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POVZETEK 
Boza je gosta, fermentirana pijača, znana predvsem na bližnjem vzhodu. V našem okolju ni 

poznana in je v trgovinah ne najdemo. Zaradi svoje dolge zgodovine in pozitivnih učinkov na 

telo, se z njo ukvarjajo tudi znanstveniki. Ugotovili so, da je v bozi večje število 

mlečnokislinskih bakterij in več vrst kvasovk. Prav zaradi svoje bogate mikrobne sestave 

uravnava črevesno mikrobioto in s tem pomaga telesu uravnavati krvni tlak, spodbuja 

laktacijo pri doječih materah in pomaga uravnavati prebavo. Ker temelji na rastlinskih 

sestavinah, je pijača primerna tudi za vegetarijance in vegane. Zaradi njene dolge zgodovine, 

pozitivnih učinkih na telo, predvsem pa zaradi procesa fermentacije, bi lahko to pijačo 

uporabili tudi v šolskem laboratoriju. Izvedena je bila anketa, ki je pokazala, da bi učenci pri 

pouku raje izvedli poskus fermentacije boze, kot poskus kisanja mleka. V ta namen smo 

razvili poskus fermentacije boze za osnovno šolo, s pomočjo katerega učenci bolje spoznajo 

princip mlečnokislinskega vrenja, zgodovino boze, njen vpliv na zdravje in pripravo same 

pijače. Merili smo pH pripravljene mešanice z različnimi osnovami in ugotavljali, kdaj je 

sprememba pH največja. Izpopolnili smo recepte z namenom, da imajo na koncu vse 

mešanice primerljivo viskoznost. S pomočjo ankete smo preverili, kakšna je stopnja 

zanimanja za izvedbo poskusa. Zanimiv je podatek, da bi učence bistveno bolj zanimala 

priprava pijače boza, kot kisanje mleka, čeprav bi se lahko odločili za izvedbo obeh.  

Na koncu diplomske naloge je učna priprava za izvedbo poskusa fermentacije boze in delovni 

list za učenca.  

 

 

 

 

Ključne besede: fermentacija, boza, mlečnokislinske bakterije, priprava poskusa 

 



III 

 

 

ABSTRACT 
Boza is a thick, fermented beverage, known mainly in the Middle East. In our environment it 

is unknown and is not found in stores. Because of its long history and positive effects on the 

body is an object of scientific research. It was found that boza contains a large number of 

lactic acid bacteria, and several types of yeasts. Due to its rich microbe composition, it helps 

the body to regulate blood pressure, stimulates lactation in nursing mothers, and helps to 

regulate digestion. Since it is based entirely on herbal ingredients, the drink is also suitable 

for vegetarians and vegans. Because of its long history, the positive effects on the body, but 

mostly because of the fermentation process, this drink could be used in the school 

laboratory. The performed survey revealed, that students would rather performe an 

experiment of boza fermentation than milk fermentation. To this end, we have developed a 

fermentation experiment boze in primary school through which students learn more about 

the principle of lactic acid fermentation, history of boza, its impact on health and how to 

prepare boza. We have measured the pH of the prepared mixture with different flours and 

starch  and observed the pH change. Also, we have perfected the recipes in order to have a 

comparable viscosity at the end. Through the survey we checked, what the rate of interest to 

carry out the experiment. The interesting thing is that the students are much more 

interested in the preparation of boza compared to soured milk.  

At the end of the thesis is a tutorial for the experiment of fermentation of boza and 

worksheet for the students. 

 

 

 

 

 

 
Keywords: fermentation, boza, lactic acid bacteria, the preparation of the experiment 
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UVOD 
Ljudje že od nekdaj vede ali nevede uporabljajo različne postopke za bogatitev, pripravo ali 

le za podaljšanje obstojnosti različne hrane in pijače. Eden izmed postopkov za bogatitev in 

pripravo hrane ter pijače je fermentacija. Čeprav naši predniki niso poznali mehanizma in 

kemije fermentacije, niti niso vedeli, kateri organizmi jo izvajajo, so postopek fermentacije 

uporabljali že v novi kameni dobi. Zaradi pozitivnih učinkov fermentiranih pijač na telo so se 

v različnih državah razvile različne tradicionalne fermentirane pijače. Razlika med njimi je bila 

v sami osnovi (navadno pogostejša surovina, ki je bila na voljo v določeni državi) in v dodanih 

mikroorganizmih. Nekatere najbolj priljubljene fermentirane pijače so se skozi zgodovino 

izpopolnjevale in se tako ohranile do danes. Ena izmed tradicionalnih fermentiranih turških 

pijač je pijača boza. Ker so bile zabeležene številne pozitivne lastnosti uživanja boze, so se z 

njeno mikrobno sestavo začeli ukvarjati tudi znanstveniki. V svojih študijah so predstavili 

mikrobno sestavo boze in njen pozitiven vpliv na telo. Zaradi visoke vsebnosti folne kisline in 

vitamina B12 je boza tudi dober in kvaliteten nadomestek mleka in mlečnih izdelkov. Ker so 

njena osnova žita, je pijača popolnoma rastlinskega izvora in je primerna tako za 

vegetarijance kot tudi za vegane. Zaradi svoje uporabnosti in mlečnokislinske fermentacije bi 

jo lahko uporabili tudi v šolskem laboratoriju. Večina učencev in dijakov spoznava 

mlečnokislinsko fermentacijo s pomočjo poskusa kisanja mleka. Ker večina učencev in 

dijakov že ve, da se pri kisanju mleka spremeni pH, niso tako pozorni na ostale spremembe, 

ki se zgodijo. Zaradi tega njihova motivacija ni velika, nivo znanja pa je manjši.  

 

V diplomski nalogi smo raziskali, kako se spreminja pH pripravljene pijače glede na izbrano 

osnovo. Prvotne recepte za pripravo pijače boza smo izpopolnili tako, da imajo ob koncu 

poskusa primerljivo viskoznost. Izvedena je bila tudi anketa med osnovnošolci predmetne 

stopnje. Zanimalo nas je, ali učence bolj zanima priprava poskusa fermentacije boze ali 

kisanje mleka. Na podlagi pridobljenih podatkov in rezultatov je v diplomski nalogi 

pripravljena učna priprava za izvedbo poskusa fermentacije boze.  
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1. TEORETIČNI DEL 

1.1  Kaj je boza? 
Boza je gosta fermentirana pijača, ki je danes še vedno priljubljena v Turčiji, Albaniji, 

Bolgariji, Romuniji in drugih balkanskih državah. Obstajajo razlike v okusu, sladkosti in 

teksturi, ki temeljijo deloma na različnih vrstah zrn, ki se uporabljajo kot osnova. Za osnovo 

se lahko uporablja koruzna, pšenična, ječmenova, prosena, riževa ali ovsena moka. Vsebnost 

alkohola se giblje v razponu od 1 do 6 odstotkov. Boza je energijsko bogata (vsak 200-

mililitrski kozarec vsebuje približno 200 kcal / 840 kJ), vsebuje tudi več vitaminov in železo 

(Ayran, kefir and boza: beneficial and traditional drinks, 2008). 

