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Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj:
Kruh

Projekt sustain povezuje učenje  z raziskovanjem in trajnostnem razvojem. Predstavljamo del 
učne enote iz priročnika z naslovom Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj. 
več o tem na: www.sustain-europe.eu, www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Projekti/sUsTain/
Hrana.pdf

vrste kruha: lastnosti različnih vrst

Cilji

•	Otroci	razvrščajo	kruh	po	kriterijih,	ki	jih	sami	do-
ločijo.

•	 Sporočajo,	kako	so	kruh	razvrstili.
•	 Prepoznajo	razlike	med	različnimi	vrstami	kruha.
•	Opisujejo	prej	neznane	vrste	kruha.

Raziskovalno vprašanje

Ali imajo različne vrste kruha različen izgled in okus?

Trajanje: 50 minut

Pripomočki in materiali

•	Kruh,	ki	ustreza	opisom	na	kartončkih	(kisli	kruh,	
beli opečenec, črni kruh, beli kruh, makovka in ena 
vrsta kruha, ki nima opisa.

•	Kartončki	z	opisom.

Predlog za zaporedje dejavnosti

1. Otroke razdelite  v 4 ali 5 skupin. Vrste kruha naj 
razvrstijo po svojih kriterijih. Katere kriterije lahko 
uporabijo?

2. Otroci predstavijo svoje zamisli in jih utemeljijo. 
Pomembno: vsak kriterij je dovoljen, le če ga otro-
ci tudi utemeljijo (barva, oblika, vrsta žita – semen, 
starost…).

3. Razprava: katere kriterije uporabljamo pri razvr-
ščanju in določanju kruha. Napišite jih na delovni 
list. Učitelj doda  ustrezne kategorije za določanje 
kruha.

4. Razdelite kartončke z opisi skupinam. Skupine 
prirejajo kartončke z opisi z vzorci kruha.

5. Za izbrano vrsto kruha  izpolnijo prazen kartonček.
6. Kruh poskušajo in določajo kateri jim je najbolj všeč.

ozadje znanja za učitelja

Kruh in peciva vedno vsebujejo 4 osnovne sestavine: 
moko, vodo, sol in kvas ali droži.

To je definirano kot pred-testo ali temeljno testo, ki 
ga sestavljajo moka, voda in mikroorganizmi (glive 
kvasovke, bakterije mlečnega kisanja ali bakterije oce-
tnega  kisanja (acetobacteraceae).

Včasih se namesto kvasa uporablja jedilna soda (pe-
cilni prašek), ki je uporabna tako za lahka kot za težka 
testa. Če se uporablja jedilna soda, je potrebno dodati 
zmesi še neko kislo sestavino. Pri reakciji med to kislo 
sestavino in jedilno sodo se razvija CO2, ki povzroča 
dvigovanje zmesi. CO2 pa nastane tudi pri razpadu je-
dilne sode pri višjih temperaturah.

Samo po barvi težko določimo sestavo kruha. Če je 
kruh temen, še ne pomeni, da je kruh polnozrnat ali 
da je ržen. Tudi ržen kruh je lahko zelo svetel. Temno 
barvo dobijo s praženjem moke in z dodajanjem sla-
du. Slad je fermentirano žito (rž, ječmen …), ta vse-
buje veliko encimov, ki razgrajujejo škrob. Slad pogo-
sto uporabljajo tako pri pripravi belega kruha, kot pri 
pripravi belega opečenca. 

Zakaj je dolgo bela štruca lahko tako mehka in lah-
ka, v primerjavi s hlebcem rženega kruha? Bela štruca 
je pripravljena iz bele pšenične moke, pogosto testu 
dodajo maščobe, sladkor ali mleko. 

Glavna razlika med mehko belo moko in polnozr-
nato moko je razvidna že iz poimenovanja. Polnozrna-
ta moka vsebuje vse dele semena v enakem razmerju, 
kot so v semenu (jedro, endosperem, semenski ovoj in 



30 naravoslovna solnica  |  letnik 21  |  številka 2  |  zima 2017

kalček). Običajna mehka bela moka pa vsebuje le fino 
zmleti endosperm, ovoj je popolnoma odstranjen pred 
mletjem. Polnozrnata moka je bolj zdrava, ker ovoj 
vsebuje mnoge vitamine in vlaknine.

