

Iz vsega napisanega lahko povzamemo, da naši supermarketi res nudijo velik 

izbor živil, ki so lepo in v skladu s smernicami vizualnega marketinga 

porazdeljena po prodajnih policah, manjka pa osebni kontakt prodajalcev s 



Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. oktober 2013. Zbornik 

______________________________________________________________________ 

 

105 

 

potencilanimi kupci. Res, da smo kupci v večni naglici in smo veseli, da kar 

sami izbiramo  izdelke dnevnih potreb, zatakne pa se pri specifičnih izdelkih, 

ki jih ne kupujemo vsak dan in bi zanje potrebovali še kakšna pojasnila, ta pa 

ne dobimo niti od prodajalcev niti iz same embalaže. Torej naj velika 

trgovska podjetja v času finančne turbulence ne namenjajo prevelik poudarek 

zadovoljevanju potreb bank in investitorjem (Društvo za marketing 

Slovenije, dostopala 30.9.2013, 

www.dmslo.si/media/povzetke.ugotovitev.dms.v.mb.pdf), ampak  naj več 

časa namenijo nam potrošnikom in nas večkrat vprašajo, kaj si želimo. 

 

Pred leti sem prebrala knjigo z naslovom tako se uspešno prodaja v obrti in 

majhnih podjetjih od avtorja Hiasa Oeshslerja. Piše, da je to priročnik s 

številnimi vajami in primeri. Vodstva velikih podjetij se bodo morda ustavila 

že ob napisu…v obrti in majhnih podjetjih, vendar so tako nazorno opisali 

primeri prodaje, tudi prodaje živilskih izdelkov, da bi jih lahko s pridom 

uporabili tudi v velikih trgovskih podjetjih in o tem podučili svoje prodajalce. 

Navajam samo en smešen primer o prodaji žemljic. Pekovski mojster je 

ugotovil, da žemljice prodajajo že vsi, zato je vprašal, kaj želijo kupci. Ti so 

želeli žemljice, ki bi po kalorični vrednosti ustrezale dietni prehrani. Spekel 

je malo manjše žemljice  od običajnih in pri tem točno preračunal toliko 

kalorij na žemljico, kot jih je priporočala dieta. Tako je lahko  svojim 

odjemalcem ob nakupu povedal, da te žemljice vsebujejo ravno toliko kalorij 

kot jih predpisuje dieta. Odkril je velik trg ljudi, ki jih zaposluje skrb za 

zdravje.  

Naši supermarketi pa ponujajo dosti takih živilskih izdelkov, samo nihče 

posebej ne opozori kupcev nanje. Po Maslowi teoriji potreb tudi z živili ne 

zadovoljujemo samo osnovnih potreb, ampak  tudi  višje, npr. potrebe po 

zdravju in lepi postavi. 
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POMEN KOMUNICIRANJA PRI POSLOVNIH OBEDIH  

mag. Sabina Herle* 

Povzetek 

Prispevek se loteva zanimive teme-poslovni obedi in podaja nekaj iztočnic  za pravilno 

poslovno komunikacijo na njih. Problematika je sveža in aktualna, saj se vse manj sobobnih 

poslovnežev zaveda pomena in posledic ne-pravilnega vedenja ob takšnih, bolj neformalnih 

srečanjih. V začetku so opredeljene priložnosti za poslovne obede, nato vrste le-teh, nadalje 

je celotno poglavje  namenjeno poslovnim kosilom, ki so najpogostejša oblika poslovnih 

obedov. Sledijo napotki o zauživanju hrane pri poslovnih obedih ter napotki za zaključevanje 

obeda. 

 

1 UVOD 

Opredelitev problema   

Poslovna komunikacija je pri poslovnih obedih zelo pomembna, če ne že 

bistvena pri tkanju poslovnih vezi. Za poslovneža je odločilno, da se zaveda 

pomena strogo določenih pravil, ki veljajo v poslovnem svetu na tem 

področju. Seveda pa samo zavedanje ni dovolj. V priporočeni smeri je 

potrebno v vsakdanji praksi tudi delovati, če se želimo izogniti slabemu 

poslovnemu vtisu, ki ga kreiramo s svojim vedenjem tudi na bolj neformalnih 

druženjih, v poslovnem svetu. Ker se veliko poslovnežev srečuje z zatečeno 

problematiko vsakodnevno, pri tem pa se niti ne zavedajo pomena osnovnih 

pravil v sodobnem svetu prehrane na tem področju, se mi zdi smotrno 

opozoriti jih na osnovne detajle. Nesmiselno bi bilo posel izgubiti zgolj zato, 

ker  ne poznamo osnovnih pravil poslovnega vedenja. Iz zakaj bi se morali 

osnovnih načel poslovnega vedenja učiti šele, ko stopimo v poslovni svet? 

Namen je primerjati različne vire iz zatečenega področja, osvetliti pravila in 

opozoriti na najpogostejše napake, ki se pojavljajo kot produkt poslovne 

komunikacije na poslovnih obedih. 

Cilji: 

-primerjati in predstaviti različne vire 

-opozoriti na osnovna pravila, ki veljajo v poslovnem svetu na področju 

obedov 

-osvetliti pomen poslovne komunikacije pri obedih 

 

______________________________________________________________ 
*mag. ekonomije, predavateljica  Višje strokovne šole, Šolski center Maribor 

e-naslov: sabina.herle@siol.net 
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Pri prispevku se bom omejila zgolj na poslovno komunikacijo, ki zaobsega 

prehranske navade ter sam protokol in osnovna pravila poslovne 

komunikacije pri obedih. 

 

2 PRILOŽNOSTI OB POSLOVNEM OBEDU 

 

Pri poslovnem obedu  imamo možnost ustvarjanja novih poslovnih odnosov 

na zelo neformalen način. Obenem je to priložnost za podrobnejši pogovor o 

poslovnem predlogu na nevsiljiv način, daleč od pritiskov, ki vladajo v 

pisarni. Prav tako je to priložnost, da bolje spoznate tako partnerja kot 

sodelavce. Lahko pa predstavlja pogovor s podrejenim o raznih zadevah.  

Če sta obe strani zelo zaposleni in imata malo časa lahko poslovni obed 

izkoristita za delovni sestanek. 

 

Poslovne obede delimo na poslovne: zajtrke, kosila, večerje.  

Vsaka od navedenihoblik ima svoja pravila in namen.  

Ker smo zjutraj še spočiti in neobremenjeni s službenimi problemi je zajtrk 

zelo dobrodošel. Za ta namen lahko koristimo storitve gostinskih lokalov, ki 

tovrstne obede uvrščajo v svoj repertuar. Tudi cenovno so poslovni zajtrki za 

gostitelja najmanj obremenjujoči. 

Kosila so najpogostejša oblika poslovnega obeda in jih bomo opisali 

podrobneje v nadaljevanju. Trajajo le kratek čas, 1-2 uri in po njem se 

zaposleni vračajo na delovna mesta. 

Večerje pa se organizirajo v času, po službi in so zato za nekatere poslovneže 

manj priljubljene, saj posegajo v poslovnežev ”prosti čas”. Namenjene so 

svečanostim in posebnim gostom. Vzdušje na njih je bolj sproščeno, pogovor 

pa sevede lahko nanese tudi na posel, vendar ta ni osrednja tema srečanja. 

 

3 POSLOVNO KOSILO 

 

V poslovnem svetu ga razumemo kot čas za nadaljevanje pogovorov. 

Poslovna kosila zbližujejo poslovne partnerje, in če so pravilno vodena, 

pripeljejo do še tesnejših stikov ali celo do poslovnega prijateljstva. Seveda 

pa so lahko učinki tudi nasprotni. Zato si oglejmo kaj je prav in kaj ne, ko se 

odločimo za povabilo svojega poslovnega partnerja na poslovni obed. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Poslovanje
http://www.podjetnik.si/default.asp?KatID=62&ClanekID=519
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Poslovni obedi so priložnost, ko lahko mnoga različna mnenja približamo 

drug drugemu, dosežemo dogovor, sklenemo posel. Vendar je potrebno 

vedeti, katere oblike obnašanja ustvarjajo dobro vzdušje, kako ravnati, da se 

med obedom dobro počutimo sami in da se dobro počutijo tudi naši gosti, kaj 

pomeni biti dober gostitelj. 

Pri jedi smo lahko veliko bolj sproščeni, saj pri jedi drug drugega 

spoznavamo veliko bolje kot v pisarnah ali sejnih dvoranah poslovnih stavb. 

Ne pozabimo, da ravno gastrokultura razkriva, kdo smo, kaj smo in s kom 

se družimo. 

Pogoji za povabilo na poslovni obed so izpolnjeni: 

 -če je bil poslovni pogovor uspešen, 

 -če je bila pogodba sklenjena, podpisana, 

 -če je poslovni partner (gost) iz drugega kraja. 

Ko so izpolnjeni vsi pogoji za poslovno kosilo, je pomembno tudi, da se ga 

udeležijo le tisti, ki so bili vključeni v poslovne pogovore, ali tisti, ki so bili 

udeleženi pri podpisovanju pogodbe. 

Če se poslovnega kosila iz tehtnih razlogov ne moremo udeležiti, nas lahko 

nadomešča le oseba, ki je bila tudi na pogovorih. Nikakor ne smemo reči: 

"Namesto mene bo šel z vami na kosilo Martin iz sosednje pisarne." 

Določena stopnja poslovnega partnerstva sploh ne pozna in ne dovoli 

nadomeščanja; oseba na določenem položaju vabi na kosilo osebo na enakem 

položaju (generalni direktor generalnega direktorja, predsednik upravnega 

odbora predsednika upravnega odbora itn.). 

Ko odhajamo na poslovno kosilo, pozabimo na zakonitosti vodenja poslovnih 

pogovorov, na vse znanje o razporeditvi sedežev, položajih telesa, kje in kako 

sesti s svojim "nasprotnikom", s svojim sodelavcem ob strateških pogajanjih. 

Prostor našega najbližjega sodelavca pri pogajanjih bo pri poslovnem kosilu 

zamenjal poslovni partner, stranka, gost. Ta bo začutil, kako ga cenimo že 

glede na to, kateri lokal bomo izbrali zanj. Nikar se ne tolažimo, da ne bomo 

nič krivi, če bo v lokalu kaj narobe, če bo postrežba nemogoča ali hrana slaba 

ali vino pretoplo. Ravno mi (s tajnico ali poslovnim sekretarjem vred) smo 

odgovorni za vse napake tam, kamor smo peljali svojega gosta. 

Izbira lokala naj bi (posebno, če je gost iz drugega okoliša ali iz druge 

države) ustrezala po svoji kakovosti (lokacija, opremljenost, izbira hrane in 

pijače, strežba itd.), pomembnosti našega poslovnega partnerja in našemu 

odnosu do njega. Pri izbiri lokala ne pozabimo tudi na primerno ozračje (mir, 

resnost, možnost osamitve od bučnega dela restavracije, zaželene so včasih 

tudi posebne sobe). 

Ne glede na odločitev pa ne pozabimo na svojo identiteto, na svoje korenine, 

ne sramujemo se priznati, od kod izhajamo. Pokažimo svojemu gostu, da se 
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zavedamo kulture in tradicije svojega naroda, v katero spada tudi 

gastrokultura. Le tako bomo gostu pokazali, da spoštujemo tudi svoje, naše, 

in ne samo tuje. 

Izberimo lokal, v katerem mu bodo na voljo tudi posebnosti naše nacionalne 

kuhinje, saj ima gost svojih francoskih ali italijanskih ter drugih specialitet 

dovolj doma ali v vseh mogočih hotelih po svetu. Toda ob prehranjevanju 

obvarujmo svoje goste pred "kulturnimi šoki"! 

V poslovnem svetu, kot tudi sicer, pa je čedalje več tistih, ki pazijo na svoje 

zdravje, na svoj zunanji videz, tistih, ki se prilagajajo zdravemu načinu 

življenja, zdravi prehrani, ki v to verujejo in so tudi zelo ponosni na svojo 

disciplino v načinu življenja. Ne silimo jih, da bi zaradi naše pretirane, 

nasilne in včasih tudi moteče gostoljubnosti spreminjali svoj način prehrane. 

Nič bolj nas ne bodo imeli radi! Prav nasprotno! Jezni bodo nase, če se vam 

bodo dali pregovoriti in bodo prekinili svoje dneve diete zaradi ljubega miru, 

da bi ustregli vaši nasilni vnemi. Jezni bodo, ker so pozabili na svojo 

samokontrolo, na katero so tako zelo ponosni. Samoobvladovanje in 

disciplina v vsem sta pogoj za uspešnega poslovneža. Samo tisti, ki obvlada 

sebe, bo lahko obvladal tudi posel, premagoval probleme, obvladal skupino. 

 

Gostoljubnost 

Gostitelj po navadi osebno povabi gosta na poslovni obed (ni pa nujno) po 

telefonu, vedno pa mora datum, čas in kraj potrditi v pisni obliki. Če gost ne 

pozna lokacije mora gostitelj priskrbeti načrt do želene lokacije. Od gostitelja 

se pričakuje tudi, da nekaj minut pred dogovorjeno uro osebno ali prek 

tajnice potrdi obed. 

 

Gostitelj mora priti vsaj 10 min. pred sestankom in preveriti ali je v 

restavraciji/hotelu vse pripravljeno. Gosta mora osebno pozdraviti in ga 

vprašati, če je z vsem zadovoljen, še preden sedeta za mizo. 

 

Poslovni obedi so skoraj vedno neformalne narave, čeprav na koncu sledijo 

pomembne odločitve ali nadaljni koraki. Vizitke si pristoni izmenjajo ob 

koncu. 

 

 

4 HRANA 

 

Kako se lotiti posameznih jedi? Kaj lahko jemo z rokami? 

Če boste na vašem jedilniku kdaj našli artičoke, boste morali posamezne 

lističe trgati z roko in iz njih posesati mehak del, ko pa boste prišli do 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gostitelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Na%C4%8Drt
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mehkega srčka v sredini, ga boste pojedli z vilicami in nožem. Lističe 

pomakate v nalašč za to pripravljeno omako; vendar brez cmokanja in 

oblizovanja prstov. Preden boste v roke vzeli pribor, si umijete roke v 

skledici z vodo, v kateri največkrat plava košček limone. V nekaterih 

restavracijah dobimo tudi že osvežilne robčke, prepojene z vonjem limone. 

Pri tem moramo paziti le, da tak uporabljen osvežilni robček odložimo na kar 

najbolj diskreten del krožnika, nikakor pa ga ne porivamo natakarjem v roke 

ali kaj podobnega. 

  

Z rokami lahko jemo še vse vrste školjk in rakov. Če so te morske jedi že 

izluščene iz oklepov in lupin, jih jemo s priborom, torej z vilicami in nožem, 

drugače se jih lotimo sami s prsti. Za školjke vseh vrst ne potrebujemo 

posebnega pribora, saj si lahko pomagamo kar s školjčno lupino, ko smo iz 

prve školjke z vilicami izvlekli meso, si z lupino pridobimo naravne klešče; 

lahko uporabimo tudi dve školjki. Prazne lupine odlagamo na poseben 

krožnik, omako lahko zajemamo neposredno s krožnika, na katerem so 

pripravljene školjke. 

  

Nekaj posebnega je uživanje ostrig, saj je tu malenkostno srebanje, torej 

rahla zvočna kulisa dovoljena. Ostrigo vzamemo v roke in nanjo lahko, če 

želite, stisnete limonin sok, lahko jo tudi začinite s poprom ali soljo, ali pa jo 

pustite tako in jo posrkate iz školjčne lupine. Večinoma so ostrige postrežene 

že odprte in tudi odluščene. Če se bomo znašli v drugačnem položaju, si 

bomo pomagali s posebnimi vilicami za ostrige, tako da bomo odstranili 

meso z ostrige. 

  

Tudi uživanje kaviarja prinaša nekaj posebnosti, ki jih nikakor ne smemo 

zanemariti. Na svoj krožnik si ga zmeraj naložimo zelo malo. Nikoli si ga ne 

naložimo tako, kot da bi za zajemanje uporabljali zajemalko. Ponavadi je 

kaviar postrežen v posebnih skodelah na stolčenem ledu. Lahko si ga 

naložimo na črn kruh, toast in odgriznemo samo grižljaj, kot prilogo pa lahko 

uporabimo kar krompir v oblicah, odvisno od okusa. Če je poleg postrežen 

krompir v oblicah, uporabljamo vilice, pravi pribor za kaviar pa je topi nož in 

žlica iz biserovine ali roževine. 

  

Pri rakih uporabljamo večinoma roke. Rake vedno najprej prelomimo pri 

trupu. Rep vzamemo med palca obeh rok in prelomimo rahel oklep, ki 

prekriva rep, nato potegnemo ven cel rep. Rakove klešče lahko prelomimo z 

roko in ven posrkamo meso; če so rakove klešče prevelike, uporabimo 

posebne klešče in s posebnimi vilicami ven potegnemo meso. 
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Kakšne posebnosti pa nam prinašajo polži? Če jih dobimo postrežene že v 

hišicah, potrebujemo poseben pribor za polže. S specialnimi kleščami 

primemo polževo hišico. Z majhnimi vilicami, ki imajo le dva roglja, pa 

izvlečemo meso. Pri uživanju polžev še opozorilo: tu je izjemoma dovoljeno 

pomakanje kruha v omako iz zeliščnega masla, ki jo dobimo postreženo 

poleg polžev. Drugače pa, nikoli ne pozabite, da kruha ni dovoljeno pomakati 

v juho, ne v omake, skratka nikamor. Polže lahko postrežejo tudi brez hišic v 

posebnih posodicah; takrat pa uporabimo priloženi pribor. 

  

Za prijetne, manj formalne družabne trenutke, lahko pripravimo tudi fondue. 

Zanj lahko uporabljamo različne vrste sira ali mesa. Za pripravo in uživanje 

imamo posebne dolge vilice, s katerimi pomakamo koščke mesa v posodo z 

oljem, da se popečejo. Ko so prijetno zapečeni, jih pojemo z vilicami in 

nožem.  

Ko pa pripravimo sirov fondue, pomakamo koščke kruha v  že naprej 

raztopljene različne sire. 

  

Vse vrste rib jemo z vilicami in nožem, nekaj razlike je le pri vrsti noža. 

Ribe, kot so slaniki, vse vrste prekajenih rib, kot so losos, jegulja, jesetri in 

podobne, jemo z navadnim nožem in vilicami.  

Vse druge vrste rib pa jemo s posebnim nožem z drugačno obliko rezila, ki je 

veliko bolj mehka in z njim ne moremo narediti koščic še nevarnejših, kot bi 

jih lahko, če bi uporabljali navaden nož. S posebnim nožem meso na nek 

način oddvojimo od kosti in ga ne režemo. 

  

Nikar ne pozabite, da slastnih piščančjih bedrc že dolgo ni več dovoljeno 

jesti z rokami, torej kar pogumno v roke vilice in nož. 

  

Drugačna je zgodba pri svinjskih rebercih, za katere velja, da jih lahko še 

vedno primemo v roke. Tudi pri uživanju žabjih krakov se ni nič spremenilo, 

še vedno jih obiramo tako, da jih držimo s prsti. 

  

Špageti so zelo okusna jed, vendar jih ne priporočam na posebno svečani 

večerji. Bonton nam pravi, da špagete lahko, če smo tega vešči (velja za tiste, 

ki so pravi profesionalci ), pojemo samo z vilico, ki jo držimo v desni roki. Z 

roglji vilic zajamemo manjši kupček špagetov in jih počasi navijamo ob robu 

krožnika, ne da bi jih prej prelomili ali celo razrezali z nožem. Za tiste, ki pa 

smo manj vešči pri uporabi vilic, bonton dopušča poleg vilic tudi uporabo 

žlice, ki jo držimo v levi roki in si z njo pomagamo. Nanjo naložimo špagete 
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in jih navijamo na vilice. Levičarjem je dovoljeno, da pribor držimo ravno 

obratno. 

