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ŽIVALI NA KMETIJI

Katere živali vse najdemo na kmetiji? Poglej, spodaj so pustile odtise v blatu. Na 
naslednji strani so fotografije, katerim v bel kvadrat dodeli številko, ki se ujema z 
odtisom v blatu. Na črto napiši še katera žival je na sliki.

REŠI Kako že gre pesem? Na kmetiji je lepo, ija ija oo. Tam se, hmm.. kaj pase?
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Čaka te pomembna naloga. V hlevu je prišlo do zmede in mladički ne najdejo poti 
do svojih mater. Jim lahko pomagaš? Vzemi pisalo in poveži posamezne pare. Pri 
vsaki živali zapiši njeno ime.

REŠI
Ali veš katere živali nesejo 
jajca? Zapiši jih v okvir na 
desni.

To so živali, ki spadajo med perutnino. Vse ostale živali so sesalci, to 
pomeni, da se mladiči hranijo z materinim mlekom, dokler ne zrastejo in 
začnejo jesti drugo hrano.

REŠI

Krava začne proizvajati mleko dan ali dva preden skoti mladička 
– telička. Mlečne žleze v vimenu posrkajo iz krvi sestavine za 
mleko. Da krava proizvede 1 liter mleka, mora čez vime pretočiti 
približno 500 litrov krvi. 

1 L 500 L

Ali veš?
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Poglej kako se tvoje živali pasejo na pašniku! Ali veš zakaj 
jih vzrejamo? Veliko jih da hrano, katero vsak dan zaužiješ. 
Razmisli, s katerimi produkti so povezane živali na sliki. 
Poišči nalepke s produkti in jih nalepi v kroge zraven živali.

NAREDI SAM
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OČI IN NOS: Rek pravi, da včasih »jemo z očmi«. To velja tudi za Šeko, ki sicer z očmi izbere travo, 
njeno kvaliteto pa preveri tudi z vonjem. 

GOBEC: Sem pride trava, seno, zeli in kar ima Šeka občasno kot posladek (npr. jabolko). Ker krave 
na zgornji čeljusti nimajo zob, potisnejo travo s pomočjo hrapavega jezika ob nebo in jo zmeljejo 
preden jo pogoltnejo.

 
ZVONEC: Tudi zvonec je pomemben pri pridelavi mleka, predvsem na pašniku. Če ga ima vsaj ena 
krava, jih pastir hitreje najde, ko je čas za molžnjo. 

NOGE: Včasih se nam zdi, da so krave prave lenuhinje, ker večinoma ležijo in prežvekujejo. Ampak 
krave na pašniku, lahko prehodijo do 40 km dnevno, da najdejo do okoli 70 kg trave in za eno kad 
vode, kar vse prispeva k pridelavi mleka. 

VIME: Tukaj se zgodi pravi mlečni čudež. Šeka tako kot vse krave, ki so že povrgle telička naredi 
mleko v vimenu. Iz telesa v vime priteče kri, ki jo potem mlečna žleza pretvori v mleko. Tako pridela 
približno 20 litrov mleka na dan. Neverjetno: za proizvodnjo litra mleka Šeka črpa okoli 500 litrov 
krvi skozi njeno vime. 

ZADNJI DEL: Po potovanju po dolgem črevesju tu izstopi tisto, kar pride po travi po mleku: kravjak. 
Toda tudi to je še kako dragoceno. Koristi imajo žuželke, ki jih uporabijo kot stanovanje in hrano. V 
nekaterih državah se posušeni kravjaki še vedno uporabljajo za netenje požarov ali gradnjo hlevov.

ŠEKA (PRI)DELA MLEKO

Izberi svoje najljubše sadje, ga zmešaj skupaj z mlekom, vlij 
v plastičen lonček in postavi za nekaj časa v zamrzovalnik.

NAREDI SAM
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REP IN UŠESA: Kakšno povezavo ima Šekin rep z mlekom? Krave bi brez svojega repa in dolgih 
razgaljenih ušes verjetno norele (in zato ne bi mogle narediti mleka). Ko Šeka hodi naokoli in išče 
drobne trave, se začne potiti. Ta znoj, ki nekoliko diši po kravjem, je še posebej okusen za muhe in 
tečne obade. Sedijo na kravi in tikajo in pikajo, kolikor lahko. Šeka uporablja svoj rep in ušesa kot 
muholovca, da lahko v miru naredi mleko. 

