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V predstavitvi so prikazane dejavnosti, ki smo jih na IC Piramida Maribor, Srednji 
šoli za prehrano in živilstvo, izvedli pri praktičnem pouku strokovno-teoretičnih 
predmetov. Naš cilj je bil pri dijakih vzbuditi odgovoren in spoštljiv odnos do 
izdelkov, ki jih izdelujejo pri praktičnem pouku, hkrati pa zmanjšati količino 
odpadne hrane pri šolskih obrokih. 
Izdelovali smo tradicionalne izdelke, ekološke izdelke, izdelke, pri katerih  smo 
pšenično moko nadomestili z mlevskimi izdelki iz ajde, tatarske ajde, ječmena, 
prosa, pire, industrijske konoplje.  
Dijaki so spoznavali pomen uporabe sezonsko in lokalno pridelanih surovin. 
Naredili so plakate in napise z opozorili o problematiki odpadne hrane in jih nalepili 
na stene v razdelilnici hrane. Zbirali so recepte za jedi, ki jih lahko pripravimo iz  
živil, ki bi jih drugače zavrgli. Pri praktičnem pouku so nato nekatere od teh jedi 
izdelali. 

ODGOVORNO RAVNANJE S HRANO PRI PRAKTIČNEM POUKU  DIJAKOV  
NA IC PIRAMIDA MARIBOR, SREDNJI ŠOLI ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO 
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Na IC Piramida Maribor, Srednji šoli za prehrano in živilstvo,  
izobražujemo za naslednje izobraževalne programe: 
•   živilsko prehranski tehnik  (poklicno tehniško izobraževanje), 
•   pek, mesar, slaščičar (srednje poklicno izobraževanje), 
•   pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje). 

Cilji: 
- dijake spodbuditi k odgovornemu in 

spoštljivemu odnosu do izdelkov, ki jih 
izdelujejo pri praktičnem pouku, 

- zmanjšati količino odpadne hrane pri 
šolskih obrokih, 

- upoštevati sodobne smernice  zdrave 
      prehrane … 
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DEJAVNOSTI PRI PRAKTIČNEM POUKU V 
SLAŠČIČARSKIH, PEKARSKIH IN MESARSKIH 
UČNIH DELAVNICAH: 
 

a) »RECIKLIRANI RECEPTI«  

b) »PASTI« PREDELANE HRANE  
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c) UPORABA RAZNOVRSTNIH SUROVIN,  
     OHRANJANJE STARIH SORT  
 
Pri praktičnem pouku smo izdelovali 
slaščičarske in pekarske izdelke iz: ajde, 
tatarske ajde, ječmena, prosa, pire in 
industrijske konoplje. 

 

d) EKOLOŠKI IZDELKI 
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e) OHRANJANJE TRADICIONALNIH IZDELKOV 

f) OSTALE DEJAVNOSTI 
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• PRAVILNA NABAVA SUROVIN, 
• PRAVILNO SKLADIŠČENJE SUROVIN, 
• RACIONALNA PORABA OBROKOV, 
• »RECIKLIRANI RECEPTI«  IN 

IZDELAVA NOVIH JEDI, 
• TRADICIONALNI IZDELKI, 
• IZOGIBANJE INDIVIDUALNEGA 

PAKIRANJA IN MAJHNIM ZAVITKOM 
PRI EMBALIRANJU ŽIVIL, 

• IZDELAVA NAPISOV IN 
• UPOŠTEVANJE SMERNIC ZDRAVEGA 

PREHRANJEVANJA.  

 

 

 

DEJAVNOSTI PRI PROJEKTU ODGOVORNO S HRANO PRI 
PRAKTIČNEM POUKU V ŠOLSKI KUHINJI: 
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IZZIVI ZA PRIHODNOST 