  

Bonton od nas tudi zahteva, kadar nas na jedilniku presenetijo s postrežbo 

jabolk ali hrušk, prav tako uporabimo nož, ki ga imamo v desni roki, in pa 

vilice v levi roki, da si lahko odrežemo manjše koščke. Pri tem opravilu 

moramo biti previdni, saj se kaj rado zgodi, da kakšen košček zdrsne s 

krožnika takrat, ko je to najmanj potrebno. 

  

Kadar nas postrežejo s kuhanimi jabolki ali hruškami s prelivom, ne 

pozabimo, da je namesto noža predvidena v desni roki žlička. 

  

Prav tako je pri uživanju pomaranč kar veliko možnosti, da se zamažemo. 

Zato menim, da je veliko bolje, da se odločimo opustiti napad na pomaranče 

povsem po pravilu, ki ga predpisuje bonton, zato je bolje odkloniti tak 

poobedek in si privoščiti kaj drugega. Drugače pa ste dolžni po pravilih igre 

pomarančo najprej olupiti z nožem, ki ga imate v desni roki. Pomarančo 

najlaže olupimo, če jo prerežemo po vsej višini na nekaj mestih. Potem z 

nožem in vilicami odstranimo lupino in koščke pomaranče pojemo z 

vilicami. 

  

Kadar se znajdejo pred nami sveže češnje, jih nosimo v usta z rokami, 

koščico v ustih oddvojimo in jo damo zelo diskretno najprej v roko, nato pa 

na poseben krožniček. Kompot, kot je, na primer, češnjev, pojemo z žličko, v 

ustih oddvojimo češnjevo koščico, jo damo zelo neopazno na žličko in nato 

na krožnik. Nekateri avtorji podobnih knjig dovoljujejo, da se lahko koščica 

tudi pri kompotih da v roko, vendar menim, da to ni potrebno in zaželjeno, 

posebno če imamo pri roki žličko. 

  

Kruh nam lahko ponudijo na posebnem krožniku in je vedno na naši levi 

strani ali pa v košarici, iz katere ga lahko jemlje več ljudi. Pomembno je 

vedeti, da kruha ne smemo odgrizniti, temveč samo odlomiti. Če imamo svoj 

krožnik za kruh, ga odlagamo nazaj nanj, če ga jemljemo iz košarice, ga ne 

smemo več vračati nazaj, ampak preostali del odložimo na rob krožnika, 

nikakor pa ne na mizo, na prt. Kruha tudi ne pomakamo v omake, pa če so še 

tako okusne (razen izjem, ki sem jih omenila v drugih primerih). 

  

Včasih se nam med zobmi, tudi če smo še tako previdni, zatakne košček 

hrane. Bonton nam že dolgo ne dopušča uporabe zobotrebca in v vseh boljših 

restavracijah jih tudi ne boste več našli. Mislim, da je tako tudi zelo prav, saj 
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ni prav nič lepo, če si pri mizi z zobotrebcem odstranjujemo hrano, poleg 

tega pa ustvarimo še kakšno zvočno kuliso. Vse to sodi v toaletne prostore, o 

tem, kako se stvari lotite tam, bonton prepušča vam. Vsekakor pa je potrebno 

obiskati tudi zobozdravnika, če se vam hrana prepogosto zatika, saj so za to 

verjetno vzroki tudi v slabo negovanih in vzdrževanih zobeh. Vseeno pa je 

dobro vedeti, da izgubite pri uporabi zobotrebca za mizo kar precej pozitivnih 

točk o poznavanju pravih pravil bontona… 

  

Prav tako moramo pri obrokih paziti, da ne jemo prehitro, saj bi s tem lahko 

ustvarili vtis prevelike požrešnosti in mogoče dajali občutek kot da že kar 

nekaj dni stradamo, hkrati pa spet ne smemo biti prepočasni, da ne bi zbujali 

občutka, da hrana ni dobra. 

  

Če nam hrano ponudijo še enkrat, si jo vzamemo na krožnik le malo, pa če je 

še tako dobra. Vendar hrano mirno lahko zavrnete, saj mora vsak gostitelj 

vedeti, da vsi ljudje ne želijo preveč jesti in gostitelj mora vedeti, da je zelo 

nevljudno goste preveč siliti s hrano. 

  

Tudi če smo zelo previdni, se nam lahko zgodi, da koga polijemo ali po 

nesreči zamažemo. Če smo mi tisti, ki nas je doletela nesreča in smo politi po 

obleki, bomo to prenesli kot pravi gospodje in prave dame in bomo ostali 

mirni, kot da se ni skoraj nič zgodilo. Pustili bomo, da nas bodo očistili, 

kolikor dopušča položaj. To lahko storimo tudi sami ali pa odidemo v 

toaletne prostore in uredimo, kar je potrebno. Naj ne bo pretiranega vpitja in 

kriljenja z rokami, saj s tem ne bomo ničesar popravili. Tisti, ki je povzročil 

ta neprijetni dogodek, je dolžan ponuditi plačilo čistilnice in pošteno 

opravičilo. Pomembno je tudi, da okolica dogodku ne pripisuje posebne 

pozornosti in skuša obdržati prijetno vzdušje. 

  

Včasih se zgodi, da kaj polijemo po mizi. V tem primeru sami kaj dosti ne 

moremo storiti. V boljših restavracijah morajo natakarji poskrbeti za neljubi 

dogodek. Ponavadi se polito mesto pokrije z manjšim svežim prtom. Omizje 

pa naj takim dogodkom ne posveča pretirane pozornosti. Na polito mesto ne 

polagajmo svojega prtička niti ne poskušajmo madeža brisati. Tudi čistiti ga 

ne smemo, niti z vodo, niti s čemerkoli drugim.  

Velikokrat, zlasti pri pomembnejših poslovnih dogodkih, zlasti protokolarnih, 

je prav, da je jedilnik vnaprej dogovorjen. Čeprav se izkažemo kot dobri 

gostitelji, se pa vedno najde kdo, ki mu izbrana hrana ne ustreza. Kaj storiti? 
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Če smo povabljeni na res pravi protokolarni dogodek in gre za kosilo ali 

večerjo za mizo, z vnaprej dogovorjenim jedilnikom, potem nimamo kaj dosti 

izbire. 

  

Če strežejo tako, da prinašajo hrano na krožniku, jo sprejmite in če na 

krožniku najdete hrano, ki je ne marate, vzemite pribor, malo pobrskate po 

krožniku in pribor počasi odložite, kot da ste z jedjo končali. Prepričana pa 

sem, da v današnjih dneh najdete na krožniku vsaj nekaj, kar imate radi. Če 

vam hrano ponujajo natakarji s pladnjev, boste nekaj zanesljivo našli, kar je 

po vašem okusu, pa če ste še tak zaprisežen vegetarijanec ali velik izbirčnež. 

  

Torej, na pomembnih dogodkih skoraj ne morete zahtevati kaj drugega. 

Naloga protokola je, da poizve o morebitnih posebnih zahtevah zlasti 

glavnega gosta in tudi drugih članov delegacije (morda so vegetarijanci ali pa 

imajo dieto, ki jo zahtevajo zdravstvene težave...). Isto velja za poslovni svet, 

le da so pravila igre ohlapnejša. V primeru, ko gre za zelo pomemben 

poslovni dogodek, je zgodba enaka, če pa gre za manj zahteven dogodek, še 

lahko pokličemo natakarja (ne kelnarja, prosim) in mu zelo diskretno 

povemo, da bi radi nekaj drugega. S svojimi željami okolice ali gostitelja ne 

bomo pretirano obremenjevali niti jim ne bomo razlagali, zakaj česa ne jemo. 

  

Podobno je pri pijači, tako brezalkoholni kot alkoholni. Sodobni evropski 

bonton nam že kar nekaj časa dopušča, da alkoholno pijačo lahko zavrnemo 

brez razlage. To pa moramo narediti vljudno in diskretno, gostitelj pa nas ne 

sme predolgo siliti s pijačo. 

  

V primeru, da imamo pred seboj gostitelja, ki vztraja pri pijači, lahko kozarec 

vseeno vzamemo, namočimo le ustnice, kozarec pa ob prvi priložnosti 

odložimo in zamenjamo z brezalkoholno pijačo. Če sedimo za mizo, lahko 

položimo roko rahlo na kozarec in natakarju povemo, da pijače ne želimo. 

  

Kozarce za vino držimo za peclje in ne za čašo, saj bi s tem kvarili 

temperaturo vina. Trkamo samo z vini, nikoli s penečimi, začetnimi in 

zaključnimi pijačami. 
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5 ZAKLJUČEK POSLOVNEGA OBEDA 

 

Na koncu poslovnega obeda se ponavadi gostitelj in gost dogovorita o 

nadaljnih poslih ali pa sklepanju novih pogodb. Če je obed spoznavne narave, 

lahko obe strani odideta z več informacijami o drugi osebi. 

 

Gostitelj se mora gostu zahvaliti za poslovno kosilo ali večerjo, ter obvezno 

plačati račun-diskretno, ni pa zaželjeno, da plačuje taksi do hotela ali pisarne. 

 

Gost mora gostitelju vedno poslati osebno pismo z zahvalo za kosilo ali 

večerjo. Ta pisma naj bodo kratka in vedno vsebujejo besedo "Hvala". 

 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

Kot je razvidno iz prispevka, v poslovnem svetu na področju komunikacije 

med poslovnimi obedi veljajo striktna pravila, za katera je dobro, da bi jih 

sodobni poslovneži poznali. Zelo neprijetno je namreč, ko se le-ti znajdejo 

pred dilemo, kako reagirati v ključnih situacijah. Zato je dobro, da se 

poslovneži predhodno podučijo oz. izobrazijo, kako reagirati, da nebi na 

poslovnih obedih prihajalo do nepredvidljivih neprijetnosti. V teh ključnih 

trenutkih poslovneži nimajo prišepetovalca in posel je lahko odvisen od naše 

ne-pravilne reakcije tudi na tekšnem bolj neformalnem srečanju, kot je 

poslovni obed. Področje opisa bi bilo moč razširiti tudi na osnovna pravila 

glede jedilnega pribora, prtičkov,… vendar prispevek že presega ciljno 

tematiko. 

 

 

7 VIRI 

 
KOŠNIK B.: 24 UR POSLOVNEGA BONTONA, ASTRA, D. O. O., LJUBLJANA 

2007 
 

REES N: VELIKI SODOBNI BONTON, DZS, LJUBLJANA,1993 

TAVČAR  M.: PREPROSTI POSLOVNI BONTON, NOVI FORUM, 

LJUBLJANA,1997 
 

https://sites.google.com/site/poslovniobedi/home/priloznosti-ob-poslovnem-obedu-1 

(7. 10. 2013) 

http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=1675 (7. 10. 2013) 
 

http://www.bb.si/doc/diplome/Kantuzer_Olga-Poslovni_bonton.pdf- (7. 10. 2013) 
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http://sl.wikipedia.org/wiki/Pogodba
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JOHN HARVEY KELLOGG IN WILL KEITH KELLOGG 

IN NJUN PRISPEVEK K PREHRANI  

 

Andrej Podbrežnik* 
 

Najbrž ga ni izmed nas, ki ne bi vsaj enkrat poizkusil žitaric, bodisi v obliki 

raznih vrst müslijev, otrobov ali najrazličnejših žitnih kroglic, bodisi v obliki 

raznih polnozrnatih in hrustljavih kosmičev. Pri nakupu različnih vrst žitnih 

kosmičev pa na policah supermarketov zmeraj naletimo tudi na izdelke 

svetovno znanega koncerna Kellogg Company, se pa najbrž nikoli ne 

vprašamo o nastanku in prvih začetkih proizvodnje te vrste žitnih izdelkov. 

K razvoju in širjenju prehrambnih žitaric in izdelkov iz njih sta vsak na svoj 

način bistveno prispevala brata John Harvey Kellogg in Will Keith Kellogg.  

John Harvey Kellogg (1852 – 1943) se je rodil 26. februarja 1852 v 

podeželskem mestecu Tyone v okrožju Livingston County v ameriški zvezni 

državi Michigan kot četrti izmed osmih otrok kmetovalca Johna Prestona 

Kelloga in njegove soproge Ann Janette (Stanley) Kellogg. Še preden je mali 

John Harvey Kellogg dopolnil eno leto starosti, sta njegova starša prestopila 

v cerkev adventistov Sedmega Dne in se s svojo veliko družino, ki je 

vključevala pet otrok iz prvega zakona Johna Prestona Kellogga, preselila v 

mesto Jackson v Michiganu. Slaba tri leta kasneje pa  

 
Slika 1: John Harvey Kellogg 

se je družina Kellogg preselila v mesto Battle Creek, prav tako v Michiganu, 

______________________________________________________________ 
*dr. znanosti, prof. an/nem, predavatelj Višje strokovne šole, Izobraževalni center Piramida 

Maribor, zaposlen Šolski center Maribor 

e-naslov: andrej.podbreznik@guest.arnes.si 
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kjer je bil le malo prej – leta 1863 – ustanovljen sedež  krščanske 

adventistične cerkve. Dejansko pa je z delom dobička od prodaje svoje 

kmetije tudi družina Kellogg pomagala financirati selitev založniške 

dejavnosti adventistov iz Rochestra v ameriški zvezni državi New York v 

Battle Creek. Za adventistično cerkev, katere soustanovitelja v Združenih 

državah Amerike sta bila tudi zakonca James in Ellen White, je sicer značilno 

prepričanje o bližini Kristusovega drugega prihoda; so pa adventisti vseskozi 

poudarjali tudi zdravje in čistost članov svoje skupnosti ter zdravje in čistost 

celotne skupnosti kot pomemben dejavnik priprav na Kristusov prihod. 

 

Zgodnja izobraževalna pot Johna Harveya Kellogga je bila neenotna in ni 

bila naravnana v pridobitev neke formalne izobrazbe, saj se je njegovemu 

očetu zdelo pomembneje, da fant pomaga v njegovi špecerijski trgovini in 

tovarni metel. Vendarle pa je mladi John Harvey Kellogg sam mnogo bral in 

si tako sam širil svoje znanje. Ko mu je bilo dvanajst let, ga je James White, 

ki je bil prvi adventistični izdajatelj in urednik, pričel uvajati v tiskarsko 

dejavnost in fant je štiri leta delal kot vajenec v adventistični založbi. V tem 

času je Ellen G. White, v adventistični cerkvi priznana prerokinja, pričela 

objavljati številne članke o zdravstveni reformi. In ko je mladi John Harvey 

Kellogg stavil črke za ponatise teh člankov, ki so poudarjali zdrav način 

življenja kot versko dolžnost vseh članov adventistične Cerkve sedmega dne, 

se je začel izredno zanimati za teme povezane z zdravjem in čistočo. Ob 

prebiranju prispevkov in pogledov Ellen G. White je proučeval tudi dela in 

ideje zdravstvenih reformatorjev Sylvestra Grahama in Larkina B. Colesa. 

Rezultat tega je bila njegova doživljenjska fasciniranost nad temami zdravja 

in prehrane, pri čemer se je še posebej osredotočal na naravna zdravila, 

preventivno medicino in vegetarijanstvo.   

 

John Harvey Kellogg je sprva nameraval postati učitelj in je s šestnajstimi leti 

leto dni poučeval v mestecu Hastings v Michiganu. Vendar je kmalu začutil 

potrebo po še višji formalni izobrazbi. Po končani srednji šoli v Battle 

Creeku se je leta 1872 vpisal v program za izobraževanje učiteljev na 

Michiganskem državnem kolidžu v Ypsilanti. Istega leta so vodje 

adventistične cerkve, ki so bili zelo kritični do metod in prakse 

konvencionalne medicine, prišli do prepričanja, da cerkev potrebuje poklicno 

izobražene zdravnike, ki bodo adventistom pomagali uveljaviti njihove 

poglede na zdravstvo. Zato so izbrali številne nadarjene in obetajoče mlade 

adventiste – med njimi tudi mladega Johna Harveya Kellogga – in jih poslali 

na petmesečno izobraževanje na Dr. Russel Trall's Hygeio-Therapeutic 

College (Trallov kolidž za higeo-terapijo dr. Russela Tralla) v kraju Florence 
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Heights v New Jerseyu. Čeprav je John Harvey Kellog zavračal Trallove 

netradicionalne medicinske teorije, mu je to izkustvo odprlo oči za možnost 

nadaljevanja poklicne poti na področju medicine in reformiranja zdravstva. 

Ko sta ga k temu vzpodbudila še zakonca White, se je odločil še za uradni 

študij medicine. Po dopolnjenem enem letu šolanja na medicinski fakulteti 

Univerze v Michiganu je študij nadaljeval na bolnišnični medicinski fakulteti 

Bellevue v New Yorku in ga leta 1875 tudi uspešno zaključil in se vrnil v 

Battle Creek. 

 

Še kot študent medicine je John Harvey Kellogg leta 1873 postal glavni 

pomočnik urednika Jamesa Whita pri izdajanju mesečne revije Adventist 

Health Reformer (Adventistični reformator zdravja), ki je vsebovala 

prispevke o zdravstvenih in prehranskih navadah. Leto kasneje je že postal 

glavni urednik revije in je funkcijo urednika opravljal do konca svojega 

življenja. Poleg objavljanja lastnih prispevkov v reviji, katere ime je leta 

1879 spremenil v Good Health (Dobro Zdravje), se je John Harvey Kellog v 

vse večji meri pričel uveljavljati tudi kot ploden pisec knjig, v katerih je 

propagiral svoje ideje o zdravstvu. Leta 1874 je objavil kuharsko knjigo z 

naslovom Proper Diet for Man (Pravilna hrana za ljudi), v katerih je 

propagiral vegetarijanstvo. Leta 1877 pa je objavil delo Plain Facts about 

Sexual Life (Jasna dejstva o spolnem življenju), ki je izšlo kot prvo njegovo 

delo, v katerem je neposredno obravnaval tematiko spolnosti in ki je izšlo v 

nakladi nad pol milijona izvodov. Ob prehodu v 20. stoletje je John Harvey 

Kellogg, ki je zmeraj gojil nezaupanje do uporabe zdravil in klasične 

medicine nasploh, razvil svojo teorijo o hidroterapiji kot najvišji in 

najuspešnejši obliki medicinskega zdravljenja. Leta 1901 je objavil delo 

Rational Hydrotherapy (Racionalna Hidroterapija), ki je še več desetletij 

veljalo za uporaben priročnik na področju medicine. Napisal je nad petdeset 

knjig in še številne krajše prispevke. Veliko je tudi predaval in zagovarjal 

prednosti svojih zdravstvenih idej. 
 

Svojo teorijo o prehrani je John Harvey Kellogg poimenoval »Zamisel iz 

Battle Creeka« (the Battel Creek Idea), V njej je zagovarjal prehrano brez 

mesa, rafiniranega sladkorja, mleka,  sira, alkohola, čaja, kave, tobaka, 

čokolade in le skromno uporabo jajc. Njegov zdravstveni nauk oziroma 

skupek zdravstvenih načel, ki ga je kasneje poimenoval »biološko življenje«, 

je priporočal redno vadbo, veliko svežega zraka in sončne svetlobe, pravilno 

držo, rahla oblačila in zaužitje osem do deset kozarcev vode dnevno. Prav 

tako je menil, da vsakodnevno analno klistiranje vzdržuje čistočo črevesja in 

ga ščiti pred boleznimi. Nasploh je v zvezi s prehrano ljudi na osnovi svojega 
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znanstvenega in verskega prepričanja zagovarjal idejo, da bi se ljudje pri 

izbiri prehrane morali omejiti na oreške, žitarice, zelenjavo in sadje. 