Dodatne dejavnosti

Otroci lahko nadaljujejo  s poskušanjem različnih vrst 
kruha še naslednje štiri dni. Nato sprejmejo odločitev, 
kateri kruh je najboljši.

vrsta kruha:
lastnost:

oblika okrogla, podolgovata, ovalna

Kartonček z opisom kruha 1

Skorja je temna.
Notranjost je rjava.
Vidna so zrna.
Na otip je trd.
Je ozek in ovalen.
Je kruh iz rži.

Kartonček z opisom kruha 4

Skorja je svetlo rjava.
Notranjost je skoraj bela.
Zrna niso vidna.
Na otip je mehek.
Je ovalen.
Je beli kruh.

Kartonček z opisom kruha 2

Skorja je svetlo rjava.
Notranjost je skoraj bela.
 Zrna niso vidna.
Na otip je zelo mehek.
Je oglat.
Je beli opečenec.

Kartonček z opisom kruha 5

Skorja je temna.
Notranjost je bela.
Vidna so zrna.
Na otip je trd.
Je ovalen.
Je makovka.

Kartonček z opisom kruha 3

Skorja je temna.
Notranjost je svetlo rjava.
Zrna niso vidna.
Na otip je mehek.
Je ovalen.
Je črni kruh.

Kartonček z opisom kruha 6

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

vzhajanje testa

Cilji

•	Otroci	 postavljajo	 raziskovalna	 vprašanja	 v	 zvezi	 z	
peko kruha.

•	Otroci	oblikujejo	napovedi	in	jih	zapišejo.
•	Otroci	so	sposobni	izvesti	poskus	in	ga	dokumenti-

rati.
•	Otroci	izvedo,	da	kvas	v	vodi	in	ob	dodatku	škroba	

povzroči vzhajanje testa.

Raziskovalno vprašanje

Kaj povzroča vzhajanje testa?

Trajanje

3 učne enote po 50 minut (dve uri skupaj in eno uro 
naslednji dan).

Pripomočki in materiali

•	Za	demonstracijo:	 kruh,	pripravljeno	krušno	 testo	
(2 žlici moke, 50 mL mlačne vode, 1/4 kocke kvasa, 
1 čajna žlica kasa, 1 žlica sladkorja, 1/2 žlice soli), 1 
plastična skodelica.

•	Za	 delo	 učencev	 (5	 skupin):	 8	 žlic	moke,	 20	mL	
mlačne vode, 1 zavitek kvasa, 4 žlice sladkorja, 2 čaj-
ni žlici soli, 5 plastičnih skodelic, 5 žlic, 5 palčk za 
mešanje, delovni listi.
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ime:                                        Datum:

sestavine za testo

raziskovalno vprašanje Kaj povzroči vzhajanje testa?

moja napoved

načrt raziskave

zapis opazovanj

zaključek in odgovor na raziskovalno vprašanje 

Predlog za zaporedje dejavnosti

1. Učitelj pokaže pečeni kruh in surovo testo. Otroci 
opišejo oboje in poiščejo razlike in podobnosti (na 
primer: kruh  je večji in ima luknjice…). 

2. Otroci se v skupinah pogovorijo, kaj je  potrebno 
za pripravo testa (moka, kvas, voda, sladkor sol).

3. Katera sestavina je potrebna za vzhajanje testa? 
Učitelj usmerja učence, kako naj odgovorijo na 
vprašanje. Učitelj pokaže vse sestavine in pripo-
močke. Pred učenci vse sestavine odmeri in pome-
ša. Otroci napovedujejo, katera sestavina povzroči 
vzhajanje. Na koncu primerjajo napoved z rezulta-
tom. Običajno otroci pravilno napovedo, da za 
vzhajanje potrebujemo kvas. To lahko preverijo, 
tako da pripravijo eno zmes z vsemi sestavinami in 
drugo zmes z istimi sestavinami razen kvasa.  Po 
poskusu ugotovijo, da je res potreben kvas. Kaj pa 
je še potrebno, da testo vzhaja. 