Boza naj bi imela številne koristi za zdravje. Pomaga uravnotežiti krvni tlak, pomaga pri 

povečanju proizvodnje mleka pri doječih materah in olajša prebavo. Pijača je dragoceno 

hranilo fizično aktivnih ljudi, saj vsebuje vitamine A, C, E in štiri vrste vitamina B. Še posebej 

je primerna za vegetarijance in vegane, saj je v celoti v rastlinski osnovi in je dober vir 

vitaminov in predstavlja dober nadomestek mlečnih napitkov (Pacara Boza, b.d.). 

Turška različica boze je narejena iz prosene moke z vodo, ki se nato vlije v plitve ponve. Ko se 

zmes ohladi, dodamo vodo in sladkor. Tako pripravljena boza je znana kot Vefa boza in se 

običajno pripravlja v zimskem času s cimetom in praženo čičeriko. V Albaniji je pijača 

narejena iz koruzne in pšenične moke ter sladkorja in vode. Okus je lahko sladek ali kisel, 

odvisno od tega, koliko sladkorja je dodanega. Za razliko od turške, ta različica šteje kot 

poletna pijača, ker je lažja. Prav zaradi svoje lahkosti se pogosto prodaja v trgovinah s 

sladkarijami in sladoledom. Bolgarska različica boze je težja in večina ljudi je ne more popiti v 

veliki količini. Narejena je iz pražene prosene moke, vode in sladkorja. V Bolgariji pijačo 

običajno zaužijejo z banitso pri zajtrku. Banitsa je pita iz vlečenega testa in sira (What is 

boza?, b.d.). V Republiki Makedoniji je boza veliko redkejša in lažja in ima slajši okus. V 

Romuniji se različica boze imenuje braga. Ima slajši okus kot turška in bolgarska različica in je 

gostejša ter temnejša od makedonske različice. Braga lahko vključuje tudi suh kvas, hmelj in 

sladkor. Je motno bež ali svetlo rjava tekočina, ki bi lahko nekatere spominjala na pivo. Pri 

temperaturi 20°C se braga ohrani vsaj pet dni. V Bosni in Hercegovini ter Srbiji se boza 

proizvaja in prodaja v "orientalskem tipu" slaščičarne in trgovinah z zdravo hrano. Ta je 

običajno narejena iz vode, pšenične moke, koruzne moke, kvasa in sladkorja (Boza, 2015). 

Vse različice boze je potrebno hraniti na hladnem, saj jim s tem podaljšamo rok trajanja 

(What is boza?, b.d.). 

Fermentacija boze se začne z vnosom domače naravne populacije mlečnokislinskih bakterij 

in kvasovk, ki izvirajo iz boze ali fermentiranega mleka v izbrano osnovo. Posledica tega 

vnosa je kisla, viskozna pijača z nizko vsebnostjo alkohola in visoko hranilno vrednostjo. 

Številni znanstveniki se ukvarjajo z mikrofloro boze. Študija je pokazala, da glavne prisotne 

vrste mlečnokislinskih bakterij pripadajo rodu Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc in 

Pediococcu. Večina so proizvajalci protimikrobnih spojin, za katere se predvideva, da 

povečujejo rok trajanja pijače. Izolirani sevi so pokazali predvsem antibakterijsko delovanje 

proti različnim gram-pozitivnim bakterijam, kot je Listeria innocua in gram-negativnim 



3 

 

bakterijam, kot je Escherichia coli (Makhloufi, in drugi, 2013). V študiji so poročali o 

probiotičnih lastnostih osmih sevov izoliranih iz boze, ki so preživeli simulirane razmere 

gastrointestinalnega trakta in proizvodnje protibakterijskih in protivirusnih spojin (Todorov 

in drugi, 2008). 

Le nekaj strokovnih člankov poroča o izolaciji kvasovk in plesni iz boze. Večina uspešno 

izoliranih kvasovk je pripadala rodu Geotrichum, Candida in Saccharomyces (Botes, Todorov, 

Mollendorff, Botha in Dicks, 2007). V našem poskusu smo pripravili bozo brez dodanih 

kvasovk in je bila zato brez alkohola.  

 

1.2  Zgodovina boze 
Poreklo boze sega do antičnih populacij, ki so živele v Anatoliji in Mezopotamiji. Bozo in 

njeno pripravo so odkrili Turki, z njihovim osvajanjem novih območij se je razširila po vseh 

osvojenih državah. Antični grški pisec Ksenofont (430 -354 pr. n. št.) je zapisal, da je bila boza 

pripravljena v vzhodni Anatoliji leta 401 pred našim štetjem in shranjena v glinenih posodah, 

zakopanih pod zemljo. Bila je lokalna posebnost vse do prihoda Turkov, ki so to hranljivo 

pijačo razširili daleč naokoli pod imenom boza. Beseda boza izvira iz perzijske besede 

»buze«, kar pomeni proso. Svoja zlata leta je pijača doživela pod Turki in njena priprava je 

postala eden od glavnih trgovskih predmetov v mestih od zgodnjih turških dob (LeBlanc in 

Todorov, b.d.).  

Boza je imela zaradi vsebnosti alkohola svoje vzpone in padce, odvisno od tega, kako versko 

je bil usmerjen ali kako versko je želel biti videti tedanji vladajoči sultan. Prva trgovina z 

prodajo boze se je odprla v času vladanja sultana Sulejmana veličastnega v 15. stoletju. 

Trgovine so morale biti po zakonu urejene in imeti licence za prodajo izdelkov boze.  V času 

vladanja Sultana Selima II, so alkoholne vrednosti v bozi že dosegle od 4 do 9 odstotkov. 

Zaradi visokih vrednosti alkohola je sultan postavil mejo vsebnosti alkohola. Popolnoma pa je 

prepovedal tudi tako imenovano »tatar boza«, saj je vsebovala opij.  Karakteristike boze so 

se spremenile, ko je sultan Mehmed IV leta 1670 prepovedal prodajo alkoholnih pijač. Ker je 

večino svojega časa preživel zdoma, so se trgovine s prodajo boze odprle kljub prepovedi. 

Tako njena proizvodnja ni zamrla.  V 18. stoletju so lahko trgovine delovale zakonito, vendar 

so morale obdržati nizko vsebnost alkohola. Da bi obdržali svoje stranke, so pijačo prodajali 

naskrivaj (Gamm, 2015). V 19. stoletju je postala slajša (Turkish 'Boza' is one of the oldest…, 

2015). 

 

1.3  Fermentacija 
Fermentacija je anaerobna razgradnja enotne kemične spojine z vrsto redoks reakcij za 

sintezo ATP s fosforilacijo. V raztopini brez kisika (anaerobno) kvas razgradi sladkor za 

proizvodno energije (ATP) in odpadnih snovi (alkohol in ogljikov dioksid) (Hartsock, 2015). 