 

Leta 1876 je prevzel vodenje adventističnega zdravstvenega centra Western 

Health Reform Institute v Battle Creeku, katerega glavna usmeritev naj bi 

bila zdravljenje na osnovi naravne medicine. Ob njegovem prihodu je center 

le komaj životaril, saj je imel le dvajset pacientov. Kellogg je spremenil ime 

zavoda v Battle Creek Sanitarium (Sanatorij v Battle Creeku) in se lotil 

njegove prenove ter ga sčasoma spremenil v najslavnejše zdravilišče tistega 

časa. Ob prelomu stoletja je sanatorij razpolagal s 700 posteljami, Kelloggu 

pa je vanj uspelo privabiti nekatere najslavnejše in najvplivnejše osebnosti 

Združenih držav Amerike – med drugim so v njem bivali Henry Ford, John 

D. Rockfeller, William Howard Taft, Roald Amundsen in Harvey Firestone. 

Vsega skupaj se je v njem zdravilo nad 200.000 ljudi. V zgodnjih letih 

vodenja sanatorija se je John Harvey Kellogg intenzivno ukvarjal tudi s 

kirurgijo in je velikokrat potoval v Evropo, kjer se je izpopolnjeval v 

kirurških tehnikah. Za časa službovanja v sanatoriju je opravil nad 20.000 

operacij in uvedel tudi pomembne metode zdravljenja postoperativnega šoka 

in vaje za postoperativno rehabilitacijo in odpravljanje postoperativnih 

komplikacij. V letih od 1878 do 1891 in od 1911 do 1917 je bil član 

Michiganskega državnega odbora za zdravstvo (Michigan State Board of 

Health).  

 

Leta 1879 se je poročil z Ello Eaton iz vasi Alfred Center v ameriški zvezni 

državi New York. Njuna skupna življenjska pot pa je bila pravzaprav bolj 

partnerstvo kot zakon. Zaradi svojega prepričanja, da je spolnost vir zlih 

bolezni, zlasti pri moških, je bil John Harvey Kellogg  odločen živeti v 

vzdržnosti, zato zakonca svojih otrok seveda nista imela, pač pa sta jih 

posvojila kar dvainštirideset. Ker so vsa gospodinjska dela opravljali mladi 

adventisti, ki so se izobraževali v sanatoriju, je Ella Eaton, ki je končala 

študijski program Gospodinjstvo (domestic science), imela dovolj časa, da se 

je skupaj s svojim soprogom posvetila eksperimentiranju na področju 

prehrane. 

 

V okviru svojih prizadevanj za pripravo naravne in zdrave prehrane je John 

Harvey Kellogg razvil številne nove prehranske izdelke. Tako je leta 1877 

izdelal pecivo oziroma keks iz več vrst zrn, ki so ga nato zmleli in ki ga je 

poimenoval Granola. Kasne je moral spremeniti ime izdelka, ker ga je tožil 

ameriški zdravnik dr. James Caleb Jackson (1811 –1895), ki je pred tem 

pričel tržiti podoben izdelek z istim imenom. John Harvey Kellogg je razvil 
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tudi izdelke kot so arašidovo maslo (kikirikijevo maslo), žitni nadomestek 

mesa in žitni kavni nadomestek. Do svojega legendarnega izuma žitaric za 

zajtrk se je dokopal na osnovi prepričanja, da je glavni  

  
Slika 2: Will Keith Kellogg 

 

vzrok za prebavne motnje in zobno gnilobo nezadostno prežvečena hrana, 

zato je od svojih pacientov pričel zahtevati, da – kot neke vrste vajo žvečenja 

– vsak obrok pričnejo s počasnim in temeljitim žvečenjem koščka 

prepečenca. Ko pa je nekoč eden izmed pacientov potožil, da si je med 

žvečenjem prepečenca zlomil zob, je takoj začel iskati rešitev. Vedel je, da 

potrebuje suh in hrustljav izdelek iz zrnja, ki bi ga bilo možno varno žvečiti. 

Tako je leta 1894 v eksperimentalni kuhinji ob pomoči svojega mlajšega 

brata Willa Keitha Kellogga, ki je služboval kot poslovni upravnik sanatorija, 

izumil pšenične kosmiče. Sprva sta tovrstno hrano za paciente izdelovala 

tako, da sta žitno zrnje mlela z valji in tako izdelovala kosmiče. Ko pa sta 

nekega dne v vodi kuhala pšenična zrna, sta morala nenadoma po nenadnih 

obveznostih in sta pozabila na kuhajočo se pšenico. Ko sta se čez nekaj dni 

vrnila, sprva nista vedela, kaj naj storita s prekuhano čorbo, ki ju je čakala. 

Ker so bila finančna sredstva omejena in bi zadevo bilo škoda metati stran, 

sta se odločila, da bosta pač tudi to prekuhano zmes spustila skozi valje. Ko 

sta zmes postrgala z valjev  in jo spekla, sta ugotovila, da so tako pečeni 

kosmiči prav okusni. 

 

Čeprav je John Harvey Kellogg novi izdelek namenil žvečenju, so gostje 

sanatorija kmalu ugotovili, da so pšenični kosmiči še boljši z mlekom, in 

popularnost izdelka, ki je bil sprva znan pod imenom Granose, kasneje pa kot 

Toasted Wheat Flakes (pečeni pšenični kosmiči), se je kmalu razširila in že 

prvo leto sta jih brata Kellogg prodal nad sto tisoč funtov. Pozneje sta po 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WVk0j1CDyFT0AM&tbnid=-QxykNRgjpfQaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.glogster.com%2Flisset228%2Fwill-keith-kellogg%2Fg-6mi6cc011mova81b6egv0a0&ei=KQVXUtuoH6fX0QW884DYDA&bvm=bv.53899372,d.bGE&psig=AFQjCNEzymzzjXnk3363h2nSPfCO6pxl7A&ust=1381520962845489


Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. oktober 2013. Zbornik 

______________________________________________________________________ 

 

121 

 

istem principu pričela s proizvodnjo kosmičev iz koruze in riža. Svoje izdelke 

sta tržila preko svojega podjetja Sanatorium Food Company (Sanatorijeva 

družba za hrano), ki sta jo kasneje preimenovala v Sanitas. Kmalu je uspehu 

izdelka Toasted Wheat Flakes na tržišču prehrambnih proizvodov sledila 

prava poplava imitacij in novih različic tega izdelka različnih proizvajalcev, 

ki pa niso mogli tekmovati z bratoma Kellogg in so zvečine slej ko prej 

propadli. Od prodaje tovrstnih kosmičev in svojih knjig je John Harvey 

Kellogg, ki za svoje delo vodje sanatorija sicer ni prejemal plačila, obogatel. 

Toda ob naraščajočemu bogastvu so se sčasoma pričele večati tudi težave z 

njegovim bratom Willom Keithom Kelloggom in adventistično voditeljico 

Ellen White.      

 

Will Keith Kellogg si za razliko od svojega starejšega brata po zaključeni 

osnovni šoli ni pridobil nobene formalne izobrazbe – tudi zaradi tega, ker se 

njunima staršema to ni zdelo potrebno, saj sta kot goreča adventista verjela, 

da bo konec sveta prišel še v času njihovega življenja in se zaradi tega tako 

ali tako ne splača šolati otrok. Sicer je Will Keith Kellogg res zaključil le 

osnovno šolo, vendar fant še zdaleč ni bil neumen, marveč so ga odlikovale 

vrline, kot so podjetnost, iznajdljivost, delavnost, organizacijski talent in 

pripravljenost za učenje. Podjetni mladenič je najprej delal v očetovi tovarni 

metel, nato je bil s štirinajstimi leti najmlajši potujoči trgovec v podjetju, 

nakar je pet leta kasneje že sam vodil lastno podjetje za izdelavo metel v 

Dallasu. Slednjič pa se je preselil v Battle Creek, kjer je bratu Johnu Harveyu 

pomagal voditi sanatorij. Medtem ko se je John Harvey posvečal medicinski 

plati vodenja sanatorija in nalogam, povezanim z izvajanjem terapij in 

medicinskimi raziskavami, je Will Keith, ki se je veliko bolje spoznal na 

ekonomijo in podjetništvo ter finance, kot oskrbnik oziroma poslovni direktor 

vodil ekonomsko-finančno plat vodenja sanatorija. 

 

Odnosi med bratoma Kellogg nikoli niso bili posebej dobri. Starejši in 

izobraženi John Harvey je svojega mlajšega in neizobraženega, čeprav 

marljivega, iznajdljivega in sposobnega brata Willa Keitha pogosto 

obravnaval zviška in malone bolj kot svojega služabnika kot kot brata. John 

Harvey Kellogg, ki je bil deloholik, znan po tem, da je več ur nepretrgoma 

narekoval tajnicam, izvajal operacije tudi vso noč in nasploh delal tudi med 

obroki in med potovanji na vlaku, je tudi od svojega brata pričakoval enako 

vnemo do dela. Pogosto ga grajal in imel za lenuha, kadar ni bilo po 

njegovem.  
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Čeprav je pravzaprav Will Keith prišel na zamisel, da bi postopek, ki sta ga 

uporabila za izdelavo kosmičev iz prekuhane pšenice, lahko uporabila tudi za 

izdelavo takšnih kosmičev iz koruze, riža in ovsa, si je John Harvey prilastil 

vse zasluge rekoč, da se mu je zamisel za to porodila v sanjah. Willa Keitha 

pa je bolj jezilo bratovo vztrajanje, naj ta novi žitni izdelek prodajajo le 

pacientom sanatorija. Kjer je Will Keith videl možnost služka, je John 

Harvey videl samo zdravstvene storitve.  Prepad med bratoma se je pričel vse 

bolj večati.   

Prvi vidnejši spor je nastal, ko je Will Keith predlagal, da bi žitnim 

kosmičem dodala sladkor in jim tako izboljšala okus. John Harvey je temu 

zaradi svojih zdravniških nazorov odločno nasprotoval. Nato sta se sprla 

zaradi velikopotezne marketinške kampanje, ki jo je želel organizirati Will 

Keith Kellog. Ker ji je John Harvey nasprotoval, je Will Keith začel iskati 

način, kako bi se polastil nadzora nad skupnim podjetjem. Vedel je, da je 

njegov starejši brat – znan po svojem skopuštvu in stiskaštvu – prepričal 

delavce v podjetju, naj za opravljeno delo sprejmejo nižje plačilo, kot 

kompenzacijo za nižje plačilo pa še delnico podjetja. Zagotovil si je finančno 

podporo premožnega zavarovalnega posrednika iz St. Louisa in pričel 

naskrivaj kupovati delnice podjetja. Do leta 1906 si je pridobil popoln nadzor 

nad podjetjem. Poleg tega je leta 1891 je prišel na zdravljenje v sanatorij 

ambiciozni podjetnik Charles W. Post, ki je v izdelkih, ki so nastajali v 

eksperimentalnih kuhinjah sanatorija, videl potencialni vir bogastva. Posebej 

se je navduševal nad poizkusi bratov Kellogg, da bi proizvedla kavni 

nadomestek iz žit. Ko je Will Keith brata opozoril na Postovo sumljivo 

radovednost, a John Harvey v tem ni videl nobene nevarnosti. Post je ukradel 

njun izum in  leta 1895 pričel proizvajati in tržiti žitni kavni nadomestek 

Postum, s katerim je požel ogromen uspeh. Nato je izdelal in pričel tržiti še 

žitni izdelek z imenom Grape Nuts in leta 1901 je zaslužil že prvi milijon 

dolarjev. Postov uspeh je razdražil in vznejevoljil Willa Keitha. Po 

neuspešnem prepričevanju svojega brata, da žitne kosmiče proizvedene v 

sanatoriju začela prodajati tržišču, je sklenil, da bo ubral lastno podjetniško 

pot. Da bi izboljšal okus kosmičev, jim je začel dodajati slad in se ni oziral na 

mnenje svojega brata, ki je zmeraj zagovarjal zdravo prehrano. Will Keith  je 

bil prepričan, da je iznašel formulo za svoj uspeh in se je leta 1906 odcepil od 

bratovega podjetja. Osnoval svoje podjetje The Battle Creek Toasted Corn 

Flake Co. Spet je prišla do izraza njegova podjetniška žilica in leta 1910 je 

njegovo podjetje že poslovalo s šestmestnimi številkami.  

 

Bratov uspeh je pošteno raztogotil Johna Harveya. Zameril mu je 

komercializacijo, po njegovem mnenju, njegovega izdelka in njegovega 
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imena. V znak maščevanja je John Harvey ime svojega podjetja spremenil v 

Kellogg Food Co.  Will Keith je svojo tovarno preimenoval v Kelogg 

Toasted Corn Flake Co. in da bi opozoril na razliko med svojimi žitnimi 

kosmiči in tistimi, ki jih je proizvajal njegov brat, je dal vsako škatlo 

kosmičev opremiti s svojim lastnoročnim podpisom in izjavo: “Beware of 

imitations. None genuine without this signature.” (Pazite na imitacije. 

 
Slika 3: Embalaža za kosmiče kot si jo je zamislil Will Keith Kellogg 

 Nobena ni veljavna brez tega podpisa). Spor med bratoma se je sprevrgel v 

desetletno bitko na sodiščih. V sodnem sporu je zmagal Will Keith, saj mu je 

Vrhovno sodišče države Michigan dodelilo pravico do trženja izdelkov pod 

imenom Kellogg. Po tem je hitro postal dominantna figura v ameriškem 

poslovnem svetu. Kot genij na področju trženja je pričel oddajati zastonj 

vzorce svojih žitnih izdelkov, kar je povzročilo pravo eksplozijo v njihovi 

prodaji. 
 

Težave pa so se pričele tudi v odnosih med Johnom Harveyem Kelloggom in 

adventistično cerkvijo, ki ga je v prvih dvajsetih letih njegovega vodenja 

sanatorija sicer močno podpirala, a ga je pričela sredi devetdesetih let 

devetnajstega stoletja vse bolj kritizirati. Očitali so mu, da se je preveč 

oddaljil od prvotnega poslanstva adventistične cerkve, predvsem pa, da je pri 

sprejemanju pacientov v sanatorij dajal prednost bogatim in vplivnim 

bolnikom, navadne in preproste ljudi pa zavračal. Prav tako so adventisti 

pričeli zavračati nekatere njegove vse bolj znanstvene nazore v zvezi s 

prehranjevanjem in prehrano, saj so upoštevali le prehrambne napotke, ki so 

temeljili na videnjih njihove prerokinje Ellen White, ne pa na znanstvenih 

dejstvih. Pričeli so dvomiti v njegovo vero. Prav tako so menili, da je John 

Harvey Kellogg dobiček od prodaje prehrambnih žitaric namenjal za svoje 

medicinske raziskave, ne pa za širitev adventistične cerkve. Napetosti so 
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doživele vrhunec leta 1907, ko so Johna Harveya Kellogga izobčili iz 

adventistične cerkve, ki je svoj sedež prenesla iz Battle Creeka v 

Washington. Sicer je še naprej upravljal sanatorij, a ga je moral zaradi velike 

gospodarske krize, ki je v tridesetih letih 20. stoletja prizadela Združene 

države Amerike, zapreti. Pričel je voditi podoben institut na Floridi in je 

kljub težavam neumorno nadaljeval s svojim raziskovalnim delom.   
 

Leta 1942 je zbolel za akutnim bronhitisom in decembra istega leta v Battle 

Creeku umrl za pljučnico.  

Will Keith vsa leta svojega vzpona in uspeha ni svojega starejšega brata niti 

videl niti ni govoril z njim. A ko so mu na ušesa prišle govorice o vse bolj 

ekcentričnem bratovem obnašanju, je odpotoval na Florido, da bi se prepričal 

o njegovem stanju. Bil je zaprepaden, ko je videl, kako izgublja stik z 

realnostjo. John Harvey Kellogg je umrl leto kasneje. Na smrtni postelji pa je 

napisal sedem strani dolgo pismo, v katerem je priznal, da je svojemu bratu 

naredil krivico in ga je prosil za odpuščanje. Toda  njegova tajnica, ki je prav 

tako gojila sovraštvo do Willa Keitha Kellogga, pisma ni oddala na pošto, 

marveč ga je kratko malo skrila v svoj predalnik. Tako do sprave med 

bratoma Kellogg nikoli ni prišlo. Will Keith pa pisma tako ali tako ne bi 

mogel brati, ker je bil oslepel, njegovo negovalno osebje pa ga o pismu nikoli 

ni obvestilo. Šele ko je leta 1951 ležal na smrtni postelji, so mu omenili 

bratovo pismo. 

 

Koncern, ki ga je ustanovil Will Keith Kellogg, pa dandanes sodi med 

vodilne proizvajalce izdelkov iz žitaric. 

 

VIRI: 

 http://www.yourdictionary.com/john-harvey-kellogg 

 http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/johnharveykellogg

.aspx  

 http://www.nndb.com/people/018/000133616/  

 http://www.theadventiststhefilm.com/abriefhistory/johnharveykellogg.html  

 http://www.entrepreneur.com/article/197652  

 http://www.ideafinder.com/history/inventors/kellogg.htm  

 http://www.nndb.com/people/760/000165265/  

 http://www.wkkf.org/who-we-are/our-history/our-founder.aspx  

 http://www.netstate.com/states/peop/people/mi_wkk.htm  

 http://www.flickr.com/photos/na_presseportal/4478589192/ 
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Leticija ALIDIČ 
 

OGLAŠEVANJE VINA PREKO SPLETNIH STRANI 
 
Mentorica: dr.VOMBERGAR, Blanka, univ. dipl. ing. živilske tehnologije 
Somentorica: PERŠUH, Tatjana, dipl. med. ses., spec. klin. dietetike 

 

UDK: 641.56-053.9:613.24(043.2) 

   

Ključne besede:  

prehrana starostnika / prehrana bolnika / hrana s spremenjeno konsistenco / priprava hrane / pasirana  

hrana / miksana hrana / sondna hrana / temperatura živil / senzorična analiza / Dom Danice Vogrinec  

Maribor 

 

Povzetek: 

V Domu Danice Vogrinec Maribor se je spremljala prehranska oskrba stanovalcev, ki uživajo hrano 

spremenjene konsistence. Obravnavanih je bilo deset kosil, katerim je bila spremenjena konsistenca v 

pasirane in miksane obroke. Preučevani so bili tehnološki postopki, mehanska obdelava živil in jedi, 

recepture kosil in izbor živil. Predstavljen je prenos posamezne porcije od priprave kosila v kuhinji, do 

hranjenja stanovalca na oddelku Doma. Ugotavljale so se senzorične lastnosti desetih kosil. Hrana v 

kuhinji je bila ocenjena bolje, kot na oddelku, v osnovi pa je bila ocenjena zelo dobro. Vsaki jedi, ki je 

bila sestavni del desetih kosil, je bila izmerjena tudi temperatura. Rezultati so pokazali, da padec 

temperature pri transportu hrane iz kuhinje na oddelek ni bil visok, in da so temperature v večini 

primerov ustrezale temperaturnim ciljem za obdelavo živil. Ugotavljalo se je tudi zadovoljstvo desetih 

stanovalcev s hrano spremenjene konsistence. Posamezne jedi v sklopu pasiranih in miksanih kosil so 

bile v večini ocenjene zelo dobro, pri nekaterih stanovalcih pa mnenje o zadovoljstvu ni bilo izraženo. 

 

 

Key words: 

diet of eldery / diet of patient / modified consistency food / preparation of food / pureed food / blended  

food / probe food / food temperature / sensory analysis / Danica Vogrinec Maribor retirement home 

 

Abstract: 

We monitored nutrition care of residents at Danica Vogrinec Maribor retirement home who consume 

modified consistency food. We took a sample from ten lunches with modified consistency - pureed and 

blended meals. We were acquainted with technological processes, mechanical processing of food and 

dishes, lunch recipes and the selection of food. We presented the transfer of an individual portion from 

the preparation of lunch in the kitchen to the feeding of resident at the retirement home. We identified 

organoleptic characteristics of ten lunches. The food was better evaluated in the kitchen than at the 

retirement home, but basically it received very good assessment. We also measured the temperature of 

each dish that was an integral part of those ten lunches. The results showed that a temperature drop 

during the transportation of food from the kitchen to the department was not high and in most cases the 

temperatures were in accordance with the temperature requirements for food processing. We also tried 

to define the satisfaction of ten residents with modified consistency food. Individual dishes as a part of 

pureed and blended lunches got mostly good assessments, while some residents did not express their 

opinion. 

 

 

 
 

Praktični del diplomskega dela je bil opravljen v Domu Danice Vogrinec Maribor. 