4. Učitelj razloži, kako raziskujejo znanstveniki, ki 
uporabljajo 5-stopenjski model. Začnejo z vpraša-
njem: »Kaj povzroča vzhajanje kvasa?« Nato posta-
vijo hipotezo: »Za to je potreben kvas.« Potrebno 
je opozoriti, da zatem pride vprašanje, kaj je še po-
trebno, kakšni so pogoji.

5. Učitelj razred razdeli v 5 skupin. Vsaka skupina 
dobi vse pripomočke in sestavine, vendar vsaki 
skupini eno sestavino odvzame, tako da ima prva 
skupna vse razen moke, druga skupina vse razen 
vode itn.

6. Primerjajo rezultate in se o tem pogovorijo. Izpol-
nijo delovne liste. 

ozadje znanja za učitelja

Na začetku je potrebno otroke seznaniti s tem, kako 
raziskujejo znanstveniki. Razumeli naj bi, da raziskova-
nje niso le poskusi, ampak tudi načrtovanje in premišlje-
vanje, kaj rezultati povedo. Po opazovanjih se raziskoval-
cem odpirajo različna vprašanja. Nato postavijo hipote-
zo, ki jo preverijo s poskusi. Glede na rezultate poskusov 
postavijo sklepe. 

Ta učna enota nudi mnoge prilike, da otroci preizku-
sijo, kaj je to znanstveno raziskovanje. Začnejo z opazo-

vanje kruha in testa,  tu se že pojavijo vprašanja, od kod 
luknje v kruhu. Da lahko odgovorijo na vprašanje, mo-
rajo izvesti poskus, ta vključuje oblikovanje napovedi 
izvedbo poštenega poskusa (kontrola spremenljivk) in 
oblikovanje sklepov na temelju podatkov, ki so jih zbrali.

Kvas in metabolizem
Glive kvasovke so prisotne vsepovsod v našem okolju. 

Glive kvasovke so enocelična bitja, lahko živijo v aerob-
nem in  anaerobne okolju. Za hrano in vir energije  upo-
rabljajo sladkor. 

Aerobni metabolizem:
   sladkor  g  H2O  +  CO2  +  energija
Anaerobni metabolizem:
   sladkor  g  alkohol  +  CO2  +  energija

Vzhajanje kvasa povzroči nastajanje CO2.

Zakaj lahko testo vzhaja brez sladkorja?
Moka vsebuje škrob, ki je sestavljen iz dolgih verig 

enostavnih sladkorjev. Kvas razgradi škrob v molekule 
sladkorja, ki ga uporablja za metabolizem, zato testo lah-
ko vzhaja tudi brez prisotnosti sladkorja. 

Dodatne dejavnosti in povezave

Peka kruha. Sestavine, ki so jih uporabljali otroci naj 
ne postanejo odpadki, ampak iz njih pripravite kruh. Iz 
500 g ali 1000 g moke, kocke kvasa in ostalih sestavin 
lahko zamesite kruh, tako da dobi vsak otrok svojo 
štručko. Ne pozabite zamesiti vseh sestavin, čeprav jih 
skupine nimajo. Skupinam razdelite še papir za peko in 
pekač. 

Uporabite mlačno vodo. Sestavine vseh skupin lahko 
zamesite, nato pa testo razdelite na toliko kosov, kot je 
otrok, vsak otrok oblikuje svoj kost testa. Posujejo jih 
lahko s soljo ali s semeni. Pečico segrejte na 220 °C. Te-
sto pokrijte in pustite vzhajati, ko naraste, ga ponovno 
pregnetite in ponovno pustite vzhajati, nato ga dajte v 
pečico in pecite približno 20 minut. Če v šoli kruha ni 
mogoče speči, naj testo odnesejo domov. Ceno kruha 
lahko izračunajo kasneje.