Glikoliza- presnovna pot, ki pretvarja glukozo (vrsta sladkorja) v piruvat- je prvi velik korak 

fermentacije ali dihanja v celicah. To je starodavna presnovna pot, ki se je verjetno razvila 

pred približno 3,5 milijarde let, ko v okolju ni bilo kisika. Glikoliza ne poteka samo v 

mikroorganizmih, ampak v vsaki živi celici. Zaradi njenega pomena, je prva presnovna pot, ki 
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je bila raziskana. V glikolizi, se ena molekula glukoze (s šestimi ogljikovimi atomi) preoblikuje 

v dve molekuli piruvične kisline (vsaka s tremi atomi ogljika). Celotna glikolitična pot, ki 

vključuje zaporedje desetih kemijskih reakcij, je bila pojasnjena približno leta 1940. V 

procesu se proizvedeta dve molekuli ATP z vsako razgradnjo/razpadom molekule glukoze. 

Med glikolizo, se pojavita dve oksidacijsko-redukcijski (redoks) reakciji. Ob prisotnosti kisika 

piruvična kislina vstopa v serijo kemijskih reakcij (znano kot cikel trikarbokslinih kislin) in 

nadaljuje v dihalno verigo. Kot posledica dihanja celice proizvedejo 36-38 molekul ATP za 

vsako oksidirano molekulo glukoze. V odsotnosti kisika (anaerobne razmere) lahko piruvična 

kislina reagira po dveh različnih poteh, kar je odvisno od vrste celic. Lahko se pretvori v 

etanol in ogljikov dioksid skozi proces alkoholne fermentacije ali pa se pretvori v laktat po 

procesu mlečnokislinske fermentacije (Alba-Lois in Segal-Kischinevzky, 2010). 

 

 

1.4 Mlečnokislinske bakterije 
Vsi toplokrvni vretenčarji živijo v simbiozi z zapleteno populacijo mikroorganizmov, ki 

naseljujejo njihov prebavni trakt. Te mikroorganizme imenujemo črevesna mikrobiota. Ena 

od koristi, ki jo ima gostitelj od mikrobiote, je izboljšana odpornost proti nalezljivim 

boleznim. Včasih je potreben vnos živih mikroorganizmov, ki zapolnijo primanjkljaj v sestavi 

črevesne mirkobiote. Ti dodatki so znani kot probiotiki in so opredeljeni kot živo mikrobno 

prehransko dopolnilo, ki koristno vpliva na živalskega gostitelja z izboljšanjem svojega 

črevesnega mikrobnega ravnovesja. Ta opredelitev ne zajema le pripravkov, ki so posebej 

zasnovani, da delujejo kot probiotiki, ampak tudi tradicionalne jogurte in druge fermentirane 

izdelke, ki so lahko koristni za potrošnika in imajo primarno vlogo kot okusna in hranljiva 

hrana. Daleč najbolj pogosti uporabljeni probiotični mikroorganizmi so mlečnokislinske 

bakterije (Perdigón, Fuller in Raya, 2001). 

Mlečnokislinske bakterije so skupina gram pozitivnih bakterij, ki ne tvorijo spor, in 

proizvajajo mlečno kislino kot glavni končni produkt fermentacije ogljikovih hidratov. 

Mlečnokislinske bakterije opravljajo proces pretvorbe ogljikovih hidratov v mlečno kislino in 

ogljikov dioksid in drugih stranskih kislin brez prisotnosti kisika. Zaradi tega spremembe, ki 

jih naredijo, ne povzročijo izrazite spremembe v sestavi živil. Nekatere družine so 

homofermentativne, ki proizvajajo samo mlečno kislino, medtem ko so druge 

heterofermentativne in proizvajajo mlečno kislino in druge hlapne spojine in majhne količine 

alkohola (Battcock in Azam-Ali, 1998). 

Mlečnokislinske bakterije vplivajo tudi na okus, teksturo, rok uporabnosti, hranilno vrednost, 

pripomorejo k zdravju in imajo komercialno vrednost v industriji in tradicionalni fermentirani 

hrani. Temeljni razlog za razvoj in uporabo fermentiranih živil lahko pripišemo k ohranjanju 

in izboljšanju hranilnih vrednosti, boljšemu okusu/aromi, zviševanju vrednosti produkta in 

izboljšanju živila z zdravstvenega vidika. Največji potencial pozitivnih učinkov 

mlečnokislinskih bakterij na človeka se kaže v možnosti izboljšanja alergij, rakavih obolenj, 

vnetja črevesja (kot je npr. Kronova bolezen). Poleg tega več znanstvenih poročil kaže, da 
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lahko reden vnos probiotikov vzdržuje ali vzpostavi mikrobno ravnovesje v 

gastrointestinalnem, urogenitalnem in dihalnem traktu (Patrick, 2012). 

Več kot polovica odrasle svetovne populacije je laktozno intolerantna. Malabsorpcija laktoze 

je stanje, v katerem laktoza, kot glavni ogljikov hidrat mleka, ne razpade na komponente 

monosaharida, glukoze in galaktoze. Razpad katalizira encim ß-D-galaktozidaza, 

malapsorpcija laktoze pa je lahko rezultat pomanjkanja tega encima. Laktozni disaharid lahko 

povzroči več prebavnih nevšečnosti, ki se kažejo v napihnjenosti, vetrovih, trebušni bolečini. 

Stanje se lahko poslabša s starostjo. Probiotiki so lahko koristni v takšnih stanjih, saj 

laktobacili proizvajajo laktazo (encim iz skupine ß-D-galaktozidaze), ki hidrolizira laktozo. 

Vodikovega peroksida, označevalca za bakterijski metabolizem laktoze v debelem črevesju, 

je bilo manj v osebkih, ki so bili tretirani s fermentiranim mlekom, kot v skupini osebkov, ki 

so bili tretirani z ne fermentiranim mlekom (Patrick, 2012). 

Mlečnokislinske bakterije so raznolika skupina organizmov z različno presnovno 

zmogljivostjo. Raznolikost jih pripravi na vrsto različnih razmer in je v veliki meri odgovorna 

za uspeh v fermentaciji hrane. Vsi proizvajalci mlečne kisline so mikro-aerofilni. Vrste iz 

rodov Streptococcus in Leuconostoc proizvajajo najmanj kisline. Nato so 

heterofermentativne vrste Lactobacillus, ki proizvajajo nekoliko več kisline, ki ji sledi 

Pediococcus in nazadnje homofermentativne vrste Lactobacillus, ki proizvajajo največ kisline. 