Zagovor: maj, 2013 
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Mateja BELEJ 

 

PRIMERNOST UPORABE KOKOSOVE MAŠČOBE ZA CVRENJE 
 
Mentorica: mag. MALEK, Neva,  univ. dipl. ing. kem. tehn. 
Somentorica: PEM, Nataša, ing. kem. tehn. 
 

UDK: 641.522.2:665.353.6(043.2) 

   

Ključne besede:  

maščobe / olje za cvrenje / kokosova maščoba / proste maščobne kisline / cvrenje / kakovost maščob      

med cvrenjem 

 

Povzetek: 

V diplomskem delu smo preizkušali primernost kokosove maščobe za cvrenje in jo primerjali z 

obnašanjem olja, posebej namenjenega cvrenju. Kot živilo smo uporabili delno predpripravljen in 

zamrznjen pomfri, ki smo ga kupili v prosti prodaji. V ta namen smo v obeh maščobah določali 

vsebnost prostih maščobnih kislin (PMK), kot enega najznačilnejših parametrov sprememb v maščobi. 

Rezultati so pokazali, da je vsebnost PMK bolj narasla v olju. Določali smo tudi intenzivnost vpijanja 

maščobe v pomfri. Glede na dobljene rezultate sklepamo, da je iz tega vidika bolj primerno olje, kakor 

kokosova maščoba. 

 

 

Key words: 

fats / oil for frying / coconut oil / free fatty acid / frying / quality of frying fat 

 

Abstract: 

In my diploma we tested the suitability of coconut oil for frying and we compared it with the behaviour 

of the oil, especially designed for frying. As food we used partly prepared and frozen chips, which we 

bought at free sales. For this purpose we determine the content of free fatty acid (FFA) in both fats, as 

one of the most characteristics parameters of changes in fat. The resaults have shown, that the content 

of FFA has raised more in oil. We also determined the intensity of absorbing the fat into the chips. 

According to the resaults, we concluded, that from that point of view, oil is more appropriate for frying 

than coconut oil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praktični del diplomskega dela je bil opravljen na Izobraževalnem centru Piramida Maribor. 

Zagovor: maj, 2013 
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Andraž BENCAK 
 

VSEBNOSTI NITRATOV V ZELJU IN NJIHOVE SPREMEMBE 

MED FERMENTACIJO IN TOPLOTNO OBDELAVO 
 

Mentorica: HMELAK GORENJAK, Alenka, univ. dipl. ing. živilske tehnologije 
Somentorica: PEM, Nataša, ing. kem. tehn. 

 

UDK: 635.34:631.147:546.175(043.2) 

 

Ključne besede: 

zelje / ekološka pridelava / integrirana pridelava / nitrati / fermentacija / toplotna obdelava / tekočinska 

kromatografija visoke ločljivosti / statistična analiza 

 

Povzetek: 

V jesenskem času smo na različnih kmetijah na območju Prekmurja, Prlekije in okolice Maribora 

zbrali 17 vzorcev zelja. Od tega so bili 4 vzorci odvzeti iz ekološke pridelave. Namen diplomskega dela 

je bil določiti vsebnost nitratov v svežem, fermentiranem in toplotno obdelanem zelju in jih primerjati. 

Koncentracija nitratov v zelju je bila določena s pomočjo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti 

(HPLC). Vsebnost nitratov v ekološko pridelanem zelju je bila v povprečju 654 mg/kg (v mejah od 564 

do 691 mg/kg NO3
- ) in je bila statistično značilno višja od integrirano pridelanega zelja s povprečno 

vsebnostjo nitratov 359 mg/kg (v mejah od 149 do 695 mg/kg NO3
-). Med fermentacijo se vsebnost 

nitratov v zelju ni statistčno značilno spremenila. Med kuhanjem fermentiranega zelja se je vsebnost 

nitratov v povprečju znižala za 24 %. Z uživanjem 250 g surovega zelja ne presežemo priporočenega 

dnevnega vnosa vsebnosti nitratov. 

 

 

Key words: 

cabbage / organic farming / integrated production / nitrates / fermentation / thermal treatment / high 

performance liquid chromatography / statistical analysis 

 

Abstract: 

In autumn, 17 samples of cabbage were collected from various farms in the regions of Prekmurje and 

Prlekija, and in the surroundings of Maribor. Four out of these 17 samples were collected from 

organic farming. The purpose of this thesis was to determine and compare the nitrate content of fresh, 

fermented, and thermally treated cabbage. The nitrate concentration was determined by high 

performance liquid chromatography (HPLC). In average, the nitrate content of the organically grown 

cabbage was 654 mg/kg (within the limits of 564 to 691 mg/kg NO3
-) and was statistically significantly 

higher than the average nitrate content of the cabbage from integrated production, which was 359 

mg/kg (within the limits of 149 to 695 mg/kg NO3
-). The change in the nitrate content of cabbage during 

fermentation was not statistically significant. By cooking, the nitrate content of the fermented cabbage 

was lowered by 24 % in average. Consumption of 250 g of fresh cabbage does not exceeded the 

recommended daily intake of nitrate content. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan na Izobraževalnem centru Piramida Maribor. Del meritev 

se je izvedlo v laboratoriju Katedre za biokemijo in nutricistiko Medicinske fakultete v Mariboru. 

Zagovor: junij, 2013 
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Sabina BRAČIČ 
 

PREHRANA PRI CROHNOVI BOLEZNI 

 
 

Mentorica: EKART Ksenija, univ. dipl. inž. živil. tehn. 

Somentorica: HERLIČ Majda, univ. dipl. inž. živil. tehn. 

 

UDK: 613.2:616.344(043.2) 
 

Ključne besede: 

prehrana / Crohnova bolezen / enteralna prehrana / prehranske navade / energijska vrednost obrokov / 

hranilna vrednost obrokov / anketa      

 

Povzetek: 

Namen naloge je dokazati, da se da s Crohnovo boleznijo normalno živeti ob uvedbi ustrezne prehrane, 

ki pa si jo mora vsak bolnik, kljub smernicam, ki so zanj podane, sestaviti sam. Energijska vrednost in 

vsebnost ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob ponujenih obrokov je bila izvedena s pomočjo 

preglednice enakovrednih živil. Prehranska analiza je bila določena za tri celodnevne bolnišnične 

jedilnike in tri celodnevne domače jedilnike. Na podlagi dobljenih rezultatov smo izračunali povprečje 

in ga primerjali s priporočili. Z anketo pa smo prikazali, da anketirani posamezniki, ki so oboleli za 

Crohnovo boleznijo, ne prenašajo različnih živil oziroma jedi, kar pomeni, da različna hrana oziroma 

živila na vsakega posameznika vplivajo drugače. 

 

 

Key words: 

nutrition / Crohns disease / enteral nutrition / nutritional habits / energy value of the meals /  nutritional        

value of the meals / survey    
 

Abstract: 

The  purpose of this theisis is to demonstrate that patients with Crohn's disease can live normally, but 

with the introduction of adequate nutrition, which each patient must combine himself, despite the 

guidelines that are given to them. The energy value and the content of carbo-hydrate, protein and fat 

meal offered were defined  by using the table sheet for equivalent foods. Nutritional analysis was 

determinet for three-day hospital menus and three-day home menus. From the results obtained, we 

calculated the average and compared it with the recommendations. With the survey, we have shown 

that the respondent individuals suffering from Crohn's disease cannot tolerate different foods or dishes, 

which means that different nourishment or foods affect each individual differently. 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

          

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v UKC Maribor. 

Zagovor: maj, 20
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Mateja BREZLAN 
 

PREHRANA OTROK NA OSNOVNI ŠOLI POD GORO SLOVENSKE 

KONJICE 
 

Mentorica: HERLIČ Majda, univ. dipl. inž. živil. tehn. 

Somentorica: Mojca Tomaţič Capello, prof. biologije 

 

UDK: 613.2:641.56-053.5(043.2) 

 

Ključne besede: 

prehrana/ prehranske navade/ hranila/ diete/ jedilniki/ osnovnošolci/ anketa 

 

Povzetek: 

Na osnovni šoli Pod goro se vsak dan prehranjuje 500 otrok. V kuhinji se je tri tedne spremljala 

priprava dietne in običajne malice. V obroke se je enkrat tedensko vključila nova jed in z anketnim 

vprašalnikom se je ugotavljal odziv otrok nanjo. Izračunali sta se hranilna in energijska vrednost 

obroka za novo dopoldansko malico. Rezultati so pokazali, da hranilna in energijska vrednost obroka 

ustrezata priporočilom za malico osnovnošolskih otrok. Večina učencev je bila prvi in tretji teden z 

novo ponujeno malico zadovoljna. Drugi teden pa otrokom ni bil všeč obrok, ki jim je bil ponujen. Tako 

so pokazali anketni odgovori. Z anketo se je ugotavljalo zadovoljstvo otrok s šolsko prehrano. Opisala 

se je dietna prehrana, ki jo potrebujejo otroci na šoli Pod Goro. Tudi pri njih se je izvedla anketa o 

zadovoljstvu. Rezultati so pokazali, da so otroci s ponujenimi obroki zadovoljni, prav tako pa jim je 

zanimiva ponudba dveh novih malic. Prepričani smo, da bodo odgovorni za šolsko malico na Osnovni 

šoli Pod Goro Slovenske Konjice odslej na jedilnik vključevali obroke, ki jih do sedaj niso. 

 

Key words: 

food/ eating habits/ nutrients/ diet/ menus/ primary school/ Survey 

 

Abstract: 

500 pupils have their everyday meal on Primary School Pod Goro. There was a three week monitoring 

of the preparation of the diet and the regular meal. Once a week a new dish was included and through 

a survey questionnaire the response was identified. The nutritional value and energy were calculated 

for the new mid-morning snack. The results showed that the nutritional and energy value of the meal 

comply with the recommendations of the meals for primary school children. Most students were 

satisfied with the meal offered in the first and the third week. The survey answers showed that the 

children did not like the meal which was offered the second week. The survey examined how satisfied 

were the children with school meals. The diet needed for the children of Primary School Pod Goro was 

also described in this work. They also answered the survey of satisfaction. The results showed that the 

children were happy with the offered meals; they were also interested in the two new meals. We believe 

that those responsible for school meals in Primary School Pod Goro Slovenske Konjice will also 

include meals which were not on the menu till now. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan na Osnovni šoli Pod Goro Slovenske Konjice.. 
Zagovor: november, 2012 



Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. Oktober 2013. Zbornik 

________________________________________________________________________ 

131 
 

Aleksandra BREZOVNIK 
 

MEŠANA PREHRANA DOJENĈKA 
 

Mentorica: Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. ţivil. tehnol. 

 Somentorica: Mirjam Koler Huzjak, dip. m. s., spec. klin. diet. 

 

UDK: 613.22-053.2(043.2)  

 

Ključne besede: 

prehrana dojenĉka / mešana prehrana / mleĉna formula / dojenje / vitamini / minerali / alergije na hrano 

/ anketa 

 

Povzetek: 

Vsebina diplomskega dela je usmerjena v mešano prehrano dojenĉka. Razdeljena je v dva dela. V 

prvem delu je opisano dojenje, dvovrstna prehrana, prehrana otrok z mleĉnimi formulami ter mešana 

prehrana otroka. Drugi del je empiriĉen del, v katerem je predstavljena raziskava, ki smo jo opravili v 

UKC MB na Kliniki za pediatrijo. Z analizami odgovorov smo ugotovili, kako so starši osvešĉeni o 

pomenu zdrave prehrane, primerne prehrane otrok, dojenju, pripravi mleĉne formule, uvajanju mešane 

prehrane, ter o tem, kje so dobili informacije o zdravi prehrani. Na podlagi analize pridobljenih 

rezultatov smo ugotovili, da starši oziroma skrbniki niso dovolj osvešĉeni o pomenu zdrave prehrane 

ter uvajanju mešane prehrane in da so najveĉ informacij dobili iz medijev, interneta, revij, od 

patronaţne sluţbe, v posvetovalnici, ... 
 

 

Key words: 

baby food / mixed diet / milk formula / lactation / vitamins / minerals / food allergies / survey 

 

Abstract: 

Der Inhalt der Diplomarbeit ist die Mischkost für Säuglinge. Die Diplomarbeit beinhaltet zwei Teile. 

Im ersten Teil werden das Stillen, die Beikost, die Ernährung der Kinder mit Milchformeln und die 

Mischkost der Kinder beschrieben. Der zweite Teil ist der empirische Teil, in dem die Studie vorgestellt 

wird, die im UKC MB auf der Pädiatrischen Klinik durchgeführt wurde. Mit der Analyse der 

Antworten wurde festgestellt, wie Eltern über die Bedeutung der gesunden und richtigen Ernährung 

der Kinder, des Stillens, über die Vorbereitung der Milchformeln, die Einführung der Mischkost 

informiert sind und darüber, wo sie die Informationen über die gesunde Ernährung bekommen haben. 

Aufgrund der Analyse der gewonnenen Resultate wurde festgestellt, dass die Eltern bzw. die 

Sorgeberechtigten nicht gut genug über die gesunde Ernährung und die Einführung der Mischkost 

informiert sind und dass sie die meisten Informationen aus Medien, vom Internet, aus Zeitschriften, von 

Gemeindeschwestern, in Mutterberatungsstellen bekommen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan na Kliniki za pediatrijo, UKC Maribor 
Zagovor: oktober, 2012 
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Darja EMBERŠIČ 
 

POSODOBITEV NAČRTOVANJA PREHRANE PRI SLADKORNI 

BOLEZNI V UKC MARIBOR 
 

 

Mentorica: Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 

Somentorica: Mirjam KOLER HUZJAK, dipl. ms., specialistka klinične dietetike 

 

UDK: 613.2:616.379-008.64 (043.2)  

 

Ključne besede: 

   prehrana / sladkorna bolezen / energijska vrednost živil /hranilna vrednost živil / prehranska piramida /  

   vegetarijanski jedilniki 

 

 

Povzetek: 

Na oddelku za prehrano in dietetiko UKC Maribor je za načrtovanje sladkorne diete uporabljena 

metoda enakovrednih živil. Prehranski načrt vsebuje število enot iz posamezne skupine živil pri 

določenem energijskem predpisu. Izdelan je s pomočjo priročnika Prehrana pri zdravljenju z insulinom 

s preglednico enakovrednih živil, ki je bil izdan leta 1997. V letih 1999 in 2002 pa je bila izdana 

posodobljena Preglednica enakovrednih živil. Spremenila se je teža in s tem prehranska vrednost ene 

enote sadja; ta je sedaj bližje porciji. Tako so na podlagi tega pripravljeni prenovljeni celodnevni 

prehranski načrti za prehrano pacientov s sladkorno boleznijo. Načrti imajo energijsko vrednost 1600 

kcal (6,7 MJ), 1800 kcal (7,5 MJ), 2000 kcal (8,4 MJ) in 2200 kcal (9,2 MJ) in se lahko takoj uporabijo 

v praksi. Zaradi naraščanja števila sladkornih bolnikov, ki želijo omejiti vnos mesa v svoji prehrani, so 

trije celodnevni vegetarijanski jedilniki z energijsko vrednostjo 1800 kcal oziroma 7,5 MJ pripravljeni 

tudi za uporabo v praksi, v ustanovah, kjer pripravljajo hrano za osebe s sladkorno boleznijo. 

 

 

Key words: 

nutrition / diabetes / energy value of foods / nutritional value of foods / food pyramid /   

vegetarian menus 

 

 

Abstract: 

At the Department of Nutrition and Dietetics in the University Medical Centre Maribor the equivalent 

approach is used for planning diabetes diet. Nutritional Plan contains a number of units from each 

food group for a given energy regulation. It was prepared by using a manual with the title Nutrition in 

the Insulin Treatment with the Table of Equivalent Food, which was published in 1997. In years 1999 

and 2002 the Table of Equivalent Food was republished and updated. The weight and the nutritional 

value of one unit of fruit were changed; weight of one unit of fruit is now closer to one portion of food. 

Therefore the revised all-day diabetic meal plans have been prepared. Meal plans have energy value of 

1600kcal (6.7 MJ), 1800kcal (7.5 MJ), 2000kcal (8.4 MJ) and 2200kcal (9.2 MJ) and can be 

immediately used in practice. Due to the increasing number of diabetic patients, who want to limit the 

intake of meat in their diet, and also due to possibly other health problems, the three-day vegetarian 

menus with energy value of 1800 kcal or 7.5 MJ have been prepared also for use in all institutions, 

where diabetic food is prepared. 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v UKC Maribor 
Zagovor: maj, 2013 
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Marija GRABAR 
 

PRIMERJAVA KAKOVOSTI EKOLOŠKO IN KONVENCIONALNO 
 

 

Mentorica: mag. Neva MALEK, univ. dipl. inž. kem. tehn. 

Somentorica: Nataša PEM, inž. kem. tehn. 

 

UDK:  631.147:338.518:634.3(043.2)  

 

Ključne besede: 

konvencionalno kmetijstvo / ekološko kmetijstvo / kakovost ekoloških pridelkov / obdelava citrusov po 

obiranju / cene ekoloških pridelkov 

 

 

 

 

Povzetek: 

V diplomskem delu smo obravnavali kakovost ekološko in konvencionalno pridelanih pomaranč in 

limon. V ta namen smo primerjali vsebnost vitamina C, topne suhe snovi, električne prevodnosti ipd. 

šestih različnih vzorcev iz ene in druge pridelave, ki so bilikupljeni v prosti prodaji. Na osnovi 

opravljenih meritev ne moremo govoriti o prednostih enih in drugih, saj so se rezultati preveč 

spreminjali. Z gotovostjo lahko potrdimo le to, da so bile cene ekološko pridelanih pomaranč in limon 

znatno višje. Ekološko pridelane pomaranče in limone po obiranju niso bile obdelane s konzervansi in 

pesticidi, saj tako evropska kot tudi slovenska zakonodaja tega ne dovoljujeta. Vzorci konvencionalno 

pridelanih pomaranč in limon pa so bili po obiranju obdelani z različnimi snovmi: imazalil, 

tiabendazol,ortofenilfenol itd., kar zagotovo znižuje njihovo kakovost. 

 

 

Key words: 

conventional farming / organic farming / organic produce quality / citrus fruit treatment after picking / 

organic produce prices 

 

 

Abstract: 

In this graduation thesis we tried to establish a difference between the quality of organically and 

conventionally grown oranges and lemons. We compared the vitamin C content, soluble solids content, 

electrical conductivity and similar features in six different samples of fruit from both types of fruit 

production, all bought at local retailers. Based on the tests done on the samples we cannot establish 

the advantages of either type of fruit production as the test results were too inconclusive. But we can 

say for sure that the prices of organically grown oranges and lemons were substantially higher. After 

picking, organically grown oranges and lemons are not treated with preservatives and pesticides, 

because this is prohibited by both European and Slovenian legislation. But after picking, samples of 

conventionally grown oranges and lemons were treated with various chemicals, such as Imzalil, 

Thiabendazol, Orthophenyphenol and similar, which definitely dimishes the quality of the fruit. 

 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v Izobraževalnemu centru Piramida Maribor. 
Zagovor: aprilj, 2013 
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Mitja GREGORC 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNEGA POLNJENJA SOKOV NA 

ASEPTIČNI LINIJI V TETRA-PAK EMBALAŽO 
 

 

Mentorica: Marija SRAKA – ŠADL, univ. dipl. inž. živ. teh.  

Somentorica: Katja JEŽ, univ. dipl. inž. živ. teh.  

 

 

UDK:  614.31:663.81(043.2) 

 

Ključne besede: 

sokovi / aseptično polnjenje / tetra-pak embalaža / polnilna linija / HACCP / ISO standard 22000 

 

 

Povzetek: 

Namen diplomske naloge je priprava in vzpostavitev sistema vodenja varnosti živil za polnjenje sadnih 

sokov v tetra-pak embalažo na novi aseptični liniji v Fructalu. 