ŽELODCI: Krave so prežvekovalci in imajo zato - za razliko od človeka, ki ima samo en želodec - 
štiri želodce. Šeka večkrat pusti svojo najljubšo hrano, travo, med svojimi želodci potovati. Vmes 
travo žveči s približno 30.000 žvečilnih gibov na dan. Ima predželodec vamp, ki ima volumen 200 
litrov, iz katerega cel dan izrigava hrano, zato da jo v miru do konca prežveči. Šeka tako iz trave 
pridobi ogromno energije. 
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Luknje v siru ne nastanejo zaradi miške, 
ampak zaradi nenevarnih bakterij, 
katere v siru proizvedejo plin. Ker ta 
ne more izpuhteti se ustvari mehur – 
luknja.

Si opazil/a, da imajo jajca, kupljena v 
trgovini vsaka svojo številko?

Oznako vsakemu proizvajalcu podeli 
Veterinarska uprava Republike Slovenije.

Način reje perutnine:
0 - ekološka pridelava
1 - prosta reja
2 - hlevska reja
3 - reja v kletkah (baterijska reja)

2-SI-1303

registrska 
številka 
proizvajalca

država proizvodnje 
(SI = Slovenija)

navedba 
načina 
reje 
perutnine

V Sloveniji lahko čebelariš samo z našo, 
slovensko avtohtono kranjsko čebelo, 
kateri pravimo tudi sivka, saj je prekrita 
s sivimi dlačicami.

ALI VEŠ?

Tako kot imaš ti osebni dokument  
imajo vse živali svojo številko. Govedo 
(krava, bik), prašiči in drobnica (ovce, 
koze)  nosijo posebne ušesne znamke, 
ki so rumene barve, na njih pa je 
neponovljiva večmestna številka. Pri 
konjih se uporablja žig, tetovaža ali 
mikročip.

Volno ovce ne oblikujemo samo v 
puloverje in nogavice, ampak jo lahko 
uporabimo tudi pri gradnji hiš kot 
izolativni material.

V mleku je več kot 200 sestavin – 
najpomembnejše so: voda, beljakovine, 
maščobe, laktoza ali mlečni sladkor, 
mineralne snovi.

Krava lahko vidi skoraj 360°, razen 
naravnost nazaj. Na daleč vidi slabše 
kot človek.
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POT MLEKA - OD KRAVE DO KOZARCA 

1. Vsako jutro in vsak večer kmet pomolze krave s 
pomočjo molznega stroja. Mleko potuje po ceveh 
v rezervoar, kjer na 4°C počaka na odvoz.

2. Na kmetijo se pripelje cisterna za 
mleko, poseben tovornjak, največkrat 
vsaki drugi dan. Do 24.000 litrov mleka 
gre v cisterno. Preden mleko odpelje v 
mlekarno se kontrolira ali je zdravo.  

8. Kam spada embalaža 
tetrapak od mleka? V 
zabojnik za embalažo! Če 
odpadno embalažo tetrapak 
stisnemo, prihranimo 
20-krat več prostora. 

9. Zaboje napolnijo v 
tovornjake, ki so napoti 
v trgovino. 

10. Tovornjaki dostavijo 
ohlajene tetrapake mleka 
v živilske trgovine. 

11. Mleko zaužiješ ob zajtrku ali 
kar tako, za žejo. 

Pot lahko tudi skrajšaš! Vzemi čisto 
in prazno steklenico ter se napoti na 
kmetijo. Tam lahko kupiš sveže mleko 
in si pripraviš slasten zajtrk s kosmiči. 
Kako pa ti najraje porabiš mleko?
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3. Ko mleko pripeljejo v mlekarno, 
ga pretočijo s pomočjo cevi v večje 
cisterne. 

4. Potem ga s pomočjo centrifuge razdelijo na 
vodeno posneto mleko in mastno, kremasto 
smetano. Glede na željen končen izdelek spet 
združijo smetano in mleko.

5. Mleko pasterizirajo, kar 
pomeni, da ga na hitro 
segrejejo na 72°C in spet na 
hitro ohladijo. Tako uničijo 
morebitne mikroorganizme, 
majhne delce, ki niso dobri 
za naše telo. Mleko tako 
postane obstojnejše in se 
mu podaljša rok uporabe. 
Iz njega lahko pridelamo 
jogurte, kislo smetano in 
različne sire. 