Homofermentativne bakterije pretvarjajo sladkorje predvsem v mlečno kislino, medtem ko 

heterofermentativne bakterije proizvedejo približno 50 % mlečne kisline in 25 % ocetne 

kisline in etanola in 25 % ogljikovega dioksida. Slednje bakterije so pomembne, saj dajejo 

okus in vonj končnega izdelka. Heterofermentativne vrste Laktobacillus proizvajajo manitol 

in nekatere vrste tudi dekstran. Mikroorganizmi se razlikujejo v optimalnem pH za rast. 

Večina bakterij raste bolje v razmerah s približno nevtralnim pH (7). Kislinsko tolerantne 

bakterije, vrste Lactobacillus in Streptococcus, igrajo pomembno vlogo pri fermentaciji 

mlečnih in rastlinskih proizvodov. Zahteve za kisik se razlikujejo od vrste do vrste. 

Mlečnokislinske bakterije so mikroaerofilni organizmi, saj uspevajo v okolju  z zelo malo 

kisika (Battcock in Azam-Ali, 1998). 

 

1.5 Termofilne in mezofilne bakterije 
Vsak mikroorganizem ima optimalno in maksimalno rastno temperaturo. Temperaturni 

optimum je temperatura, pri kateri je mikrobna rast najhitrejša. Maksimum je najvišja in 

minimum najnižja temperatura, pri kateri še opazimo rast mikroorganizma. Temperaturni 

optimum, minimum in maksimum se nanašajo na rast mikroorganizma in ne na njegovo 

preživetje. Večina znanih bakterij najbolje raste pri temperaturah od 28 °C do 38 °C. To so 

mezofilne bakterije. Termofilne bakterije imajo rastni optimum od 47 °C do 58 °C  (Turk in 

Zalar, 2013).  

Pri poskusu priprave boze so potrebne mezofilne bakterije, zato je pomembno, da izberemo 

ustrezen vir teh bakterij. Najdemo jih v kislem mleku, kefirju in kisli smetani. Termofilne 

bakterije se nahajajo v jogurtu (Rupelj, in drugi, 2005).  
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1.6 Kvasovke 
Kvasovke so enocelične glive, ki se razmnožujejo nespolno z brstenjem ali delitvijo. So zelo 

razširjene v naravi. Ker so tudi v sadovnjakih in vinogradih, so pomembne za fermentacijo 

sadne drozge in vina. Tako kot bakterije in plesni, so lahko tudi kvasovke koristne, ali pa 

delujejo negativno na živila. V živilski industriji imajo velik pomen zaradi dveh postopkov. 

Prvi je fermentacija v proizvodnji alkoholnih pijač in drugi je proizvodnja pekovskega kvasa, 

ki je nepogrešljiv pri peki kruha. Nekatere vrste kvasa so sposobne sintetizirati vitamine 

skupine B. Čeprav poznamo več vrst kvasovk, jih je le malo povezanih s proizvodnjo 

fermentiranih živil. Vse so zaprtotrosnice (deblo Ascomycota). Najpogostejša je kvasovka 

vrste Saccharomyces cervisiae, ki je pomembna za fermentacijo živil in pijač na osnovi sadja 

in zelenjave. Kvasovke fermentirajo glukozo in veliko drugih rastlinskih ogljikovih hidratov, 

kot so saharoza, maltoza in rafinoza. Kvasovke iz rodu Saccharomyces so tudi prevladujoče v 

tradicionalni pripravi fermentiranih pijač, zlasti tistih iz koruze in prosa (Battcock in Azam-Ali, 

1998). 

 

1.7 Folna kislina in vitamin B12 
Folna kislina in folat (oblika, prisotna v naravi) sta vodotopni obliki vitamina B9. Folna kislina 

je pomembna pri številnih procesih v človeškem organizmu– pri sintezi, popravljanju in 

metilaciji DNK, poleg tega sodeluje kot koencim pri biokemijskih reakcijah v telesu, kjer se 

prenašajo skupine z enim ogljikovim atomom. Še posebej pomembna je pri hitrih celičnih 

delitvah in rasti v nosečnosti in otroštvu. Folna kislina postane biološko aktivna šele po 

pretvorbi v tetrahidrofolat (THF). THF nastane v jetrih z redukcijo dihidrofolata. Pri tej 

pretvorbi kot katalizator sodeluje dihidrofolat reduktaza. Dihidrofolat je reducirana oblika 

folata (Folna kislina, 2013). 

Tetrahidrofolat je pomemben pri sintezi purinov, pirimidinov, aminokislin in formiranju 

metilirane tRNA. Biosintezo folata najdemo v dveh od treh vej filogenetskega drevesa. 

Izjema so arheje. Se pa znotraj skupine bakterij in evkariontov najdejo tudi izjeme. Nekatere 

vrste iz debla živali potrebujejo folno kislino, same pa je niso sposobne proizvajati. Tako so 

odvisne od hrane, bogate z njo, kot npr.: meso, sadje, zelenjava in fermentirana živila 

(Wegkamp, 2008). 

Pomanjkanje folne kisline pri ljudeh povezujejo z zdravstvenimi težavami, kot so rakava 

obolenja, kardiovaskularne bolezni in zdravstvene težave novorojenčkov, saj se jim nevralna 

cev ne zapre. Dnevno priporočeni vnos folne kisline je med 200 in 400 g/dan za odrasle in 

ženske v nosečnosti. Obstaja več načinov za povišanje ravni folata v telesu s pomočjo 

prehrambnih produktov. S pomočjo fermentirane hrane, z izbiro posebnih rastlinskih sort ali 

sadja s povečano vsebnostjo folata in z izbiro hrane, ki so ji dodani mikronutrienti 

(Wegkamp, 2008). 

Naravna vsebnost folata v rži je 6,5 μg/100g, po fermentaciji s kvasovkami pa se vsebnost 

folata poveča kar trikrat. Vse bolj narašča zanimanje za mlečnokislinske bakterije za 

izboljšanje hranilne vrednosti fermentirane hrane in/ali dodajanje snovi, ki so zdravju 
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koristne. Z izbiro različnih sevov v procesu fermentacije lahko zvišamo raven folata od 2 do 

214 μg/L (Wegkamp, 2008). 

Podobno kot za folno kislino, smo ljudje avksotrofni za vitamin B12, torej ga moramo dobiti s 

hrano. Priporočeni vnos za zdrave odrasle je 2.4 ug / dan. Premajhen vnos je povezan z 

boleznimi srca in ožilja, nevropatijo, prirojenimi okvarami, rakavimi obolenji, in različnimi 

vrstami anemij. Stroga vegetarijanska dieta pogosto vsebuje malo vitamina B12 in je bogata s 

folno kislino kar povečuje tveganje za pomanjkanje vitamina B12. Zato pogosto živilom 

dodajo vitamin B12. Koencim B12 sintetizira nekaj vrst bakterij in arhej. Mikrobna proizvodnja 

vitamina B12 je lahko strategija za bogatitev živil rastlinskega izvora z vitamini. Lactobacillus 

reuteri je gram pozitivna, heterofermentativna mlečnokislinska bakterija z dolgo zgodovino 

varne uporabe v živilski industriji. Sposobna je fermentirati več sladkorjev in ta prilagodljivost 

vodi v njeno sposobnost, da uspeva na več substratih rastlinskega izvora (Wegkamp, 2008). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1  Anketa 
Anketa je bila izvedena na eni izmed osnovnih šol na območju Ljubljane med učenci 6., 7., 8. 

in 9. razreda. Vključeno je bilo 144 udeležencev. Od tega so bile 3 ankete nepopolno 

izpolnjene in so bile zato izključene iz analize. Anketa je potekala 22. in 23. aprila 2015 in je 

anonimna.  