Cilj diplomskega dela je vzpostaviti celoten sistem vodenja kakovosti in varnosti živil na aseptični 

liniji. Za dosego zastavljenega cilja je predstavljena nadgradnja sistema vodenja varnosti živil po ISO 

22000:2005 za varno polnjenje sokov na aseptični liniji. 

Predstavljeno je delovanje celotne nove polnilne linije za polnjenje sadnih sokov v tetra-pak embalažo 

od polnitve pa do končnega izdelka. Predstavljeni so rezultati prvega polnjenja in zaključek, s katerim 

je bilo ugotovljeno, da ta sistem zahteva stalno izpopolnjevanje in izobraževanje kadra, da zadostimo 

vsem zakonskim kriterijem za varno polnjenje sadnih sokov in zadovoljimo končnega potrošnika. 

Prikazan je nadzor sistema vodenja varnosti živil na polnilni liniji. 

 

 

Key words: 

juices / aseptic filling / tetra-pak packaging / filling line / HACCP / ISO standard 22000 

 

Abstract: 

The purpose of this work is to prepare and establish a food safety management system for fruit juice 

filling in Tetra-Pak packaging on the new aseptic line in Fructal.The aim of the thesis is to establish a 

complete quality management and food safety system on the aseptic line. In order to achieve this an 

upgrade of the food safety management system according to ISO 22000:2005 for safe juice filling on  

an aseptic line is presented.                                                                                                      

 Performance of the complete new Tetra-Pak fruit juice filling line from filling to final product is 

presented. The results of the first filling are shown and a conclusion that this system requires constant 

training and education of personnel to meet all the legal criteria for safe filling of fruit juices and to 

satisfy the final consumer. Also the control of food safety management system on the filling line is 

shown. 

 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v podjetju Fructal Ajdovščina. 

Zagovor: maj, 2013 
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Amadeja HAMLER 
 

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI NA SLOVENSKEM 

TRŽIŠČU 
 

 

Mentorica: viš. pred. Rosvita ARZENŠEK PINTER, univ. dipl. ing. živ. tehn. 

Somentorica: viš. pred. Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org. dela 

  

 

UDK: 604.6:641:339.13(497.4) (043.2) 
 

Ključne besede: 

gensko spremenjena živila / gensko spremenjeni organizmi / označevanje gensko spremenjene hrane / 

slovenska zakonodaja / evropska zakonodaja / anketa 

 

 

Povzetek: 

Namen diplomskega dela je bil raziskati,  ali se GSO nahajajo v izdelkih na slovenskem tržišču. 

Pregledali smo slovensko in evropsko zakonodajo o GSO. Po slovenski zakonodaji morajo proizvajalci 

na deklaracijo izdelka označiti, da izdelek vsebuje surovino, ki je bila gensko spremenjena in je vsebuje 

več kot 0,9 %. V eksperimentalnem delu diplomskega dela je opisana raziskava deklaracij izdelkov, ki 

vsebujejo sestavine, ki bi lahko bile gensko spremenjene. Opravljena je bila tudi anketa naključnih 

potrošnikov  v  mariborski regiji glede poznavanja GSO in izdelkov, ki so narejeni iz GS sestavin. Na 

osnovi eksperimentalnega dela je bilo ugotovoljeno, da potrošniki ne poznajo dovolj gensko 

spremenjene hrane in s tem tudi ne zahtev slovenske zakonodaje. 

 

 

 

Key words: 

genetically modified foods / genetically modified organisms / labeling of genetically modified food / 

Slovenian legislation / European legislation / survey 

 

 

Abstract: 

The purpose of this thesis was to investigate whether the GMO products located in the 

Slovenian market. We reviewed Slovenian and the EU legislation on GMO. Under Slovenian 

legislation manufacturers must of the product declaration on the label, if the product 

contains the material which has been genetically modified, which contains more than 0.9%. 

In the experimental part of the thesis is described research declarations products containing 

ingredients which could be genetically modified. Has been carried out also of random 

questionnaire of consumers in the Maribor regions, the knowledge of the GMO and products 

are made from ingredients. On the basis of the experimental work, it was found that 

consumers are not know enough about genetically modified food and thus no the 

requirements to Slovenian legislation. 
 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v različnih trgovskih centrih, Mercator, Tuš, Hofer, Spar. 

Zagovor: april, 2013
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Vida HRASTNIK 
 

PAKIRANJE SVEŽEGA MESA V VAKUUMU IN V 

KONTROLIRANI ATMOSFERI 
 

 

Mentorica: Polonca LESKOVAR MESARIČ, univ. dipl. ing. živ. teh  

Somentorica: Julijana KOVAČ, univ. dipl. ing. živ. teh 

 

UDK: 637.5:631.564(043.2) 

 

Ključne besede: 

vakuumsko pakiranje / pakiranje v kontrolirani atmosferi / junčji zrezki / svinjski zrezki / začinjeno 

meso / senzorično ocenjevanje 

 

Povzetek: 

Namen diplomske naloge je bil preučiti, ali ima presno meso, ki je vakuumsko pakirano in meso 

pakirano v kontrolirani atmosferi, enake senzorične lastnosti kot meso, ki ni predpakirano in je sveže 

ter katero pakiranje je boljše. Rezultati so pokazali, da sta obe metodi pakiranja zelo učinkoviti, kar 

dokazujejo visoke senzorične ocene, dobljene pri obeh pakiranjih mesa. Večja odstopanja so bila 

opazna šele 12. dan po pakiranju in to pri obeh pakiranjih. Ugotovljeno je bilo tudi, da imata obe 

pakiranji, tako vakuumsko pakiranje kot pakiranje v kontrolirani atmosferi, prednosti in slabosti. 

Vakuumsko je bolj primerno za večje kose mesa, pakiranje v kontrolirani atmosferi pa za manjše kose 

mesa in mleto meso. Na kakovost mesa ima velik vpliv tudi temperatura. Obe vrsti zrezkov, tako junčji 

kot svinjski, sta imeli boljše senzorične lastnosti pri skladiščenju na 4 °C, začinjeno meso pa pri 

skladiščenju na 0 °C.. 

 

 

 

Key words: 

vacuum packaging / packaging in controlled atmosphere / beef steak / pork steak / seasoned meat / 

sensory evaluation 

 

 

Abstract: 

The purpose of the Thesis was to examine if the fresh meat that is vacuum-packed and meat packed in a 

controlled atmosphere have the same sensory properties as meat, which is not pre-packaged and to 

find out which packaging is better. The results showed that both packing methods are very effective, as 

evidenced by high sensory ratings obtained in the two packages of meat. The only significant 

differences were observed after twelfth day of packing. It was found that both packing methods, so as 

vacuum packaging and controlled atmosphere packaging, have strengths and weaknesses. Vacuum 

packaging is more suitable for larger cuts of meat while packaging in controlled atmosphere is better 

for smaller cuts of meat and minced meat. The impact of temperature on meat quality is also evidenced. 

Both types of steaks, beef and pork, had better sensory properties during storage at 4 ° C, while 

seasoned meat showed better results during storage at 0 ° C. 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v podjetju Celjske mesnine d. d. Celje, Cesta v Trnovlje 

17, 3000 Celje. 

Zagovor: marec, 2013 
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Edita HRAŠOVEC 
 

VPLIV RAZPOREDITVE BLAGA V TRGOVINI NA 

KOMUNICIRANJE S KUPCI 
 

 

Mentorica: Manja TEMENT, univ. dipl. ekon. 

Somentorica: Damjana KMETIČ, dipl. ekon. 

 

UDK: 658.8/.9:339.37:005.57(043.2) 

 

Ključne besede: 

trženje / razporeditev blaga / vizualno komuniciranje / merchandising / trgovina / kupci / anketa 

 

Povzetek: 
Spričo velikega števila izdelkov, ki jih ponujajo v blagovnicah želim preučevati glavne motive, ki jim sledijo kupci pri svojih 

nakupovanjih. Potrošniki raje obiskujejo lepo urejene prodajne prostore s koristno in učinkovito razstavljenim blagom. Menim, da 

lahko z dobro vizualno komunikacijo s kupci, se pravi z dobro premišljeno razporeditvijo blaga, povečamo število obiskov in promet 

pri obstoječih kupcih ter vrh tega pridobimo nove kupce oziroma jih lahko speljemo od konkurence. Za opravljanje diplomske naloge 

sem izbrala trgovino Kmetič d.o.o. – franšiza Tuš, kjer bom s primarno raziskavo 100 naključnih kupcev ugotavljala vpliv 

razporeditve blaga v prodajnih prostorih na nakupovalne navade in zadovoljstvo kupcev. Opravila bom tudi intervju z lastnikom 

trgovine. Razen tega želim pojasniti različne pojme, zlasti »trženje«, »tržno komuniciranje«, »oglaševanje«, »osebna prodaja«, »stiki 

z javnostjo« in za predmetno delo najbolj pomembni pojem; »vizualno komuniciranje«. Celotna predstavitev »vizualnega trženja«  

zajema zunanji in notranji izgled trgovine, razmestitev izdelkov v prodajnih prostorih, pomen raznolikosti izdelkov, učinek oglednih 

kartonov na točki nakupa in barvno grupiranje blaga na policah. Menim, da lahko pripravljenost za inovacijo, napredek, sproščen 

odnos zaposlenih med seboj in do kupcev zelo prispeva k zadovoljevanju potreb različnih krogov kupcev. Zanima me, kakšne 

okoliščine vplivajo na kupčevo odločitev za nakup kot tudi kakšen pomen ima za kupca razporeditev blaga v trgovini. 

 

Key words: 

marketing / distribution of goods / visual communication / merchandising / store / customers / survey 

 

Abstract: 
Angesichts der Vielzahl der Produkte, die in Kaufhäusern angeboten werden, möchte  ich die Hauptmotive untersuchen, von denen 

sich die Kunden bei ihren Einkäufen leiten lassen. Die Konsumenten besuchen lieber schön geordnete Verkaufsräume mit vorteilhaft 

und nützlich ausgestellten Waren. Ich glaube , dass man mit einer guten visuellen Kommunikation mit den Kunden, das heißt mit  

einer gut durchdachten Anordnung der Waren, den Umsatz und die Häufigkeit der Besuche bestehender Kunden steigern kann und 

darüber hinaus neue Kunden gewinnen bzw. Von der Konkurrenz abwerben kann. Für die Durchführung der Diplomarbeit habe ich 

das Kaufhaus Kmetič d.o.o. – eine Filiale der Handelskette Tuš – ausgewählt. Dort werde ich mit einer grundlegenden 

Untersuchung- Umfrgaung von 100 zufällige Kunden den Einfluss der Anordnung der Waren in den Verkaufsräumen auf das 

Kaufverhalten und die Zufriedenheit der Kunden ermitteln. Ich werde auch einen Interviewju mit dem Eigentummer machen. Weiters 

möchte ich verschiedene Begriffe erläutern, insbesondere »Vermarktung«, »Marktwirtschaftliche Kommunikation«, »Werbung«, 

»Persönlicher Verkauft«, Tuchfühlung mit der Öffentlichkeit« sowie den für die gegenständlicher Arbeit wichtigsten Begriff, nämlich 

die »Visuelle Kommunikation«. Die gesamte Darstellung der »Visuellen Vermarktung« umfaßt das innere und äußere 

Erscheinungsbild des Kaufhauses, die Verteilung der Produkte in den Verkaufsräumen, die Bedeutung der Vielfalt der angebotenen 

Produkte, die Wirkung von Ausstelungskartonen an den Verkaufsstellen sowie die farbliche Gruppierung der Waren auf den 

Stellagen. Ich bin der Meinung, dass die Bereitschaft zu Innovation und Fortschritt sowie ein ungezwungener Umgang des 

Verkaufspersonals untereinander ind mit dem Kunden sehr dazu beitragen kann, die Bedürfnisse verschiedener Kundenkreise 

zufriedenzustellen. Es interessiert mich auch, welche Umstände die Kaufentscheidungen des Kunden beeinflussen. Vor allem aber 

interessiert mich, welche Bedeutung die Anordnung der Waren im Kaufhaus für die Kunden hat. 

 

 

Praktični del diplomske naloga je bil izdelan s pomočjo podjetja Kmetič d.o.o.. 

Zagovor: december, 2012 
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Mirjana KETIŠ KOS 
 

PREHRANA V VRTCU IN PRIČAKOVANJA UPORABNIKOV 

 
 

Mentorica: dr. Blanka VOMBERGAR 

Somentorica: Majda KOLARIČ, učiteljica biologije in kemije 
 

UDK: 613.22-053.4(043.2) 

 

Ključne besede: 

zdrava prehrana / prehrana predšolskih otrok / prehranjevalne navade / prehranske smernice / vrtec / 

anketa 

 

 

Povzetek: 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali se otroci v vrtcu prehranjujejo zdravo, raznovrstno in 

količinsko zadostno in ali so otroci in njihovi starši, kuharice in vzgojiteljice zadovoljne s hrano, ki jo 

pripravljajo v šolski kuhinji. Ankete so bile opravljene v vrtcu na OŠ Jožeta Hudalesa. Anketirala sem 

otroke iz dveh starostnih skupin, starše, vzgojiteljice in kuharici. Anketirala sem 38 otrok v starosti od 

1 do 6 let, 20 staršev, 6 vzgojiteljic in 2 kuharici. Ankete so pokazale, da so uporabniki vrtca zadovoljni 

s hrano, ki se pripravlja v šolski kuhinji. 

 

Key words: 

a healthy diet / nutrition of children / eating habits / dietary guidelines / kindergarten / survey 

 

 

Abstract: 

The purpose of this diploma is to determinate if the children in the kindergarten are eating healthy, 

miscellaneous and quantitatively sufficient. Another purpose is to determinate the satisfaction of 

children, their parents, cooks and kindergarten teachers with the food, that is prepared in the kitchen 

every day. The research was made in the kindergarten of the elementary school, Jože Hudales. In the 

research the children in two age groups were included (1 – 6 years old), parents, kindergarten teachers 

and cooks. From the group of children I have acquired 38 surveys, 20 surveys from parents, six from 

kindergarten teachers and two surveys from cooks. Surveys, which I analyzed, have given a result, that 

the users of the kindergarten are satisfied with the food, which is prepared in the school kitchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v vrtcu na OŠ Jožeta Hudalesa, Jurovski Dol. 
Zagovor: maj, 2013 
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Nataša KLOBASA 
 

SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI NA OSNOVNI ŠOLI JOŽETA 

HUDALESA 
 

Mentorica: Marija SRAKA-ŠADL, univ. dipl. ing. živilske tehnologije 

Somentorica: Majda KOLARIČ, predmetna učiteljica 

 

UDK: 628.4:373.3(043.2) 
 
Ključne besede: 

odpadki / ravnanje z odpadki / ločevanje odpadkov / Osnovna šola Jožeta Hudalesa / anketa 

 

Povzetek: 
Osnovni namen diplomskega dela je bil spoznati in ugotoviti, kakšen je sistem ravnanja z odpadki na Osnovni šoli 
Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu. Cilj diplomskega dela je seznanitev z zakonodajo na področju varovanja okolja 

in ravnanja z odpadki ter preučiti dejansko stanje na Osnovni šoli Jožeta Hudalesa in nato podati zaključke o tem, 

ali dejansko stanje ustreza zakonodaji ter podati predloge za izboljšavo stanja, v kolikor bi odkrili  pomanjkljivosti.  
V diplomskem delu je predstavljeno dejansko stanje ravnanja z odpadki in zakonodaja, ki je trenutno veljavna in 

regulira področje varovanja okolja. V eksperimentalnem delu smo prikazali načrt in metode dela, ki so temeljile na 

izvedbi anketnega vprašalnika med učenci. S vprašalnikom smo želeli izvedeti, koliko so učenci seznanjeni z 
aktivnostmi, ki se izvajajo na šoli ter koliko sami sodelujejo pri tem.  

Rezultati zajemajo oceno dejanskega stanja, torej kako je poskrbljeno za odlaganje, ločevanje odpadkov, odvoz le-

teh, kakšni so stroški in kakšne aktivnosti se izvajajo za usmerjanje učencev pri pravilnem ravnanju z odpadki. 
Ugotovili smo, da na šoli pravilno postopajo z odpadki, da stremijo k temu, da bi bilo odpadkov čim manj, skrbijo 

tudi, da se nastali odpadki pravilno ločujejo na vsakem koraku in v vseh prostorih.  

V diplomskem delu smo tako pokazali in dokazali, da sistem ravnanja z odpadki in varovanjem okolja ustreza vsem 
smernicam in trenutno veljavni zakonodaji.  
 

Key words: 

waste / waste management / waste separation / Jože Hudales primary school / survey 

 

Abstract: 
The basic purpose of my thesis was to discover and to establish the operation of waste management system at the 

Jože Hudales primary school in Jurovski Dol. The aim of the thesis was to get acquainted with legislation in the 
field of environmental protection and waste management, and to examine the actual situation at Jože Hudales 

primary school. On the basis of facts examined I wanted to make conclusions about adequacy of the actual 

situation; in case of imperfections there would be given proposals for improvements. 
The thesis presents the actual state of waste management as well as currently valid legislation which regulates the 

field of environmental protection. The experimental work includes design and working methods based on the survey 

that I have conducted among primary school students. The purpose of survey was to find out about students' 
participation in the activities which the school implements and about level of their own collaboration. 

The results include an assessment of the actual situation; disposal, waste separation, waste removal, expenses and 

range of activities carried out to guide students in the proper waste management. The results indicate that the 
school properly proceeds with the waste, they strive for reduction of waste and they aim to properly separate waste 

in every space anytime. This thesis shows and proves that the system of waste management and environmental 

protection meets all the guidelines and current legislation. 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v Javnem vzgojno – izobraževalnem in vzgojno 

varstvenem zavodu Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

Zagovor: oktober, 2012 
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Andrejka KOKOT 
 

SPREMLJANJE IN ANALIZA BIOLOŠKIH ODPADKOV IN OLJ V 

KUHINJI OSNOVNE ŠOLE CIRKULANE–ZAVRČ 

 

 
Mentorica: dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. 

Somentorica: Marjeta KOVAČEC, predmetna učiteljica slovenskega jezika 

 

UDK: 628.4.042:613.268:643.36(043.2) 
 
Ključne besede: 

biološki odpadki / rastlinska olja / šolska kuhinja / Osnovna šola Cirkulane-Zavrč / OE vrtec Cirkulane 

/ zakonodaja 

 

Povzetek: 

Namen diplomske naloge je bil preučiti količine bioloških odpadkov in odpadnega jedilnega olja v 

Osnovni šoli Cirkulane-Zavrč v letih 2010, 2011 in 2012. Biološke odpadke morajo ločevati in odvažati 

v posebnih sodih. Podatke, ki sem jih dobila v OŠ Cirkulane-Zavrč, sem predstavila po mesecih in jih 

primerjala med seboj. Preračunala sem količino nastalih bioloških odpadkov na osebo na mesec, 

nekatere podatke pa sem prikazala tudi po tednih.Upoštevala sem dejansko število oseb, ki so imele 

kosilo in malico. Nekatere podatke sem pridobila na OŠ Zavrč, saj v mesecu juliju in avgustu hrano 

vozijo iz OŠ Cirkulane v OEvrtec Zavrč. 