6. Mleko homogenizirajo, to pomeni da maščobo enakomerno 
porazdelijo po vsej tekočini.

7. Mleko ponovno potuje v velike tanke. Od tam potuje v pakirnico. 
Mleko napolnijo v tetrapake, jih zaprejo in zapakirajo v večje zaboje. 
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SENENO MLEKO GSO - GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI
Seneno mleko je mleko krav, ovac in koz, ki se od pomladi do jeseni pasejo na sočni travi, pozimi pa jedo 
dišeče seno, ki ga pridela kmet. Na voljo imajo tudi izbrana žita, živali pa  ne smejo uživati fermentirane 
krme, to pomeni silaže in silažnih bal. Uživanje sena vpliva ugodno na kakovost mleka in mesa, poleg 
tega pa tudi na zdravje in dobro počutje živali.

Krave in drobnica se pogosto čez poletje pasejo na planinskih pašnikih, kjer je sestava travne ruše 
posebna. Prisotnih je namreč veliko zeli, ki ugodno vplivajo na sestavo in aromo mleka. Seneno mleko 
je značilno predvsem za Alpske države  – Švico, Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Francijo in tudi Slovenijo. Ena 
od slovenskih ponudnikov senenih mlečnih izdelkov je Mlekarna Celeia, ki pod blagovno znamko Zelene 
Doline, v največji slovenski sirarni izdeluje seneni sir. 

Seneno mleko in mlečni izdelki vsebujejo večji delež maščobnih kislin, predvsem Omega-3 maščobne 
kisline in alfa linolenske maščobne kisline. Okus senenega mleka je okus, ki so ga poznale naše babice 
in dedki. Je blag in prijeten, mlečni izdelki pa kremasti in okusni prav zaradi večjega deleža maščob in 
beljakovin.

Gensko spremenjen organizem je pridobljen v laboratoriju s pomočjo sodobnih biotehnologij in se 
nikoli ne zgodi naravno sam od sebe. Gene enega organizma (virusa, rastline, živali...) vsadijo v drug 
organizem. Cilj je povečati odpornost rastlin ali živali, povečati pridelek, pospešiti rast ali pa raziskati 
možnosti novih tehnologij za pridelavo in predelavo hrane.
 
Uporaba gensko spremenjenih organizmov je v ekološki pridelavi in predelavi prepovedana. znako – Brez 
GSO - pa lahko na svoji embalaži nosijo tudi nekatera neekološka živila, ki nakazuje na to, da ti izdelki ne 
vsebujejo gensko spremenjenih organizmov.

Oznako pridelano, proizvedeno brez GSO lahko opaziš na mleku in mlečnih izdelkih Mlekarne Celeia. 
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Da omega-3 maščobne kisline 
ščitijo pred boleznimi srca in ožilja.

ALI VEŠ?
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Kmetica Doris in kmet Rok mleko s svoje kmetije oddajata v mlekarno Celeia, ki je 
razpisala natečaj za nov mlečni izdelek. Najizvirnejši predlog izdelka in embalaže 
bodo lansirali na police slovenskih trgovin. To je priložnost, da predstaviš svoj predlog 
idelanega jogurta, deserta ali sira.

Reši!

Katere okuse bi ta izdelek vseboval? 

Kako bi ga poimenoval/a? 

Sedaj, ko si razvil svoj prvi mlečni izdelek, manjka le še embalaža, ki bo kar najbolje predstavila 
njegovo vsebino. Nariši jo v spodnji prostor. 

ALI VEŠ?

Da mora senena kmetija pridobiti 
certifikat, če želi svoje izdelke prodajati 
kot senene.
Da so ponudniki senenega mleka, mlečnih 
izdelkov in mesa združeni v Zavod seneno. 
Da nosi seneno mleko evropsko označbo 
Zajamčena tradicionalna posebnost.
Da je Slovenija prva država, ki ima poleg 
certificiranega senenega mleka še 
certificirano seneno meso.

Da mora vsa hrana, ki vsebuje več kot 0,9% 
gensko spremenjenega organizma biti 
posebej označena.

Da so koruza, soja, oljna ogrščica, krompir 
in paradižnik rastline, ki so najbolj pogosto 
gensko spremenjene in jih lahko najdemo 
tudi na slovenskih trgovskih policah.

Da živalim, ki imajo spremenjene gene ne 
rečemo gensko spremenjene živali, ampak 
transgene oziroma klonirane živali.

Da je bila prva klonirana žival žaba, ki so 
jo uspešno klonirali že leta 1952. Najbolj 
znana klonirana žival pa je ovca Dolly.