Anketa je bila sestavljena iz glave, ki je vsebovala splošne podatke o učencih: starost, spol in 

razred. Sledilo je 6 vprašanj. Povprečna starost učencev je bila 13,1 let. Anketo je izpolnilo 67 

učenk in 74 učencev.  

 

V prvem anketnem vprašanju nas je zanimalo, ali so se učenci že kdaj srečali (videli, poskusili) 

s turško pijačo boza. Če so se srečali, nas je zanimalo, kje so jo videli ali poskusili.  

 

 
Graf 1 prikazuje odgovore na vprašanje »Si že kdaj videl ali poskusil turško pijačo imenovano boza?« 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da so izmed vseh učencev za bozo slišali le trije učenci. Prvi učenec je 

obiskoval 6. razred in se je z bozo srečal v Sarajevu. Drugi učenec je obiskoval 7. razred in se 

je z bozo srečal v trgovini, tretji učenec iz 8. razreda pa je bozo videl v Makedoniji. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da učenci večinoma ne vedo kaj je turška pijača boza.  
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Pri drugem anketnem vprašanju nas je zanimalo, ali so pri pouku že omenjali pijače, ki 

nastanejo s pomočjo fermentacije. Če so jih omenjali, saj je zanimalo, s katerimi. 

 
Graf 2 prikazuje odgovore na vprašanje »Ste pri pouku že omenjali pijače, ki nastanejo s pomočjo 

fermentacije?« 

 

Učencev, ki so pri pouku že omenjali fermentirane pijače, je bilo 30. Večinoma so bili to 

učenci višjih razredov (8. ali 9. razred). Če so obkrožili pritrdilni odgovor, so morali tudi 

dopisati, s katerimi. Najpogostejši odgovori so bili alkoholne pijače, ali pa so našteli nekaj 

alkoholnih pijač. Nihče ni omenjal katerega od mlečnih fermentiranih izdelkov. Razlog za to 

je lahko, da so nekaj dni pred izvedeno anketo pri pouku kemije jemali snov z naslovom 

alkoholno vrenje ali fermentacija. Tako so proces fermentacije približno vedeli, kam uvrstiti 

in kaj pomeni. 
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Pri tretjem anketnem vprašanju nas je zanimalo, ali so pri pouku že kisali mleko. Na voljo so 

imeli 3 možne odgovore. Da mleka še niso kisali in jih to tudi ne zanima, da mleka še niso 

kisali, bi pa jih to zanimalo in, da so mleko že kisali. Če so obkrožili slednji odgovor, so morali 

opisati postopek.   

 

 
Graf 3 prikazuje odgovore na vprašanje »Ste pri pouku že kisali mleko?« 

 

Iz rezultatov je razvidno, da 33 odstotkov vseh anketiranih učencev kisanje mleka ne zanima. 

Če bi se učitelj odločil za izvedbo omenjenega poskusa v šoli in bi iz njega izhajala vsa teorija 

in učenje, bi bilo učenčevo znanje manjše, saj je že na začetku motivacija nekaterih manjša. 

Šestinšestdeset odstotkov učencev bi poskus kisanja mleka pri pouku zanimal. Pri teh bi lažje 

dosegli cilj poskusa. En odstotek učencev je že kisalo mleko.  

 

Četrto anketno vprašanje se je nanašalo na to, ali učenci uživajo mleko in mlečne izdelke. Pri 

tem vprašanju smo želeli tudi ugotoviti, kako pogosto to počnejo. 

 

 
Graf 4 prikazuje odgovore na vprašanje »Ali uživaš mleko in mlečne izdelke?« 
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Kar 96 odstotkov učencev pije mleko in mlečne izdelke. Štirje odstotki učencev pa ne 

posegajo po mleku ali izdelkih, narejenih iz mleka. Če so učenci obkrožili da, so morali 

dopisati, katere izdelke iz mleka uživajo. Najpogostejši odgovori so bili mleko, jogurt in sir, 

sledila je skuta in na koncu še sladoled, čokolada, namazi, čokolino, kakav, smuti, kefir,…  

 

Peto anketno vprašanje je bilo, kolikokrat na teden uživajo mleko in mlečne izdelke.  

 

 
Graf 5 prikazuje odgovore na vprašanje »Kolikokrat na teden uživaš mleko in mlečne izdelke?« 

 

Kar 86 odstotkov učencev uživa mleko in mlečne izdelke več kot 3x tedensko. Le 14 

odstotkov učencev pa uživa mleko in izdelke iz mleka manj kot 2x na teden. Pri četrtem 

anketnem vprašanju lahko vidimo, da 4 odstotkov učencev ne uživa mleka in mlečnih 

izdelkov, pri petem anketnem vprašalniku pa le 1 odstotek. Do odstopanj je lahko prišlo 

zaradi več dejavnikov. Učenci, ki so pri četrtem vprašanju obkrožili ne, so lahko pri tem 

obkrožili 1-2x na teden. Če poje npr. eno čokolado, sladoled ali kaj drugega 1x na teden, 

lahko meni, da ne uživa mleka in mlečnih izdelkov.  
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Pri šestem anketnem vprašanju nas je zanimalo, ali bi učence zanimala priprava 

fermentirane pijače boza pri pouku.  

 
Graf 6 prikazuje odgovore na vprašanje »Ali bi te zanimala priprava fermentirane pijače boza pri pouku?« 

 

Triinosemdeset odstotkov učencev bi zanimala priprava boze in kako se spreminja pH ter 

zakaj je zdrava. Za kar 17 odstotkov večje zanimanje je za pripravo boze, kot za klasično 

kisanje mleka.  

Preverili smo tudi korelacijo med starostjo učencev in zanimanjem za poskus s pijačo boza.  

Ti dve spremenljivki nista bili statistično povezani. Prav tako ni bilo povezanosti med spolom 

in zanimanjem za poskus s pijačo boza. Preveril smo tudi korelacije med posameznimi 

vprašanji in ugotovili, da ni statistično značilne povezanosti med njimi.  

Nato smo naredili test hi-kvadrat, s katerim smo ugotavljali, ali učence statistično značilno 

bolj zanima poskus z bozo kot kisanje mleka. 