  

 

Key words: 

Biological waste / vegetable oil / school kitchen / Primary school Cirkulane-Zavrč /organisational unit 

kindergarten Cirkulane / legislation 

 

 

Abstract: 

The purpose of this diploma thesis was to study the amount of biological wastes and waste ofedible oil  

in primary school Cirkulane-Zavrč in years 2010, 2011 and 2012. Biological wastes must be explicitly 

separated and transported in special barrels. All data, which I have acquired at primary school 

Cirkulane-Zavrč, I presented and compared by months. I have calculated the amount of biological 

wastes per person a month as there are some calculations that I have presented per week. I have also 

taken in the account the actual number of people that ordered a meal or lunch. Some of the data was   

being transported from, in the summertime vacation in means to supply organisation unit nursery 

school Zavrč. 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v osnovni šoli Cirkulane-Zavrč. 
Zagovor: marec, 2013 
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Anja KRAJNC 
 

PRIMERJAVA VSEBNOSTI NITRATOV V EKOLOŠKO IN 

INTEGRIRANO PRIDELANEM KROMPIRJU 

 

 
Mentorica: Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. ing. živilske tehnologije 

Somentorica: Nataša PEM, ing. kemijske tehnologije 

 

UDK: 633.491:661.8'043:631.147(043.2) 

 
Ključne besede: 

krompir / nitrati / ekološka pridelava / integrirana pridelava / tekočinska kromatografija 

 

Povzetek: 

Namen diplomskega dela je ugotoviti vsebnost nitratov v različnih vrstah ekološko in integrirano 

pridelanega krompirja. V jesenskem času leta 2011 smo izvedli raziskavo o vsebnosti nitratov v vzorcih 

krompirja, odvzetih na območju Dravskega polja in okolice. V raziskavo je bilo zajetih 36 vzorcev 

krompirja integrirane pridelave in 6 vzorcev krompirja ekološke pridelave. Kakovost krompirja smo 

določili na podlagi vsebnosti nitratov, ki smo jih določili s HPLC metodo. Ugotovili smo, da je 

vsebnost nitratov v ekološko in integrirano pridelanem krompirju v velikem razponu. Ekološko pridelan 

krompir vsebuje od 19,1 do 213,5 mg/kg NO3 -, integrirano pridelan krompir od 24,3 do 613,9 mg/kg 

NO3 -. Ekološko pridelan krompir vsebuje statistično značilno nižje količine nitratov. 

 

 

Key words: 

potatoes / nitrates / integrated production / organic production / liquid chromatography 

 

 

Abstract: 

Purpose of this study is to determine the nitrate content in different types of organic and integrated 

grown potatoes. In the autumn of 2011 we conducted a survey of nitrate levels in potato samples taken 

in the Drava fields and surrounding areas. The study included 36 samples of potato integrated 

production and 6 samples of organic potatoes. Quality of potatoes was determined based on the 

content of nitrates, which were identified by HPLC method. We found that the nitrate levels in organic 

and integrated harvested potatoes in a large range. Organically grown potatoes contains from 19,1 to 

213,5 mg / kg NO3 -, integrated potatoes grown from 24,3 to 613,9 mg / kg NO3 -. Organically grown 

potatoes contain significantly lower quantities of nitrate. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan  na Izobraževalnem centru Piramida Maribor. Del meritev 

se je izvedlo v laboratoriju Katedre za biokemijo in nutricistiko Medicinske fakultete. 

Zagovor: oktober, 2012 
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Martina KRAJNC 
 

MOTIVACIJA IN NJENI UČINKI NA PRODAJNO USPEŠNOST V 

PODJETJU 

 
Mentorica:Boltavzer Zdenka, univ. dipl. ekon. 

Somentor:Horvat Martin, mag. ekon.in posl. Ved 

 

UDK: 331.101.3-057.11:347.715(043.2) 

 
Ključne besede: 

Motivacija / motivacijski dejavniki / prodajna uspešnost / zadovoljstvo delavcev / Jagros d.o.o. / anketa 

 

Povzetek: 

Motivacija je največji problem današnjega podjetništva. Najpomembnejše pri oblikovanju motivacije 

je, da njen oblikovalec ne razmišlja o tem, kaj bi motiviralo njega, temveč poskuša ugotoviti kakšne so 

potrebe in želje zaposljenih.Upoštevati mora tudi, da so želje in potrebe različne glede na spol, starost, 

izobrazbo,status v družbi itd. Kaj torej je motivacija?Je sila, ki ustvarja vedenje, s katerim potešimo 

neko potrebo. Motivacija process spodbujanja človekove aktivnosti, v povezavi s podjetjem je ena od 

strategij menedžmenta. Diplomska naloga je narejena na podlagi anketnega vprašalnika med 

zaposlenimi v podjetju Jagros, kjer smo ugotavljali motivcijo in njene učinke na prodajno uspešnost.V 

teoretičnem delu naloge so razloženi pojmi motivacija, motivacijski process ter motivacijski in 

nemotivacijski dejavniki, ki vplivajo na kakovosten rezultat pri delu.Raziskovalni del vsebuje rezultate 

vprašalnika, v katerem so sodelujoči ocenjevali, čemu zaposleni v podjetju Jagros dajejo prednost pri 

zaposlitvi, kako zadovoljstvo z delom, plačo, sodelavci in nadrejenimi vplivajo na motivacijo, kakšen 

vpliv na vodstvo na motivacijo zaposlenih, kateri motive so zaposlenim najpomembnejši in ali ima na 

zaposlene večji vpliv materialna ali nematerialna motivacija. Za raziskavo je bilo uporabljenih 140 

anketnih vprašalnikov, sestavljeno iz 11 vprašanj. 

 

 

Key words: 

Motivation / motivational factors / sales performance / employee satisfaction / Jagros Ltd. / 

questionnaire 

 

Abstract: 

Motivation is the biggest problem of nowadays enterpreneurships. The most important fact at designing 

motivation is that its designer does not think what will motivate him, but tries to find out what are the 

needs and wishes of employees. He has to consider that wishes and needs differ according to gender, 

age, education, society status ect. What is motivation? It is the force which designs behaviour which 

satisfies certain wish. Motivation is the process of human activity encouragement, this is one the basis 

of questionnaire among employees from company Jagros, wher w tried tofind out motivation and its 

effect on sales performance.Theoretical part represents definitions of motivation, motivation process 

and motivation and non-motivation factors which have influence on quality results at work. The 

research part includes questionnaires results. The employees had to estimate priorities at 

employment;satisfaction with work, salary, co-workes and superior and their influence on motivation, 

which motives are the most important for employees and does material or non-material motivation 

bigger influence on them. 140 questionnaries were used for research; they were composed of 11 

questions. 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v podjetju Jagros, d. o. o. 

Zagovor: november, 2012 
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Simon KRAJNC 
 

VPLIV TRŽNE KOMUNIKACIJE NA PRODAJO IZDELKOV 

 (SLOW FOOD) 

 

 
Mentorica: Zdenka BOLTAVZER, univ. dipl. ekon. 

Somentor: Aleš KMET, org. gost. posl. 
 

 

UDK: 339.138:641/642(043.2) 

 
Ključne besede: 

trženje / tržna komunikacija / slow food / Gostilna pri Danilu / intervju / anketa 

 

 

 

Povzetek: 

V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako vpliva tržna komunikacija na prodajo izdelka, natančneje t. i. 

počasnega prehranjevanja (v nadaljevanju slow food). Zaradi specifične in redkejše oblike 

prehranjevanja smo anketirali goste slow fooda v gostilni Pri Danilu ter intervjuvali Gašperja 

Čarmana. Anketo smo analizirali in skupaj z intervjuji dobili zadostne informacije za dosego 

postavljenih ciljev. Ugotovili smo, da tržna komunikacija pozitivno vpliva na prodajo izdelka, a vendar 

zgolj takrat, ko so upoštevane vse zakonitosti tržnega komuniciranja. Vendarle je najpomembnejša 

kakovost hrane, vina in postrežbe, saj se samo zadovoljen gost vrne ter priporoča gostilno prijateljem. 

Tržna komunikacija je orodje, s katerim gostilna potencialnega gosta seznani, rednega gosta pa 

spomni, da se vrne k njim. 

 

 

Key words: 

marketing / marketing communication / slow food / Restaurant in Danilo / interview / survey  

 

Abstract: 

The purpose of my BA was to establish the relationship between market communication and selling of a 

product, slow food to be exact. Since this is a special and rarer type of meal we have acquired some 

information from guests and owner of gostilna Pri Danilu. We have analyzed the questionnaire, 

combined it with the data we have obtained from Gašper Čarman (the owner) and this enabled us to 

support our previous claims. The conclusion of our thesis is that market communication positively 

influences the selling of a certain product or service, but only when certain knowledge of the process is 

present. Nevertheless the most important part is the quality of food, wine and service since only 

satisfied guest returns and recommends the restaurant to his friends. Market communication is 

therefore a tool that can introduce the restaurant to potential new guests and reminds old guests to 

return. 

 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v gostilni Pri Danilu.   
Zagovor: maj, 2013 
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Denis OZMEC 
 

VPLIV TRŽNE KOMUNIKACIJE NA USPEŠNOSTPOSLOVANJA 

GOSTILNE OZMEC  

 
Mentorica: Zdenka BOLTAVZER, univ. dipl. ekon. 

Somentorica: Teja CVETKO ing. živilstva 

 

 

UDK: 339.138:640.43(043.2) 

 
Ključne besede: 

trženje / tržna komunikacija / kupci / oglaševanje / prodaja / anketa 

 

Povzetek: 

Diplomsko delo predstavlja tržno komunikacijo. Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisna tudi od 

tega, kako trži svoje proizvode ali storitve. Tržno komuniciranje poteka med podjetjem in kupci 

(obstoječimi ali/in potencialnimi). Tržnokomunikacijski splet ima naslednje sestavine: oglaševanje, 

osebna prodaja, stiki z javnostjo, pospeševanje prodaje in neposredno trženje. Namen tržnega 

komuniciranja je graditi pozitivno podobo o podjetju kot celoti, izboljšati razumevanje področja dela 

podjetja in premagovati slaba stališča do podjetja, kar lahko pripomore k prodajnemu uspehu. V 

raziskavi smo ugotavljali, kako, v kakšni meri tržna komunikacija vpliva na uspešnost poslovanja 

gostilne Ozmec, s. p. Rezultati raziskave so sledeči: 69,0 % anketiranih se običajno odloči za obisk 

gostilne na podlagi dobrih izkušenj; 76,7 % jih pravi, da so za gostilno Ozmec izvedeli od znanca ali 

prijatelja; 53,3 % jih pravi, da se, kadar se odločijo za obisk gostilne, le včasih najavijo oz. naredijo 

rezervacijo in 63,3 % rezervacijo opravi preko telefona. Najbolje sta bila ocenjena urejenost osebja in 

pestrost ponudbe. 56,7 % bi jih priporočilo, da gostilna posveti več pozornosti oglaševanju. 

 

Key words: 

Marketing / market communication / customers / advertising / sale / survey 
 

Abstract: 

Der Erfolg eines Unternehmens ist in großem Maße auch davon abhängig, wie es seine Produkte und 

Leistungen vermarktet. Marktkommunikation spielt sich zwischen Untermehmen und Verbrauchern 

(bestehenden und/oder potenziellen) ab. Zum Marketingmix gehören: Werbung, direktes 

Verkaufsgespräch, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung und Direktvermarktung. Die 

Marktkommunikation hat zum Zweck ein positives Bild des Unternehmens als Ganzes aufzubauen, das 

Verstehen des Arbeitsfeldes des Unrenehmens zu verbessern und schlechte Stellungnahmen dem 

Unternehmen gegenüber zu bewältigen, was zum Verkaufserfolg führen könnte. In der Studie forschten 

wir aus, wie, in welchem Maße sich die Marktkommunikation auf den Erfolg der Geschäftsführung des 

Gasthauses Ozmec, s. p. auswirkt. Die Studie ergab folgende Resultate: 69,0 % der Befragten 

entscheidet sich gewöhnlich für den Besuch des Gasthauses auf Grund positiver Erfahrungen; 76,7 % 

der Befragten sagt, dass sie für das Gasthaus Ozmec von Bekannten oder Freunden erfahren haben; 

53,3 % der Befragten sagt, dass sie sich nur manchmal anmelden, beziehungsweise eine Reservation 

machen, wenn sie sich für den Besuch des Gasthauses entscheiden. Die beste Bewertung bekamen die 

Gepflegtheit des Personals und die Vielfalt des Angebots; 56,7 % der Befragten würde raten, mehr 

Aufmerksamkeit der Werbung über das Radio zu widmen und bei 40,0 % der Befragten sind Gutscheine 

das beliebteste Mittel der Werbung. 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v Trgovina – Gostilna – Turizem OZMEC, Ozmec Majda 

s.p., Cvetkovci 9/e, 2273 Podgorci. 

Zagovor: april, 2013 



Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. Oktober 2013. Zbornik 

________________________________________________________________________ 

145 
 

Mojca ROŽMAN 
 

VPLIV ZMANJŠANJA SOLI NA SENZORIČNE LASTNOSTI 

PASTERIZIRANIH MESNIH JEDI  

 

 
Mentorica: viš. pred. mag. Marlena SKVARČA 

Somentorica: Nataša PEM, ing. kem. tehn.,  

Somentorica: Snežana SLEKOVEC SALAVEC, dr.vet. med. 

 

UDK: 637.5:637.133.3:664.41(043.2) 

 
Ključne besede: 

Pasterizirana mesna jed/kuhinjska sol/ NaCl/ priporočila vnosa soli/ kemijska analiza/ senzorična 

analiza 

 

Povzetek: 

Namen diplomske naloge je bil raziskati vpliv zmanjšanja soli na senzorične lastnosti pasterizirane 

mesne jedi (puranji zrezek v gobovi omaki z rižem), proizvajalca Proconi d. o. o. in pridobiti izdelek z 

zmanjšano vsebnostjo soli (0,12 g natrija na 100 g). S kemijsko analizo (metoda po Mohru) je bila 

določena količina soli v standardnem vzorcu in v osmih poskusnih vzorcih. Rezultati so pokazali, da je 

bila količina dodane soli v standardnem vzorcu  0,498 g Na/100 g izdelka. Količina soli je bila v jedi 

postopno zmanjševana, predpisani količini se je približal vzorec z vsebnostjo natrija 0,139 g/100 g 

izdelka. Vzporedno je potekala senzorična analiza sveže pripravljenih poskusnih vzorcev, z analitičnim 

deskriptivnim testom (točkovanje lastnosti, šolani degustatorji). Zmanjševanje količine soli je 

poslabšalo senzorično kakovost jedi, posebej opazno je vplivalo na slanost, harmoničnost jedi in skupni 

vtis. Pri manjši  vsebnosti soli so preskuševalci zaznali priokuse. Rezultati so pokazali, da je senzorično 

primerno ocenjena jed, ki vsebuje zmanjšano količino soli in bi bila po priporočilih lahko poimenovana 

kot »izdelek z nižjo vsebnostjo soli/natrija«. 

 

Key words: 

Pateurized meat dish/salt/ NaCl/ recommendations intake of salt/ chemical analysis/ sensory analysis 

 

Abstract: 

Graduation thesis explores the influence of reduced salt on sensory characteristics of the pasteurized 

meet dishes (a turkey steak in a mushroom sauce with rice), produced by the company Proconi d. o. o., 

and tries to accomplish a product with »lower content of salt/sodium« (0,12 g of sodium or an equal 

amount of salt on 100 g or ml). With a chemical analysis (Mohr’s method) we specified the amount of 

salt in one standard and eight experimental samples of the product. The results showed that the amount 

of the added salt in the standard sample was 0,498 g Na/100 g of a product. The amount of the salt was 

lowered equally; the regulated amount was nearly achieved with a sample, whose calculated amount 

was 0, 1391 g Na/100 g of the product. Parallel to that, a sensory analysis with an analytical 

descriptive test (grading the characteristics, trained testers) was made on freshly prepared samples. 

The lesser amount of salt decreased the sensory dish quality, especially it influenced the dish salinity 

and its harmony, and it influenced the whole food impression. The lower than the salt quantity was, 

more often there was an aftertaste. The results showed that the dish with reduced content of salt that 

was sensory positively rated also followed the regulations of a product with »lower content of salt«. 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v Proconi d. o. o. in Izobraževalni Center Piramida 

Maribor. 

Zagovor: december, 2012 
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Barbara RUP 
 

POTEK ŠOLE HUJŠANJA V ZD SLOVENSKA BISTRICA 

 

 
Mentorica: dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. inž. živilske tehnologije  

Somentorica: Sonja MOK, dipl. med. sestra, univ. dipl. org.  

 

UDK: 612.39:613.24(043.2) 
 
Ključne besede: 

zdrava prehrana / prehranjevalne navade / program CINDI / šola hujšanja / zdrav  življenjski slog /  

indeks telesne mase / anketa 

 

Povzetek: 
Zdrav življenjski slog ima velik pomen za zdravje in ohranjanje telesne mase. Zdrava prehrana je vir zdravja in je 

nujno potrebna za naše življenje. Spremljali smo 3 skupine ljudi, ki so obiskovali Šolo hujšanja v Zdravstvenem 
domu v Slovenski Bistrici. Po programu delavnic hujšanja CINDI smo imeli 14 srečanj. V Šoli hujšanja smo 

spremljali različne parametre. Merili smo telesno maso udeležencev, telesno višino, obseg pasu, spremembo % 

maščobe v telesu, gibanje udeležencev ter izračunali indeks telesne mase. Opravili smo test hoje na 2 km in 
izračunali fitnes indeks. Med udeležence smo razdelili anketo z naslovom Vaše prehranjevalne navade in življenjski 

slog. Po obdelavi anket smo ugotovili, da se je srečanj udeleževalo največ žensk in le nekaj moških. Število obrokov 

se je glede na prva srečanja, ko so imeli 3-4 obroke, povečalo na 5 obrokov dnevno. Zajtrkujejo vsak dan. Jedo več 
sadja in zelenjave in manj sladke in mastne hrane. Vsem udeležencem se je zmanjšal % maščob v telesu. Več kot 10 

%  maščob v telesu je uspelo izgubiti 10 udeležencem. Udeležencem se je zmanjšal obseg pasu ter indeks telesne 

mase, povečal pa se jim je fitnes indeks. V šoli hujšanja so udeleženci skupaj shujšali 281,6 kg. Udeleženci so 
pridobili veliko koristnega znanja, spoznali metode ter se naučili izbirati prava živila, se začeli več gibati in s tem so 

izboljšali kakovost svojega življenja. 

 

 

Key words: 

a healthy diet / eating habits / CINDI program / weight-loss school / healthy lifestyle / body mass index 

/ questionnaire 

 

Abstract: 
A healthy lifestyle is of great importance for the health and maintenance of the body weight. A healthy diet is the 

source of health and it is essential for our lives. We monitored three groups of people who attended weight-loss 

school at the Health Centre in Slovenska Bistrica. The weight loss CINDI programme included 14 meetings. At The 
School of weight-loss we monitored  a variety of parameters. We measured the participants' weight, height, waist 

size, change in their body fat, the  participants' physical activities and we also calculated their body mass index. We 

performed the 2 km walk test and calculated the fitness index. Participants were given a questionnaire, titled Your 
lifestyle and eating habits. The questionnaire showed that the meetings were  attended mostly by women and only by 

a few men. According to the first meeting, the participants  had 3-4 meals a day and during the programme their 

number increased to 5 servings a day, including having regular breakfast, eating more fruits and vegetables and 
less sweet and fatty foods. All participants decreased the percentage of their body fat. 10 participants lost more than 

10% of  fat in their body. Participants reduced their waist size and body mass index, and increased their fitness 

index. During the programme, participants lost 281.6 kg altogether. They gained a lot of useful knowledge and 
learned to choose the right foods, they  began to exercise more and thus they improved the quality of their lives. 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge  je bil izdelan v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, Partizanska 

ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica. 
Zagovor: maj, 2013 
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Katja RUŠNIK 
 

UVAJANJE EKOLOŠKIH ŽIVIL V PREHRANO NA PODROČJU 

ZREČ IN POHORJA 
 

 

 
Mentorica: dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. inž. živilske tehnologije 

Somentorica: Marja CUK, univ. dipl. ing. agronomije 
 

 

UDK: 612.39:631.147(497.41 Zreče)(043.2) 

 
Ključne besede: 

ekološka živila / ponudba ekoloških živil / ekološke kmetije / anketa 

 

Povzetek: 

V diplomski nalogi sem anketirala prebivalce v okolici Zreč in Pohorja o ekoloških živilih. Preučila 

sem stanje glede ponudbe ekoloških živil na ekoloških kmetijah, in sicer na treh ekoloških kmetijah: 

Flis, Ločnikar ter Rutnik. Ugotavljala sem ponudbo in obseg ponudbe tudi v izbranih gostinskih 

obratih. Prebivalci tega območja so slabo osveščeni o ekoloških živilih. Okoli 8 % anketiranih za 

pojem ekološka živila sploh še ni slišalo. Vprašani v gostinskih obratih povprašujejo po ekoloških 

živilih. Ekološke kmetije ponujajo določen asortiman ekoloških živil, a se ne razvijajo intenzivno.  

