
Predmet: GOSPODINJSTVO 6.C fantje/dekleta 

Št. učne ure: 36, 37-fantje/36, 37-dekleta 

Datum: 31. 3. 2020-fantje/1. 4. 2020 -dekleta 

Učna tema: OZNAČEVANJE ŽIVIL 

I. Razlaga: 
 

Živila, ki jih kupimo v trgovini, so večinoma zavita v embalažo - ovojnino. Na njej so 
napisane informacije o lastnostih živila. Te podatke imenujemo deklaracija izdelka.  
Ozaveščen potrošnik se zanima za lastnosti živila in prebere deklaracijo. Tudi zate je dobro, 
da spoznaš vsebino deklaracij in se uriš v razumevanju podatkov na embalaži. 
 
 

Navodilo za delo  
1. Na spletni strani http://www.i2-lj.si/ucbeniki/   imaš dostop do učbenika. Preberi 
besedilo na strani 42 in 43. 
2. V domači kuhinji poišči embalažo treh zdravih živil. Sladkarije za to vajo niso primerne. 
3. Natančno preberi podatke na deklaracijah vseh treh izdelkov in poišči podobnosti ter  
razlike. 
4. V zvezek napiši naslov: OZNAČEVANJE ŽIVIL 
5. Deklaracije nalepi v zvezek. 
6. V zvezek napiši opis deklaracij vseh treh izdelkov po naslednjem vrstnem redu: 
 
 
1.  Ime izdelka: 
2.  Ime proizvajalca: 
3.  Sestavine: 
4.  Energijska vrednost v kJ ali v kcal: 
5.  Hranilna vrednost - vsebnost hranilnih snovi ( beljakovine, maščobe, ogljikovi  
     hidrati): 
6.  Masa izdelka: 
7.  Rok uporabe: 
8.  Zdravstveno priporočilo: 
9.  Poreklo: 
10.  Navodilo za uporabo (obkroži):   je napisano     ali   ni napisano. 
 
Energijska in hranilna vrednost sta največkrat napisani v tabeli. Tudi ti ju lahko napišeš v  
tabeli. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.i2-lj.si/ucbeniki/


POSEBNE OZNAKE NA NEKATERIH VRSTAH HRANE
 

 
Na spletu poišči spodnje posebne oznake. Preriši jih  v zvezek. Zdraven pripiši njihov
pomena. 
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Če pri učenju ali reševanju nalog naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni 
naslov gordana.farazin@sola.velike
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Če pri učenju ali reševanju nalog naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni 
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