 

 Boza bi 

me 

zanimala 

Boza me 

ne bi 

zanimala 

Kisanje mleka bi me zanimalo 85 7 

Kisanje mleka me ne bi 

zanimalo 

31 15 

Tabela 1 

 

S testom hi-kvadrat smo ugotovili, da bi statistično značilno več učencev zanimalo kisanje 

boze, kot bi jih zanimalo kisanje mleka (p=0.00016). Takih, ki jih kisanje mleka ne bi 

zanimalo, bi jih pa zanimalo kisanje boze, je bilo 31, obratno, da bi jih zanimalo kisanje 

mleka, ne pa boze, pa je bilo le 7.  
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2.2 Merjenje pH 
V sklopu priprave eksperimenta fermentacije boze za osnovno šolo, smo izvedli poskus z 

namenom ugotoviti, katera vrsta moke je najbolj primerna in v kakšnem časovnem okviru se 

pomembno spreminja pH. Postopki sledijo v nadaljevanju: 

 

 

Splošni postopek: 

V posodi si pripravimo/natehtamo izbrano moko in sladkor. V večjo posodo za kuhanje 

izmerimo volumen vode. Nekaj vode odvzamemo in damo v posodo z izbrano moko. 

Premešamo, da dobimo emulzijo. Posodo z vodo segrevamo do vretja. Ko voda zavre, 

dodamo emulzijo z izbrano moko sladkorjem in vodo. Temperaturo nastavimo na nekaj 

stopinj pod vreliščem in kuhamo ob neprestanem mešanju 10 min. Odstavimo in pustimo, da 

se ohladi.  

Pripomočki  Postopek: 

- 300 ml vode  

- 17 g koruzne moke 

- 22,2 g sladkorja 

- večja posoda 

- kuhalnik 

- žlička za mešanje 

Mešanico pripravimo po zgornjem postopku. 

Opažanja: med segrevanjem se mešanica 

zgosti.  

 

- 300 ml vode 

      -       25 g prosene moke (zmleto proso z       

 lupinami) 

     -         22.8 g sladkorja 

- večja posoda 

- kuhalnik 

- žlička za mešanje 

 

Mešanico pripravimo po zgornjem postopku. 

Opažanja: med segrevanjem se mešanica zelo 

zgosti (puding).  

 

- 300 ml vode 

- 25 g prosene moke 

- 22,8 g sladkorja 

- večja posoda 

- kuhalnik 

- žlička za mešanje 

Mešanico pripravimo po zgornjem postopku. 

Opažanja: med segrevanjem se mešanica  

zgosti.  

 

- 300 ml vode 

- 12,5 g škroba(koruzni škrob brez 

glutena-Gustin 

- 21,8 g sladkorja 

- večja posoda 

- kuhalnik 

- žlička za mešanje 

Mešanico pripravimo po zgornjem postopku. 

Opažanja: med segrevanjem se mešanica 

zgosti. 
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Tako pripravljene mešanice smo vlili v 3 plastične kozarce in pomerili pH. Nato smo dodali 

bakterije iz kisle smetane Ljubljanskih mlekarn. Dodali smo približno 2 grama (pol žličke) na 

vsako mešanico (za vse 3 plastične kozarčke). Ob izbranih urah smo izmerili pH v posameznih 

lončkih. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli. 

 

 

Meritev narejena ob 

13:30 uri 

 

Moka: 1 

posodica 

2 

posodica 

3 

posodica 

Povprečje 

Proso (kaša) 6,30 6,08 5,98 6,12 

Proso (cela) 5,92 5,88 5,86 5,89 

Koruzna 6,97 7,03 7,06 7,02 

Škrob 7,33 7,38 7,36 7,35 

Meritev narejena ob 

17:00 uri (3 ure po 

dodanih bakterijah kisle 

smetane) 

Proso (kaša) 5,77 5,60 5,78 5,72 

Proso (cela) 5,33 5,80 5,52 5,55 

Koruza 6,40 6,29 6,60 6,43 

Škrob 6,35 6,46 6,35 6,39 

Meritev narejena ob 

9:05 uri naslednji dan 

(19 ur po nastavljenem 

eksperimentu) 

Proso (cela) 4,33 4,03 4,98 4,45 

Proso (kaša) 5,42 5,16 4,51 5,03 

Koruza 3,94 4,07 4,25 4,09 

Škrob 4,35 4,04 4,64 4,40 

Meritev narejena ob 

19:15 uri naslednji dan 

(29 ur po nastavljenem 

eksperimentu) 

Proso (cela) 4,26 4,01 4,33 4,20 

Proso (kaša) 4,95 4,47 4,20 4,54 

Koruza 3,70 3,85 3,81 3,79 

Škrob 4,17 3,93 4,44 4,18 

Meritev narejena ob 

20:00 uri tri dni po 

nastavljenem 

eksperimentu (78 ur po 

nastavljenem 

eksperimentu) 

Proso (cela) 3,88 3,42 3,74 3,68 

Proso (kaša) 3,74 3,72 3,67 3,71 

Koruza 3,87 3,42 3,45 3,58 

Škrob 3,98 3,75 4,17 3,97 

Tabela 2 prikazuje meritve pH določene mešanice ob različnih časih 

  

 
Slika 1 prikazuje mešanice iz različnih mok pred dodatkom bakterij (od leve proti desni – prosena moka brez 

lupin, prosena moka z lupinami, koruzna moka, škrob) 
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Graf 7 prikazuje spremembo pH v določenem času 

 

Iz rezultatov smo nato izrisali graf, ki prikazuje spreminjanje pH v odvisnosti od časa. Najbolj 

pomembne razlike v pH se zgodijo v prvih 29 urah po dodanih bakterijah.  

Za poskus v osnovni šoli bi bila najbolj primerna koruzna moka, saj je že v začetni fazi bolj v 

nevtralnem območju in ne v malo kislem kot proso. Primerna je tudi zato, ker je pH na koncu 

najbolj nizek in ima v prvih 20 urah najbolj strmo padajočo krivuljo.  

 

2.3 Določanje viskoznosti 

 
Ker je v začetnih receptih za pripravo boze viskoznost različna, bi lahko nekatere učence to 

zmotilo, saj bi lahko predvidevali, da je sprememba pH odvisna od viskoznosti in ne od 

lastnosti različnih osnov, smo želeli prvoten recept izpopolniti tako, da bi bila viskoznost iz 

različnih osnov primerljiva.  

Po receptu smo pripravili mešanico s koruzno in proseno (oluščeno in celo) moko ter 

koruznim škrobom. Tako pripravljene mešanice smo vlili v 3 plastične kozarčke po 100 ml.  

Vse skupaj smo pustili, da se ohladi.  

Viskoznost smo določali s pomočjo kroglice. Kroglica je tehtala 8,385g in je imela premer 

12,7mm. Iz tega smo izračunali volumen kroglice. Volumen je znašal 1072mm3. Nato smo 

izračunali še gostoto kroglice, ki je bila 7,8 g/cm3. 