 

 

 

Key words: 

organic foodstuffs / orgsnic farms / survey analysis 

 

 

Abstract: 

In this thesis I have interviewed people from Zreče and Pohorje about organic foodstuffs. I have 

examined the state of offer regarding organic food on three organic farms: Flis, Ločnikar and Rutnik. I 

was establishing the offer and its extent in chosen restaurants as well. Residents of the aforementioned 

areas are poorly informed on organic food. Around 8% of the interviewed participants have never even 

heard of organic foodstuffs. Some of the surveyed are asking about organic foodstuffs in restaurants. 

Organic farms offer a certain range of organic food, but do not develop intensively. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge  je bil izdelan na območju Zreč in Pohorja 
Zagovor: maj, 2013 
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Aljoša SENEKOVIČ  
 

UPORABA NARAVNE MINERALNE VODE PRI IZDELAVI 

PEKOVSKIH IZDELKOV 
 

 
Mentorica: Zdenka MASTEN, univ. dipl. inž. živ. tehnologije 

Somentorica: mag. Lea ŽBONTAR ZVER 

Somentor: Stanko VORIH, inž. živilstva 

 

 

UDK: 664.66:615.327(043.2) 
 
Ključne besede: 

naravna mineralna voda / navadna voda / pekovski izdelki / senzorične lastnosti kruha 

 

Povzetek: 

Voda in moka sta nerazdružljivi in odvisni prijateljici v pripravi pekovskih izdelkov, kakor daleč seže 

zgodovinski spomin človeštva. Povezani sta bolj, kot si lahko mislimo. Človek si je vedno prizadeval 

izboljšati okus živil in podaljšati njihovo obstojnost. Živilu je hotel dati »nekaj več«; želel je, da bi 

preko njegovega okusa prihajal v stik z »bogom«. Občutek za »boljše« in doseganje popolnosti sta ga 

vedno gnala k napredku. 

V diplomski nalogi smo želeli prikazati vpliv naravne mineralne vode na pekovske izdelke. Primerjava 

med izdelki, pripravljenimi z vodovodno vodo in tistimi, pripravljenimi z naravno mineralno vodo, je 

dala zanimive rezultate, ki so prikazani skozi diplomsko nalogo. Kljub temu, da dobljeni rezultati niso 

pokazali razlik med izdelki, narejenimi z naravno mineralno vodo in izdelki, pripravljenimi z 

vodovodno vodo, lahko z gotovostjo trdimo, da pekovski izdelek, narejen z naravno mineralno vodo 

zelo pozitivno vpliva na človeški organizem. 

 

 

Key words: 

natural mineral water / natural water / bakery products / sensory properties of bread 

 

Abstract: 

As far as the historical memory of humanity goes, flour and water were always inextricably linked and 

dependent on each other concerning the preparation of bakery products. They are related even more 

than one may think. Man has always sought to improve the flavor of foods and extend their durability. 

He wanted to add something more in order to come through its taste in connection with God. The  

senseof betterness and achieving the perfection has always driven him to progress. In this thesis we 

wanted to show the influence of natural mineral water on bakery products. The comparison between 

products prepared with tap water and those prepared with natural mineral water, gave interesting 

results, which are displayed throughout the thesis. Despite the fact that the results did not show 

differences between products made with natural mineral water and products prepared with tap water, 

we can say with certainty that the bakery product made with natural mineral water have a very positive 

impact on the human body. 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v Izobraževalnem centru Piramida Maribor,  

Park mladih 3,Maribor. 
Zagovor: oktober, 2012 
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Valerija ŠAVC 
 

PORABA SADJA IN VRTNIN V VRTCU OTONA ŽUPANČIČA V 

MARIBORU V LETIH 2010 IN 2011 

 
Mentorica: dr. Blanka Vombergar, univ. dipl. inž 

Somentorica: Ljudmila Brdnik, univ. dipl. inž. 

 

 

UDK: 613.22-053.4:613.262(043.2) 

 
Ključne besede: 

prehrana / zdrava prehrana / sadje / vrtnine / predšolski otroci / Vrtec Otona Župančiča v Mariboru 

 

 

Povzetek: 

Zdravje posameznika je v veliki meri odvisno od gibanja, odsotnosti zdravju škodljivih navad ter od 

zdravega načina življenja, predvsem zdrave prehrane. Še posebej je to pomembno za otroke v času 

razvoja in rasti, saj jim pravilna prehrana omogoča ustrezen razvoj, krepi njihovo zdravje ter 

preprečuje oziroma zmanjšuje obolevanja. Zato je pravilo zdravega prehranjevanja vsakodnevno 

uživanje sadja in zelenjave. Namen diplomske naloge je bil primerjati količino porabljenega sadja in 

vrtnin po mesecih vrtcu Otona Župančiča v Mariboru in ugotoviti dejansko porabo. Rezultati so 

pokazali, da Vrtec Otona Župančiča v Mariboru otrokom ponuja sezonsko sadje in zelenjavo, ki sta 

vsakdan prisotna na menijih vrtca. Največ porabljenega sadja v vrtcu je pečkatega sadja (predvsem 

jabolk), sledi poraba tropskega sadja (predvsem banan) ter poraba južnega sadja (predvsem 

mandarin). Medtem ko je najbolj uporabljena vrsta vrtnin v vrtcu krompir, kateremu sledi zelena 

solata. 

 

 

Key words: 

nutrition / healthy diet / fruit / vegetables / preschool children / kindergarten Otona Župančiča in 

Maribor 

 

 

Abstract: 

Health of an individual depends a lot on exercise, avoiding bad habits and especially healthy way of 

living and healthy eating habits. It especially applies to children in the time of growth, because the 

right, healthy eating habits allows them to develop appropriate, strengthens their health and prevents 

and decreases health problems. Hence the rule of health eating is daily usage of fruit and vegetables. 

Couse of my work was to compare quantity of consumption of fruit and vegetables by months in Oton 

Župančič kindergarden in the city of Maribor and to determine its actual usage. The results showed 

that the Oton Župančič kindergarden offers season fruit and vegetables, which is daily present in the 

menus for the children. Rating the usage of the fruit, the most used would be pit fruit (especially 

apples), following tropical fruit (especially bananas), and the last would be usage of southern fruit 

(especially mandarins). Concerning vegetables, the most used vegetable would be potatoes, followed 

by lettuce 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v Vrtcu Otona Župančiča v Mariboru. 

.Zagovor: november, 2012 



Živilstvo in prehrana danes in jutri 12. Svetovni dan hrane, 16. Oktober 2013. Zbornik 

________________________________________________________________________ 

150 
 

Roman  ŠERUGA 
 

PREHRAMBENE NAVADE DELAVCEV POMURSKIH MLEKARN 

IN OSVEŠCENOST O NJIHOVIH POSLEDICAH 

 
Mentorica: Ksenija EKART, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Somentor: Robert ROJKO, univ. dipl. inž. živ. teh. 
 

UDK: 612.3:323.3:66-051(043.2) 

  
Ključne besede: 

prehrana / zdrava prehrana delavcev / prehrambene navade / indeks telesne mase / Pomurske mlekarne / 

anketa 

 

Povzetek: 

Namen diplomskega dela je bil s pomocjo ankete ugotoviti, kako se prehranjujejo zaposleni v podjetju 

Pomurske mlekarne d.d. Murska Sobota in kakšne so njihove prehrambene navade ter poznavanje 

njihovih posledic. Anketa, v kateri je sodelovalo 40 % žensk in 60 % moških, se je izvajala s ciljem, da 

se zaposleni seznanijo s preventivnim preprecevanjem posledic nezdravega nacina prehranjevanja. 

Ugotovljeno je bilo, da zaposleni uživajo le (2_3) obroke na dan in izpušcajo zajtrk. Priporoca se 

redno uživanje zajtrka in 5 enakomerno razporejenih obrokov cez dan. Malica med delovnim casom 

naj vkljucuje predvsem zdrava živila. 40 % ankentiranih veckrat tedensko uživa rdece meso in 

uporablja svinjsko mast pri pripravi ocvrte hrane, 60 % moških pa si redno dosoljuje hrano na 

krožniku. Med ankentiranimi so ženske bolj osvešcene o posledicah prehrambenih navad kot moški. 

Priporocljivo bi bilo svetovanje o zdraven nacinu prehranjevanja v delovni organizaciji. Z 

upoštevanjem le-tega bi zaposleni zmanjšali tveganje za nastanek civilizacijskih bolezni in povecali 

delovno storilnost. 

 

Key words: 

Ernährung / gesunde Ernährung für Arbeiter / Essgewohnheiten / Body Mass Index / Pomurske 

mlekarne / Umfrage 

 

Abstract: 
Ziel der Diplomarbeit war es mit Hilfe einer Umfrage festzustellen wie sich die Mitarbeiter des Unternehmens 
Pomurske mlekarne d.d. Murska Sobota ernähren. Anhand von Informationen zu ihren Essensgewohnheiten soll 

Wissen über die Folgen der Gewohnheiten zur Verfügung gestellt werden. An der Umfrage haben 40 % der Frauen 

und 60 % der Männer mitgemacht. Ziel war es, die Mitarbeiter über die Folgen von ungesunder Ernährung zu 
informieren und sie mit vorbeugenden Massnahmen gegen die Folgen bekannt zu machen. Festgestellt wurde, dass 

viele Mitarbeiter nur zwei bis drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen und das Frühstück auslassen. Empfohlen 

wird jedoch ein Früstück und fünf gleichmäßig über den Tag verteilte Mahlzeiten. Die Jause während der 
Arbeitszeit soll vorwiegend gesunde Nahruhngsmittel enthalten. 40 % der Befragten essen mehrmals in der Woche 

rotes Fleisch und verwenden Schweineschmalz für die Zubereitung von frittiertem Essen. 60 % der Männer salzen 

ihr essen am Tisch nach. Unter den Befragten sind es v.a. die Frauen die, die mehr Wert auf gesunde Ernährung 
legen und über die Folgen ungesunder Ernährung informiert sind. Es wäre zu empfehlen, dass as Unternehmen ihre 

Mitarbeiter über gesunde Ernährung informiert. So würde unter den Mitarbeitern das Risiko von sog. 

"Zivilisationskrankheiten" reduziert und die Produktivität erhöht werden. 

 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v podjetju Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 

9000 Murska Sobota. 
Zagovor: november, 2012 
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Matic  ŠINKOVEC 
 

SPREMLJANJE pH VREDNOSTI SIRA EDAMCA MED 

PROIZVODNJO IN ZORENJEM 
 

 
Mentorica: Silva HOSTNIK, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Somentorica: Valerija REPINŠEK, univ. dipl. inž. živ. teh. 

 

UDK: 637.3:66-915(043.2) 
  
Ključne besede: 

mleko / siri / sir edamec / proizvodnja sira / zorenje sira / pH vrednost 

 

 

Povzetek: 

Ker so v podjetju pri proizvodnji sira opažali, da prihaja do nihanj pH vrednosti med celotnim 

procesom proizvodnje, je bil namen diplomskega dela preveriti, ali je pHvrednost sira edamca med  

proizvodnjo in zorenjem v okviru predpisanih tehnoloških parametrov. Cilj diplomskega dela je bil 

spremljanje pH vrednosti med celotnim  predpisanih vrednosti in zakaj prihaja do nihanj pH vrednosti 

v primerjavi s predvidenimi ter ugotoviti in odpraviti vzroke za nihanja pH vrednosti. S pomočjo 

rezultatov naših meritev smo ugotovili, da proizvodnja sira edamca poteka v okviru predpisanih 

parametrov. pH vrednost za koagulum in sir iz predstiskalnice nista bili znani, zato smo ju s pomočjo 

rezultatov naših meritev določili. pH vrednost koaguluma se giblje od 6,5 do 6,60; pH vrednost sira po 

predstiskanju pa od 6,10 do 6,30. Pri merjenju pH vrednosti v siru po stiskanju in v siru po zorenju je 

sicer prišlo do manjših odstopanj, ki pa bistveno ne vplivajo na kakovost sira. Vzroki za odstopanja so 

lahko različni: kakovost mleka, slabša aktivnost cepiv, pojav fagov … 

 

 

Key words: 

milk / cheese / edam cheese / cheese production / cheese maturation / pH value 

 

 

Abstract: 

Since the company noticed pH fluctuations in cheese production throughout themanufacturing process, 

the purpose of the thesis was to verify whether the pH values of Edam cheese during manufacture and 

ripening are within the prescribed technological parameters. The aim of the thesis was to monitor the 

pH value throughout the entire production of cheese. We wanted to determine whether the pH values 

are within the specified ones and why it does come to fluctuations in pH values in comparison with the 

expected ones and to identify and remove the causes offluctuations in pH values. Using the results of 

our measurements, we found out that the production of Edam cheese takes place within the prescribed 

parameters. pH of coagulum and pH of cheese from the prepress were not known, so we determined 

them with the help of the results of our measurements. pH value of coagulum varies from 6.5 to 6.60 

and pH value of cheese after prepress varies from 6.10 to 6.30. When measuring pH values in cheese 

after pressing and in cheese after maturation, minor deviations occur, but they do not significantly 

affect the quality of the cheese. The reasons for the deviations can be various: the quality of milk, the 

lower activity of vaccines, the emergence of phages etc. 

 

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan v Mlekarni Celeia d. o. o. v Arji vasi. 

Zagovor: april, 2013 
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Tina TERSEGLAV 
 

IZBOLJŠANJE SENZORIČNIH LASTNOSTI TEMNE ČOKOLADE 

TER OCENA STANJA NA TRGU 

 
Mentorica: viš. pred. mag. Marlena SKVARČA, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Somentor: Marjan POGAČNIK, univ. dipl. inž. živ. teh.  

 

UDK: 663.91:543.92:338.518(043.2)  
 

Ključne besede: 

čokolada / kakovost / senzorične lastnosti / reološke lastnosti / tržišče 

 

Povzetek: 

Namen diplomske naloge je bil spremljati tehnološki postopek izdelave čokolade in po skladiščenju 

izbrati temno čokolado z dodatkom, kateri so se najmanj spremenile reološke in senzorične lastnosti. 

Namen dela je bil senzorično oceniti tudi različne vrste temne čokolade s tujega tržišča. Praktični del 

poskusa je bil opravljen v tovarni čokolade  Žito Gorenjka Lesce. S senzorično analizo so bile 

ovrednotene najpomembnejše senzorične lastnosti treh čokolad Gorenjka (jedilna, mlečna in »Mistica« 

hruška in rezan lešnik) po izdelavi in v treh časovnih obdobjih skladiščenja in opravljena je primerjava 

z vzorci s tržišča. Rezultati so pokazali, da je neposredno po izdelavi najbolje ocenjena temna čokolada 

Mistica. Največje razlike med vzorci so bile v aromi in vonju. Po 65 dneh skladiščenja so bile manjše  

spremembe pri mlečni čokoladi in »Mistiki«, kjer so bile spremembe pri lomu čokolade, občutku v ustih 

in aromi. Po 117 dneh ni bilo večjih sprememb, pri jedilni so bile dobro ocenjene lastnosti topljivost, 

vonj in aroma. Med temnimi čokoladami s tržišča je bila najboljše ocenjena čokolada »Perugina 

nero«, med čokoladami z dodatki čokolada »Lindt«. Največje razlike med vzorci čokolade so ocenjene 

v aromi, okusu, topljivosti in sijaju. Ugotovljeno je bilo, da so bile čokolade s tradicijo tudi dejansko 

zelo dobro senzorično ocenjene, domače čokolade so bile primerljive s tujimi 

 

Key words: 

chocolate / quality / sensory properties / reology properties / market offer 

 

Abstract: 

The aim of my diploma work was to monitor the technological process of chocolate production and to 

select dark chocolate containing a supplement, whose reological and sensory properties of final 

product after storage have changed least. My purpose was also sensory evaluation of various sorts of 

dark chocolate from foreign markets. The practical part of the experiment was carried out in the 

chocolate factory Žito Gorenjka Lesce. With the help of sensory analysis the most significant features 

of three Gorenjka chocolate brands were evaluated (dark, milk and Mistica pear with cut hazelnut) 

immediately after production and at three different times during their storage and they were compared 

to the samples from the market. The results showed that after the production stage Mistica was the 

most highly-evaluated chocolate brand. The most notable differences between the samples were in 

aroma and smell. After sixty-five days of storage slight differences were spotted in milk and dark 

chocolate, especially in aroma, taste and smell and its brittleness. After 117 days there were no major 

changes, plain chocolate got a good evaluation for its solubility, the smell and aroma. “Perugina 

nero” was awarded the first prize in international competition, and “Lindt” for the chocolate 

containing supplements. The biggest differences were in aroma, taste, solubility and shine.The brands 

of chocolate with long tradition have been well evaluated according to sensory scale, yet, domestic 

chocolates are comparable to foreign ones. 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v tovarni Žito Gorenjka, Lesce. 

Zagovor: junij, 2013 
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Jasmina ZVER 
 

NADZOR KRITIČNIH KONTROLNIH TOČK V PRIPRAVI  IN 

POSTREŽBI HRANE V OSNOVNI ŠOLI 

 
Mentorica: Marija SRAKA-ŠADL, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Somentor: Barbara LEŠNJEK, prof. bio. in kem. 

 

UDK: 614.31:643.36(043.2) 

Ključne besede: 

HACCP sistem / analiza tveganja / kritične kontrolne točke / šolska kuhinja 

 

Povzetek: 
Osnovni namen diplomskega dela je bil uvesti nadzor kritičnih kontrolnih točk v pripravi in postrežbi hrane na 

Osnovni šoli v Odrancih.  
Cilj diplomskega dela je zagotoviti redni monitoring temperatur, nadzor nad tveganji in doseganjem kritičnih 

mejnih vrednosti ter tako dosegati večjo varnost živil in zagotoviti ustrezno zdravje odjemalcev. Posredno smo želeli 

ugotoviti, kakšno je nihanje temperatur pri različnih jedeh, in predvidevali, da padec temperatur ni pod kritično 
mejno vrednostjo. 

V diplomskem delu je predstavljen sistem HACCP ter načela sistema HACCP, s poudarkom na kritičnih kontrolnih 

točkah. Prehrana otrok v osnovnih šolah je opredeljena z vidika pomena za zdravje odjemalcev. Prikazani pa je tudi 
pomen vode za zagotavljanje varne hrane. 

V eksperimentalnem delu je predstavljena kuhinja v osnovni šoli Odranci, njihova analiza tveganja ter nadzor nad 

kritičnimi kontrolnimi točkami in kontrolnimi točkami. 
Rezultati zajemajo nadzor kritičnih kontrolnih točk in kontrolnih točk. Dokazali smo, da je glavni vzrok za padec 

temperatur (od 2,4 °C do 23,6 °C) čas med pripravo in deljenjem jedi. Najmanjši padec temperature je bil pri 

carskem pražencu, največji padec temperature jedi je bil pri kislem zelju z mesom. Manjši padci temperatur so bili 
pri testeninah in prilogah, večji pa pri enolončnicah in jedeh z omako. Kot kažejo ugotovitve, je v vseh primerih jedi 

padla temperatura. Ugotovili smo, da so kljub spremembam temperature jedi še v skladu z zahtevami sistema 

HACCP, namreč vse jedi so imele končno temperaturo nad 65 °C, kot je mejna vrednost za kritično kontrolno točko. 

