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raZIsKUJEMo

1. Kaj že vemo?

Kvas uporabljamo za pripravo kruha in kvašenega peci-
va. 
Izkušene gospodinje vedo, s katerim kvasom kruh naj-
bolje vzhaja.
Med pripravo testa moramo paziti, da temperatura oko-
lice ni prenizka, sicer testo ne vzhaja. 

2. Naše raziskovalno vprašanje

Kateri kvas najbolj vzhaja?

3. Naredimo načrt raziskave

Iz različnih vrst kvasa bomo pripravili kvasec in ugota-
vljali, kateri najbolj vzhaja. 

Potrebovali bomo:
Kozarce (vsaj 2 dcl), žlico, toplo vodo, sladkor, moko, 
merilo, kvas različnih proizvajalcev.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

V večjo posodo nalijemo toplo vodo (za vsak vzorec 
kvasa po en deciliter). Dodamo še sladkor (po eno žlič-
ko za vsak vzorec kvasa) in moko (po 3 žličke na vsak 
vzorec). Dobro premešamo. 

Mešanico nalijemo v kozarce – po en deciliter v vsakega. 
Nato v kozarce dodamo vzorce kvasa – v vsak kozarec 
drug kvas, vendar enako količino, npr. kocko z robom 1 
cm. Dobro premešamo in pustimo vzhajati 20 min.

Na kaj moramo paziti?
Temperatura vode, količina sladkorja in moke morajo 
biti v vseh primerih enaki, zato je najbolje, da mešanico 
pripravimo v večji posodi, v posamezne kozarce pa nato 
dodamo le kocke kvasa. Tudi te morajo biti enako veli-
ke, kvas pa hranjen v enakih okoliščinah. 

5. Kaj smo ugotovili? 

Po 20 minutah kvas različno vzhaja. Vzorce lahko ure-
dimo po višini vsebine v kozarcih. 

Premislimo še o …
n Ali kvas, ki v vodni raztopini vzhaja najvišje, da tudi 

najbolj rahlo pecivo oz. kruh?
n Ali bi bili rezultati enaki, če bi uporabili bolj hladno/

vročo vodo?
n Ali metoda deluje tudi, če vodi ne dodamo moke?
n Ali količina dodanega sladkorja vpliva na rezultate?
n Ali čas vpliva na rezultate? (Ali je po petih minutah ali 

po pol ure vrstni red enak?)

Opomba za učitelje: 
Temperatura okolice zelo vpliva na poskus, zato mora 
biti za vse vzorce enaka in vsaj 20 °C ali nekaj stopinj 
več.
Namesto opazovanja raztopine lahko iz različnih vzor-
cev zamesimo testo (ob tem lahko obravnavamo še po-
stopke za obdelavo materialov – mešanje, gnetenje, va-
ljanje …). Pri tem moramo paziti, da uporabimo enake 
količine moke, iz testa pa oblikujemo enake hlebčke, ki 
jih nato pustimo vzhajati približno pol ure. Nato pri-
merjamo njihovo debelino ali premer. 

Kateri kvas najbolj vzhaja?
v sodobni šoli želimo, da bi bili učenci pri pouku motivirani in dejavni. Eden od načinov, da to 
dosežemo, je raziskovanje. Tokrat bomo raziskovali, kateri kvas najbolj vzhaja.
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