Vzeli smo manjši merilni valj in ga označili po centimetrih. V srednjem delu merilnega valja 

smo označili območje 10 centimetrov. Poskus smo snemali s spletno kamero in preko 
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programa Movie Maker analizirali posnetek in določili čas padanja kroglice. Na začetku smo 

moki dodajali vodo toliko časa, da smo dobili želeno viskoznost (zmes ne preveč in ne 

premalo viskozna, po lastni presoji). Nato smo izvedli poskus in kroglica je padala 1,25 s. 

Tako smo dobili določen čas, v katerem kroglica pada. Poskus smo ponovili z vsemi ostalimi 

mokami in čas padanja kroglice se je moral približati času 1,25 s.   

Potek: 

1. V kozarec s 100ml mešanice s koruzno moko smo dodali še 50 ml vode. 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

3 1,17 1,60 0,43 

4 0,83 1,23 0,40 

5 2,37 2,77 0,40 

 

Ker je kroglica potovala zelo hitro smo vzeli 50 ml prvotne mešanice in dodali 15 ml vode. 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

6 0,17 1,35 1,18 

7 2,17 3,33 1,16 

8 1,87 2,93 1,16 

 

2. V kozarec s 100 ml mešanice s proseno moko (z lupinami) smo dodali 50 ml vode. 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

9 0,67 1,07 0,4 

 

Kroglica je potovala prehitro.  

Nato smo v 50 ml prvotne mešanice dodali 20 ml vode. 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

10 1,27 2,67 1,40 

11 1,37 2,7 1,33 

12 1,77 3,03 1,36 

 

3. V 100 ml prvotne mešanice s proseno kašo (brez lupin) smo dodali 30 ml vode. 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

13 3,07 7,00 3,93 

 

Mešanica je bila preveč viskozna. Dodali smo še 10 ml vode (skupaj 40 ml).  
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Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

14 1,53 2,93 1,4 

15 1,79 3,07 1,28 

16 1,10 2,40 1,30 

 

4. V 100 ml prvotne mešanice s škrobom smo dodali 20 ml vode. 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

17 1,53 3,17 1,64 

Ker je kroglica potovala prepočasi smo dodali še 5 ml vode. 

 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

18 1,27 2,80 1,63 

Kroglica je še vedno potovala prepočasi, zato smo dodali še 5 ml vode (skupaj 30 ml). 

 

Videoposnetek št: Začetek Konec Čas potovanja 

kroglice (s) 

19 0,77 2,07 1,30 

20 0,97 2,24 1,27 

21 1,30 2,57 1,27 

Tabela 3  izbrane tabele prikazujejo posamezne čase padanja kroglice v določeni mešanici 
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Slika 2 prikazuje postopek določanja viskoznosti 

 

Ker numerična vrednost viskoznosti ni bila pomembna, je nismo računali. S pomočjo metode 

padanja kroglice smo izpopolnili prvotne recepte za pripravo mešanice tako, da imajo 

podobno viskoznost. Iz zgornjih tabel lahko določimo, koliko vode smo dodali prvotnemu 

receptu.  

Prvotnemu receptu z koruzno moko smo dodali še 90 ml vode. 

Prvotnemu receptu z zmleto proseno moko z lupinami smo dodali 120 ml vode. 

Prvotnemu receptu s proseno moko brez lupin smo dodali 120 ml vode. 

Prvotnemu receptu s škrobom smo dodali 90 ml vode.  

 

 

 

Izpopolnjeni recepti: 

390 ml vode  

17 g koruzne moke 

22,2 g sladkorja 

 

420 ml vode 

25 g prosene moke 

(zmleto proso z 

lupinami) 

22.8 g sladkorja 

 

420 ml vode 

25 g prosene moke 

(zmleto proso brez 

lupin) 

22,8 g sladkorja 

 

390 ml vode 

12,5 g škroba 

(koruzni škrob brez 

glutena-Gustin) 

21,8 g sladkorja 
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2.4 Učna priprava poskusa fermentacije boze za osnovno šolo 

 

Predmet: biologija Razred: 8., 9. 

Čas: 3 šolske ure 

- 2 šolski uri skupaj 

- 1 šolska ura 

naslednji dan 

Predznanje:  

- učenci razumejo pojem fermentacije 

- učenci znajo slediti navodilom za izvedbo poskusa 

- učenci poznajo način varnega izvajanja poskusov 

Operativni učni cilji: 
- spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo različnih 

dobrin (npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba 
mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov),  

- znajo poročati o poteku in rezultatih raziskave v pisni in ustni obliki 
- znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov 

 

Učna metoda:  Laboratorijsko-eksperimentalno delo 

Učna oblika:  delo v dvojicah 

Tip učne ure: osvajanje nove snovi 

Pripomočki: 
- kuhalnik 
- posoda za kuhanje 
- žlička za mešanje 
- plastični kozarčki 
- voda 
- koruzna moka 
- sladkor 
- bakterije iz izbrane fermentirane hrane (kisla smetana, kislo mleko) 
- pH meter 
- tehtnica 

 
 

Čas Vsebinska priprava Aktivnosti učencev Učila  

5 min Učitelj učence vpraša, ali vedo, kaj je boza. 
Nato vpraša učence, kje so se srečali s to 
pijačo, če jo poznajo. Učitelj pove, da je pijača 
boza tradicionalna turška pijača, ki nastane s 
pomočjo procesa fermentacije. Učencem pove, 
da bodo pripravili svojo različico pijače boza. 
 
 

Učenci odgovarjajo na 
vprašanja in delijo svoje 
izkušnje. 

 

5 min Učitelj učence razdeli v skupine po 4. Vsak 
učenec v skupini ima svojo vlogo. Eden od 
učencev je zapisovalec in bralec, drugi izvaja 
poskus, tretji je časomerilec, prav tako pa skrbi 
za dobro klimo med člani skupine in jo 

Učenci dobijo pladnje s 
pripomočki in delovne 
liste z navodili za 
izvedbo poskusa. 
Preberejo navodila in 

Delovni 
list 
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vzpodbuja, četrti član skupine pa je 
poročevalec. Tako razdeljene skupine učencev 
dobijo pladnje z vsemi pripomočki za izvedbo 
poskusa. Učitelj razdeli delovne liste z navodili 
za izvedbo med učence. Skupaj z njimi prebere 
navodila in odgovori na morebitna vprašanja. 
 
 

ob morebitni nejasnosti 
postavijo vprašanja. 

30 
min 

Medtem ko učenci izvajajo poskus, učitelj 
opazuje dogajanje in pomaga učencem, če je 
to potrebno.  
 
 
 
 
 

Učenci izvajajo poskus 
po navodilih na 
delovnih listih. Če 
naletijo na težave, se 
obrnejo na učitelja.  