 

Key words: 

HACCP system / risk analysis / critical control points / school kitchen 

 

Abstract: 
Basic principle of this diploma work was to introduce controlling of critical checkpoints in preparation and serving 

food in elementary school Odranci. Goal of this diploma is to ensure regular monitoring of temperatures, control 

risks and reaching critical marginal value, and so to reach bigger safety of food, and to ensure regular rate of 
client’s health. Indirectly we wanted to find out the rate of fluctuations of temperatures by different food, and to 

predict, that temperatures drop is not under critical marginal value. In our work we have present HACCP system, 

and his principles with emphasis on critical checkpoints. Food for children in elementary schools is defined from 
view, which talks about client’s health importance. We have showed how important is water for ensuring food, 

which is safe. In experimental part of this work, we present kitchen in elementary school Odranci, their analysis of 

risks, and control over critical checkpoints and checkpoints. Results cover control over critical checkpoints and 
checkpoints. We have proved, that the main reason for temperature drop (from 2,4°C to 23,6°C) is time until 

preparation and serving food. We find out that the smallest temperature drop was by ceaserean praženec, and the 

biggest by sauerkraut with meat. Smaller temperature drops are by pasta and side dishes, and biggest by stews and 
food with sauce. Our findings shows, that temperature has fallen by all dishes, in all cases. We find out, that even 

when temperature is changed, the food is still prepared according to HACCP system standards. All dishes has final 

temperature over 65°C as critical marginal value for critical checkpoint is. 

 

Praktični del diplomskega dela je bilo izdelano v Osnovni šoli Odranci. 
Zagovor: junij, 2013 
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Primož ZVIR 
 

PRIMERJAVA KAKOVOSTI PITNE VODE V ZGORNJI SAVINJSKI 

DOLINI PO OBČINAH 

 
Mentorica: Alenka HMELAK GORENJAK, univ. dipl. inž. živ. teh. 

Somentorica: Nataša PEM, inž. kem. teh. 
 

UDK: 628.1.033:546.175:543.42(043.2)  
 

Ključne besede: 

pitna voda / nitrati / nitriti / Zgornja Savinjska dolina / spektrometrija 

 

 

Povzetek: 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti kakovost pitne vode v sedmih občinah Zgornje Savinjske 

doline na podlagi rezultatov o vsebnosti nitratov in nitritov v pitni vodi in jih primerjati z obstoječo 

zakonodajo. V vzorcih pitne vode iz Solčave, Luč, Gornjega Grada, Nazarij, Mozirja, z Ljubnega ob 

Savinji ter Rečice ob Savinji so bile analizirane vsebnosti nitratov in nitritov s klasično 

spektrometrično metodo. Vsebnosti nitratov v izmerjenih vzorcih so se gibale od 2,17 mg/l do največ 

5,95 mg/l, vsebnosti nitritov pa od 0 mg/l do največ 0,005 mg/l. Iz rezultatov analiz je bilo ugotovljeno, 

da vsi vzorci ustrezajo normativom o pitni vodi in, da je v vseh občinah Zgornje Savinjske doline 

kakovost pitne vode z oz. na vsebnost nitratov in nitritov zelo visoka. 
 

 

 

Key words: 

drinking water / nitrates / nitrites / Upper Savinja valley / spectrometry 

 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to determine the quality of drinking water in seven municipalities of 

Upper Savinja Valley on the basis of the results of nitrate and nitrite in drinking water and compare 

them with the existing legislation. The samples from Solčava, Luče, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, 

Ljubno ob Savinji and Rečica ob Savinji have been analyzed by the levels of nitrate and nitrite by 

classical spectrophotometric method. Nitrate concentrations measured in the samples ranged from 

2.17 mg/l to a maximum of 5.95 mg/l, nitrite levels from 0 mg/l to a maximum of 0,005 mg/l. From the 

results of analyzes, it was found that all samples conform to the norms of drinking water and that in all 

the municipalities of the Upper Savinja Valley quality of drinking water on the content of nitrates and 

nitrites is very high. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v Izobraževalnem centru Piramida v Mariboru. 

Zagovor: november, 2012 
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Martin ŽELEZNIK 
 

HALOŠKA GIBANICA IN OCVIRKOVKA V HALOZAH 

 

Mentorica: mag. Marlena SKVARČA, univ. dipl. inž.  

Somentorica: Tatjana PERŠUH učiteljica gospodinjstva in biologije 

 

UDK: 664.6:664.684(497.41Haloze)(043.2) 

Ključne besede: 

haloška gibanica / ocvirkovka / Haloze / senzorične lastnosti / anketa / izletniška kmetija 

 

Povzetek: 

Namen diplomskega dela je bil spoznati, kako sta v Halozah poznani Haloška gibanica (HG) in 

ocvirkovka (O), kakšne so njune senzorične lastnosti in možnosti za tradicionalno zaščito. Opravljena 

je anketa med občani Žetal, člani društva Podeželskih žena Žetale in na izletniški kmetiji Darinke 

Kodrič ter analitična senzorična ocena značilnih vzorcev HG in O. Rezultati ankete so pokazali, da sta 

oba izdelka poznana, izdelujejo ju predvsem ženske srednjih let, ki so se peke  naučile od prednikov ali 

na tečajih. Haloška gibanica je značilna predvsem kot sladica in ocvirkovka kot hrana ob kmečkih 

opravilih. V Halozah sta oba izdelka na domačih jedilnikih, tržita se na turističnih kmetijah. 

Senzorična analiza je pokazala raznolikost vzorcev, razlikujejo se predvsem v obliki, načinu peke in v 

dodatkih, ki so vplivali na  harmoničnost vonja in arome izdelka. Najbolj tipične jedi v Halozah so 

poleg HG in O še potica, kisla repa in zelje, sirovi štruklji, kisla juha, prežganka, pečenice in meso iz 

tünke,  

imajo jih v ponudbi na izletniških kmetijah. Članice Društva podeželskih žena Žetale so aktivne na 

prireditvah, večina anketiranih ohranja stare jedi in recepte s področja Haloz. 

 

Key words: 

haloze gibanica / crackling / Haloze / sensory characteristics / survey / tourist farm 

 

Abstract: 

Die Absicht der Diplomenarbeit war herauszufinden, wie bekannt die Gerichte »Haloška gibanica« 

(HG; Käsekuchen aus Haloze) und »ocvirkovka (O; Brot mit Grieben) in Haloze sind, was für welche 

senzorischen Eigenschaften und Möglichkeiten sie haben, für einen traditionellen Schutz.Ausgeführt 

wurde eine Umfrage unter den Bewohnern von Žetale, den Mitgliedern des Landfrauenvereins von 

Žetale und auf dem Ausflugbauernhof von Darinka Kodrič und außerdem eine analytisch senzorische 

Benotung der typischen Proben von HG und O. Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass beide 

Produkte bekannt sind, sie werden vor allem von Frauen mittleren Alters gemacht, die das Backen 

dieser Gerichte von Vorfahren gelernt haben oder bei Kochkursen. Haloška gibanica ist typisch als 

Nachspeise und »ocvirkovka als Essen bei Bauernarbeiten. In Haloze sind beide Produkte auf Heim 

Menüs und werden auf turistischen Bauernhöfen vermaktet. Die senzorische Analyse ergab eine vielfalt 

von Proben. Sie unterscheiden sich vor allem in der Form, der Backweise und in den Zutaten, die 

Einfluß auf die Harmonie der Düfte und des Aromas beim Endprodukt hatten. Neben HG und O sind 

die typischsten Gerichte noch „potica“ (Wickelkuchen mit Nüssen), saure Rüben und Sauerkraut, 

Käseweizentaschen, saure Suppe, Einbrennsuppe, Bratwurst und Fleisch aus „tunka“. All diese 

Gerichte sind im Angebot auf den Ausflugsbauernhöfen. Die Mitgliederinnen des Landfrauenvereins 

sind aktiv auf Veranstaltungen, die meisten Befragten erhalten die alten Gerichte aufr.  

 

Praktični del diplomskega dela je bil izdelan na območju občine Žetale in na izletniški kmetiji Darinke 

Kodrič. 

Zagovor: junij, 2013 
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Sandra ŽMAVC 
 

ZDRAVA PREHRANA IN PREHRANJEVANJE PREDŠOLSKIH 

OTROK TRETJEGA STAROSTNEGA OBDOBJA V VRTCU JOŽETA 

HUDALESA JUROVSKI DOL 

 
Mentorica: Majda HERLIČ, univ. dipl. inž. živ. teh.  

Somentorica: Gabrijela MURKO, dipl. vzg. predšolskih otrok 

 

UDK: 613.22-053.4(043.2)  
  
Ključne besede: 

zdrava prehrana / hranilne snovi / režim prehranjevanja / motnje hranjenja / predšolski otroci / Vrtec 

Jožeta Hudalesa Jurovski Dol / anketa 

 

Povzetek: 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na pomen zdrave prehrane ter zdrav način prehranjevanja 

predšolskih otrok, načrtovanje in sestavi jedilnikov. V nalogi smo s pomočjo raziskave ugotovili, 

kakšen je ITM za otroke, stare 5 in 6 let, v vrtcu Jožeta Hudalesa Jurovski Dol ter s pomočjo ankete 

ugotovili, kakšne so prehranjevalne navade otrok 3. starostnega obdobja v vrtcu. Pri I. in II. raziskavi 

je sodelovalo 23 otrok, od tega 13 deklet in 10 fantov. II. raziskavo, anketni vprašalnik, ki je bil 

odprtega tipa, smo naredili skupaj z otroki v vrtcu, prav tako smo se v vrtcu stehtali in izmerili višino, 

da smo lahko dobljene podatke uporabili za izračun ITM, ki smo jih potrebovali pri I. raziskavi. V I. 

raziskavi smo ugotovili, da ima 18 otrok normalno telesno težo, štirje otroci imajo prekomerno telesno 

težo, pri enem otroku pa je že nastopila debelost. V II. raziskavi smo s pomočjo vprašalnika ugotovili, 

da se otroci v vrtcu dobro prehranjujejo in jedo zdravo hrano, kar pa za doma ne drži povsem enako. 

 

 

 

Key words: 

healthy nutrition / nutrients / eating regime / eating disorders / preschoolers childern / Jože Hudales 

Jurovski Dol kindergarten / survey 

 

 

Abstract: 

In my diploma work we focused on the meaning of the healthy food, planning and composing menus 

and onmaintaining preschool children with healthy food. With the help of the research we found out 

what is the body mass index (BMI) for children aged five and six in the Jože Hudales Jurovski Dol 

kindergarten. With the help of the questionnaire we stated the eating habits for children of the third-

age group.  

First and second researches included 23 children, of which there were 13 girls and 10 boys. The 

second research (open-ended questionnaire) was made together with the children in the kindergarten. 

We got weighed and measured our height to get the body mass index, which we needed for the first 

research. With the help of the first research we found out that 18 children have normal body mass 

index, four children are over-weight and with one child the obesity has already occurred. With the help 

of the second research and the questionnaire we found out that children in the kindergarten are 

maintained with healthy food, which cannot be said for their eating habits at home 

 

 

Praktični del diplomske naloge je bil izdelan v vrtcu Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

Zagovor: marec, 2013 
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ŠTUDIJSKA GRADIVA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR 

 

V študijskem letu 20012/2013 
zbrala in uredila Vesna GRGAN* 

 
 

1. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije : 1. letnik : navodila za 

laboratorijske vaje / Jurčevič Karmen. – 3. dopolnjena in spremenjena izd., ponatis. – 

Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

2. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije : 1. letnik : navodila za 

laboratorijske vaje : Izredni študij / Jurčevič Karmen. – 1. izd. – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (zbirka Višješolski 

izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

3. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz bioogije : 1. letnik / Jurčevič Karmen. – 

spremenjena in dop. izd., ponatis – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

4. Tehnologija vina : 2. letnik. Študijsko gradivo / Rajher Zdenko. – 5. dopolnjena izd. – 

Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

5. Prehrana in dietetika : 2. letnik. Študijsko gradivo / Herlič Majda, Jevremov 

Ksenija, Komerički Jasna. – 5. dopolnjena izd. – Maribor : Izobraževalni center 

Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program 

Živilstvo in prehrana) 

6. Praktično izobraževanje študentov : 1. in 2. letnik / Poštuvan Vesna, Hostnik Silva. 

– 3. dopolnjena izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna 

šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

7. Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja : 1. letnik : študijsko 

gradivo / Težak Oto, Vintr Marlena, Hmelak-Gorenjak Alenka. – prenovljena 1. izd., 

ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. (Zbirka 

Višješolski program Živilstvo in prehrana) 

8. Prehrana in zdravje : 1. letnik. Študijsko gradivo / Komerički Jasna, Jevremov 

Ksenija. – 4. spremenjena in dop. izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

9. Uspešen začetek študija : priročnik za študente / Ivanuša-Bezjak Mirjana, 

Vombergar Blanka, Boltavzer Zdenka. – 1. izd., 4. Ponatis. – Maribor : Izobraževalni 

center Piramida, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in 

prehrana) 

10. Tehnologija mesa : 2. letnik : študijsko gradivo / Vombergar Blanka, Arzenšek-

Pinter Rosvita. – 3. spremenjena in dop. izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, 

Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in 

prehrana) 

 

11. Tehnologija mesa : 2. letnik. Vaje / Arzenšek-Pinter Rosvita. – 3. dopolnjena izd., 

ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

12. Sestava in kakovost živil s tehnologijami v živilstvu :2. letnik : študijsko gradivo. Del 

1, Živila rastlinskega izvora / Masten Zdenka, Komerički Jasna. – 1. izd., 4. ponatis. – 
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Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo i prehrana 
13. Sestava in kakovost živil s tehnologiojami v živilstvu : 2. letnik : študijsko gradivo. 

Del 2, Živila živalskega izvora / Vombergar Blanka, Hostnik Silva. – 2. dopolnjena 

izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

14. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika : 1. letnik. Del 3, Vaje 

/ Leskovar Mesarič Polonca. – 1. izd., 5. ponatis. – Maribor : Izobraževalni center 

Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program 

Živilstvo in prehrana) 

15. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika : 1. letnik. Del 3, 

Študijsko gradivo / Leskovar Mesarič Polonca, Škafar Vlasta. – 2. dopolnjene izd., 3. 

ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

16. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistka : 1. letnik. Del 1, 

Študijsko gradivo / Mulaosmanović Midhat. –  2. dopolnjena izd., ponatis – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski 

izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

17. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika : 1. letnik. Del 2, 

Študijsko gradivo / Malek Neva. – 3. dopolnjena izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni 

center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni 

program Živilstvo in prehrana) 

18. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika : 1. letnik. Del 2, Vaje 

/ Malek Neva. – 2. izd., 3. ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

19. Ekonomika in menedžment podjetij : 1. letnik : študijsko gradivo / Boltavzer 

Zdenka, Žvab Štefan, Marinič Igor. – 2. dopolnjena izd., 6 ponatis. – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski 

izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

20. Tehnologija rastlinskih živil. 2. letnik : študijsko gradivo / Hostnik Silva : Tehnologija 

predelave sadja / Rajher Zdenko : Tehnologija pijač :  1. del. – 1. dopolnjena izd., 

ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni progam Živilstvo in prehrana) 

21. Tehnologija vina : 2. letnik. Vaje / Valdhuber Janez. – dopolnjena 1. izd., ponatis. – 

Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

22. Tehnologija rastlinskih živil. 2. letnik : študijsko gradivo : 2. del / Masten Zdenka. – 

1. izd., 4. ponatis – Maribor :  Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. 

– (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

23. Tehnologija predelave žit. 2. letnik. Študijsko gradivo / Tašner Lidija, Komerički 

Jasna. – 3. dopolnjena izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

24. Tehnologija predelave žit. 2. letnik. Laboratorijske vaje / Tašner Lidija– dopolnjena 

1. izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – 

(Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

25. Trženje v živilstvu in prehrani : 2. letnik : študijsko gradivo / Tement Manja, 

Boltavzer Zdenka. – 1. izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

26. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor : 2. letnik. Del 2, Študijsko gradivo / 

Sraka-Šadl Marija. – 5. dopolnjena  izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, 
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Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in 

prehrana) 

27. Prehrana z gastronomijo in kulinariko : 2. letnik. Študijsko gradivo / Skvarča 

Marlena, Vombergar Blanka. – dopolnjena in razširjena izd., ponatis – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski 

izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

28. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor : 2. letnik. Del 1, Študijsko gradivo / 

Poštuvan Vesna. – spremenjena 1. izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

29. Tehnologija mleka : 2. letnik. Študijsko gradivo / Hostnik Silva. – 1. izd., 3. ponatis – 

Maribor : Izobraževalni center Piramida, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni 

program Živilstvo in prehrana) 

30. Tehnologija mleka : 2. letnik. Vaje / Hostnik Silva. – 1. izd., 3. ponatis. – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program 

Živilstvo in prehrana) 

31. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik : študijsko gradivo / 

Rambaher Bojan. – 1. izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

32. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 1, Študijsko gradivo / Malek Neva. – 1. 

izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – 

(Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

33. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 1, Laboratorijske vaje / Malek Neva. – 3. 

spremenjena  izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna 

šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

34. Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 1, Mikrobiologija : študijsko 

gradivo / Nahberger-Marčič Vida. –3. spremenjena izd., ponatis. – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski 

izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

35. Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 1, Mikrobiologija : 

laboratorijske vaje / Nahberger-Marčič Vida. – 3. sprem. izd., ponatis. – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski 

izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

36. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo / Ivanuša-Bezjak 

Mirjana, Kociper Lidija. – 1. izd., ponatis– Maribor : Izobraževalni center Piramida, 

Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in 

prehrana) 

37. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 2, Navodila za laboratorijske vaje / 

Hmelak-Gorejak Alenka. – 1. izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, 

Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in 

prehrana) 

38. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 2, Analiza živil : študijsko gradivo / 

Hmelak-Gorenjak Alenka. – 1. izd., ponatis. – Maribor : Izobraževalni center 

Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program 

Živilstvo in prehrana) 

39. Strokovna terminologija v nemškem jeziku : 1. letnik. Študijsko gradivo / Dragulj 

Vahida. – dopolnjena 1. izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna 

šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

40. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor : 2. letnik. Del 3, Študijsko gradivo / 

Vezjak Branka, Senekovič Metka. – 2. izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, 
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Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program Živilstvo in 

prehrana) 

41. Tehnologija in organizacija prehranskih obratov : 2. letnik. Študijsko gradivo / 

Sraka-Šadl Marija. – 3. dopolnjena izd. – Maribor : Izobraževalni center Piramida, 

Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program) 

42. Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 2, Biotehnologija. Študijsko 

gradivo / Arzenšek-Pinter Rosvita. – 3. prenovljena izd., ponatis. – Maribor : 

Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski 

izobraževalni program živilstvo in prehrana) 

43. Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 2, Biotehnologija. 

(Laboratorijske vaje)/Arzenšek-Pinter Rosvita. – 1. dopolnjena izd., ponatis. – 

Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 

44. Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju : 1. letnik. Izredni študij. 

Študijsko gradivo / Barbarić Jadranka. – 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center 

Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program  

organizator socialne mreže) 

45. Komunikacija z uporabniki : 2. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / Smolčič 

Irena. – 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – 

(Zbirka Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 

46. Otroci in mladostniki v sodobni družbi: 2. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / 

Lalić Mojca. – 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 

2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 

47. Marginalne družbene skupine : 2. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / Barbarić 

Jadranka, Lalić Mojca – 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja 

strokovna šola, 2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program  organizator socialne 

mreže) 

48. Animacija z umetnostnim izražanjem : 2. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / 

Šon Mojca – 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 

2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 
49. Kaj je socialna država : 1. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / Najrajter Dora– 

1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2012. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 
50. Informacijska tehnologija v sociali : 1. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / 

Težak Oto. – 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 

2012. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 
51. Tuj jezik: 1. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / Podbrežnik Andrej. – 1. izd. - 

Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 
52. Pravo in vodenje dokumentacije v sociali : 1. letnik. Izredni študij. Študijsko gradivo / 

Najrajter Dora– 1. izd. - Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 

2013. – (Zbirka Višješolski izobraževalni program  organizator socialne mreže) 
53. Od zamisli do zagovora diplome / Leskovar-Mesarič …<et al.>. – 5. dopolnjena izd. 

-  Maribor : Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2013. – (Zbirka 

Višješolski izobraževalni program Živilstvo in prehrana) 
 