Delovni 
list 

5 min Ko učenci nastavijo poskus in zaključijo z 
eksperimentiranjem, dobi vsaka skupina 
učencev za raziskati neko področje boze. Ta 
področja se prilagodijo glede na število skupin 
in so: kaj je boza, zgodovina boze, kako deluje 
boza na zdravje, kako pripravljajo bozo v 
Turčiji, Makedoniji, Srbiji, Albaniji, Bosni in 
Hercegovini in Bolgariji. Učitelj učencem pove, 
da morajo ta področja čim bolj podrobno 
raziskati in na koncu svoj izdelek predstaviti 
sošolcem. Učitelj še poudari, da lahko za vir 
informacij uporabijo knjige, stiskane članke 
(priskrbi jim jih učitelj) in internet.  
 
 

Učenci dobijo navodila 
za delo.  

Knjige, 
članki, 
internet
ne 
strani,…  

30 
min 

Učitelj usmerja učence pri iskanju potrebnih 
informacij. 
 
 
 
 

Učenci med različnimi 
viri iščejo potrebne 
informacije za 
predstavitev svojega 
področja. 
 

Knjige, 
članki, 
internet
ne 
strani,… 

10 
min 

Učitelj učencem sporoči, naj pospravijo stvari, 
jih opozori, naj še enkrat izmerijo pH 
mešanice, ki so jo nastavili in jim pove, da 
bodo poročali naslednjo šolsko uro.  

Učenci zaključijo z 
iskanjem informacij in 
pospravijo ter pomijejo 
pripomočke. Na 
plastične kozarčke 
zapišejo skupino, ter 
shranijo na varno 
mesto do naslednje 
šolske ure. 
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10 
min 
 
 

Naslednjo šolsko uro učitelj poziva učence, naj 
dokončajo merjenje pH in narišejo graf na 
delovnih listih. 
 

Učenci zaključijo s 
poskusom in rešijo 
delovni list v celoti. 

Delovni 
list 

 
25 
min 

 
Učitelj nato določi vrstni red poročanja 
učencev. Posluša predstavitve in dopolni ali 
popravi po potrebi.  
 
 

 
Učenci poročajo in 
poskušajo sošolce ob 
predstavitvah. 

 
 

10 
min 

Na koncu učitelj skupaj z učenci povzame 
bistvene stvari o pijači boza. Nato skupaj 
pregledajo delovni list, rezultate poskusa in 
graf, ki so ga narisali. Po potrebi popravi in še 
enkrat razloži. 

Učenci odgovarjajo na 
učiteljeva vprašanja in 
pregledajo rezultate na 
delovnem listu. 

Delovni 
list 
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Delovni list za učence 

 

Priprava pijače boza 

Pripomočki: 

- kuhalnik 

- večja posoda za kuhanje 

- plastični kozarčki 

- žlička za mešanje 

- tehtnica 

Sestavine: 

- 17g koruzne moke 

- 390 ml vode 

- 22,2 g sladkorja 

- kisla smetana 

Postopek: 

- V posodici si pripravimo/natehtamo koruzno moko in sladkor.  

- V večjo posodo (za kuhanje) izmerimo volumen vode.  

- Nekaj vode odvzamemo in damo v posodico s koruzno moko (premešamo, da dobimo 

emulzijo).  

- Posodo z vodo segrevamo do vretja. Ko voda zavre, dodamo koruzno moko in sladkor.  

- Temperaturo nastavimo na nekaj stopinj pod vreliščem (da nam med kuhanjem voda ne 

izpari preveč) in kuhamo ob neprestanem mešanju 10 min.  

- Odstavimo in nalijemo v plastične kozarčke ter pustimo, da se ohladi.  

 

Odgovori na spodnja vprašanja: 

1. Zakaj nismo stresli koruzne moke v vrelo vodo, ampak smo jo prej pomešali z vodo?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Kaj si opazil/a med mešanjem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

- Ko se mešanica ohladi, vzamemo pH meter in izmerimo pH 

- Nato vzamemo kislo smetano in polovico manjše žličke kisle smetane pomešamo v ohlajeno 

mešanico. 

- Izmerimo pH 

- pH izmerimo ob koncu ure in naslednjo šolsko uro.  

- Izmerjene pH vrednosti zapišemo v spodnjo tabelo 

 

V tabelo zapiši izmerjene pH vrednosti in dopolni, koliko ur po dodanih bakterijah iz kisle 

smetane si meril/a pH.  

     

 

 

 Čas 

 

Pred dodanimi 

bakterijami 

Po dodanih 

bakterijah 

Ob koncu 

šolske ure 

____ ur po 

dodanih 

bakterijah 

Naslednjo 

šolsko uro 

____ ur po 

dodanih 

bakterijah 

 

pH 
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3. Ali se je pH med poskusom spremenil? Zakaj? 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

4. Naštej še kakšno živilo poleg kisle smetane, iz katerih bi lahko vzeli bakterije in jih dali v 

mešanico za pripravo pijače boza. Ali bi lahko poskus izvedli, če bi dodali bakterije iz jogurta? 

Pojasni! 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

5. Nariši graf, ki prikazuje spremembo pH v določenem času. Bodi pozoren na pravilen časovni 

razmik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 
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SKLEP 
V diplomski nalogi smo ugotavljali zanimanje učencev osnovne šole za poskus kisanja mleka. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstaja večje zanimanje med osnovnošolci za pripravo 

alternativnega poskusa kisanju mleka. Analiza ankete je pokazala, da bi bistveno več učencev 

zanimala priprava poskusa fermentacije boze kot poskus kisanja mleka. Za osnovo priprave 

pijače boza bi uporabili koruzno moko, saj ima pH v območju nevtralnega in se v postopku 

mlečnokislinske fermentacije opazi največja sprememba v kislosti. Poleg izvedbe poskusa 

fermentacije boze bi lahko učencem predstavili pozitivne učinke te pijače na telo. Kot 

zanimivost bi jim lahko omenili folno kislino in vitamin B12, v kateri hrani ju najdemo in zakaj 

sta pomembna za pravilno delovanje našega organizma. Informacija bi bila še posebej 

uporabna za tiste učence, ki mleka in mlečnih izdelkov zaradi kakršnega koli razloga ne 

uživajo. Prav tako bi bila informacija uporabna tako za vse tiste učence, ki so vegetarijanci ali 

vegani, kot tudi za vse ostale, kot del splošne izobrazbe. Hkrati bi jih seznanili s tem, kje in 

kako pridobiti pomembne snovi rastlinskega izvora za pravilno delovanje našega telesa. 

Zanimiv je tudi podatek, da bi učence zanimal poskus z bozo ne glede na starost. Tako bi 

lahko poskus izvedli, ko bi bilo najbolj smiselno in ne bi bil vezan na določeno starostno 

skupino.  

V prihodnje bi lahko nalogo nadgradili z raziskavo, s katerimi sevi iz izbranih fermentiranih 

produktov bi potekala fermentacija boze najhitreje. Prav tako bi bila možna nadgradnja 

poskusa v izvedbo večjega projekta na šoli, kot je na primer naravoslovni dan.  
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