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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
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1. HRANA IN ŽIVILA
Kaj je hrana?
Hrana so vse tiste snovi, ki jih zaužijemo (pojemo in popijemo) z namenom, da
si ohranimo in okrepimo zdravje.
Potrebujemo jo za delovanje, obstoj, rast in razvoj telesa, hkrati pa telo
oskrbujejo z energijo (ta je potrebna za delovanje človeških organov: srce, pluča,
možgani, ledvice; za gibanje in vzdrževanje telesne temperature).
ŽIVILA
So naravne dobrine rastlinskega ali živalskega izvora namenjene za prehrano ljudi. Živila so
lahko v nepredelani obliki, polpredelani ali predelani obliki. Med živila uvrščamo tudi pitno
vodo in druge pijače ter različne dodatke.
EKOLOŠKO ŽIVILO
Je živilo, ki je pridelano v skladu z naravnimi zakoni in brez uporabe sintetičnih kemičnih
sredstev. Opremljeno je s certifikatom, ki uporabniku zagotavlja sledljivost od pridelave preko
predelave do prodajnih polic. Na območju Slovenije se mora ekološke kmetijske in predelana
ekološka živila označevati z enotno označbo »ekološki«. Živila so lahko označena z dodatnimi
znaki, njihova kakovost pa se stalno spremlja.
SESTAVA HRANE
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Pri dihanju se snovi, ki jih pridobimo iz hrane, s pomočjo kisika pretvorijo v ogljikov dioksid
in vodo, pri tem pa se sprošča energija. Energijo porabimo za vzdrževanje telesne temperature,
za gibanje in delo, delovanje možganov in rast. Presežek se uskladišči v obliki maščob.

C6H12 O6 + 6O2 
hrana

1.1.

kisik

6CO2
ogljikov dioksid

+

6H2O +

ENERGIJA

voda

OGLJIKOVI HIDRATI

Ogljikovi hidrati so vir energije. Organizmu zagotavljajo energijo za delo, toploto in delovanje
notranjih organov. Z uživanjem ogljikovih hidratov moramo zagotoviti 50 do 75 % energijskih
potreb na dan. Potreba po ogljikovih hidratih je odvisna od aktivnosti človeka (vrsta dela,
šport). V povprečju odrasel zdrav človek potrebuje 5 do 7 g ogljikovih hidratov na kilogram
telesne mase na dan.

Glede na zgradbo delimo ogljikove hidrate na:
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MONOSAHARIDI
Glukoza
Glukoza nastaja v naravi v procesu fotosinteze. V grozdju je od sladkorjev največ glukoze, zato
ji pravimo tudi grozdni sladkor.
V razvitem svetu veliko ljudi trpi za sladkorno boleznijo (diabetes), pri kateri je vsebnost
sladkorja v krvi previsoka. Vsebnost glukoze v krvi uravnava hormon insulin, ki ga izloča
trebušna slinavka.
V molekuli glukoze so hidroksilne skupine –OH in aldehidna skupina, zato je glukoza aldoza.
Fruktoza
V različnih vrstah sadja je največ fruktoze, zato jo imenujemo tudi sadni sladkor.
V molekuli fruktoze so hidroksilne skupine –OH in ketonska skupina, zato je fruktoza ketoza.

DISAHARIDI
Sladkorji, ki so sestavljeni iz dveh monosaharidnih enot, se imenujejo disaharidi.
kemijsko in vsakdanje ime saharida

monosaharidne enote

saharoza
trsni ali pesni sladkor
maltoza
sladni sladkor
laktoza
mlečni sladkor

glukoza + fruktoza
glukoza + glukoza
glukoza + galaktoza

Molekula disaharida nastane, ko se povežeta dve molekuli monosaharida, pri tem pa se odcepi
molekula vode. Reakcija se imenuje kondenzacija.
Molekula disaharida v vodni raztopini ob prisotnosti encimov ali kislin ter pri segrevanju
razpadejo v molekule monosaharidov. Reakcija se imenuje hidroliza.
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Pridobivanje sladkorja
Iz sladkornega trsa so sladkor pridobivali že 3000 let pr. n. št. Sladkorni trs narežejo, iztisnejo
sladek sok in izparijo vodo. Nato dobljeni surovi sladkor očistijo s prekristalizacijo.
Iz sladkorne pese so začeli sladkor pridobivati šele pred 200 leti. Vse rastline vsebujejo sladkor, vendar
ga je v sladkorni pesi toliko, da je pridobivanje ekonomično.

POLISAHARIDI
Škrob in celuloza sta polisaharida. Sestavljena sta iz glukoznih enot, ki so različno vezane
med seboj, zato imata različne lastnosti.
CELULOZA

ŠKROB

Celuloza ima vlaknasto zgradbo

Škrob ima vijačno zgradbo

Netopna v vodi

V vroči vodi delno topen

Človek in mesojede živali nimajo encimov
za razgradnjo celuloze, zato celuloza zanje
ni vir energije. Pomembna je za presnovo
kot balastna snov.
Celuloza je najpogostejša organska snov na
Zemlji. Nastaja v vseh rastlinah. Celične
stene rastlin so iz celuloze

Vir energije za človeka. V človeškem telesu
se s pomočjo encimov razgradi do glukoze
Je rezervna snov rastlin in vir energije za
človeka in živali.

1.
NALOGA
Kaj je diabetes (sladkorna bolezen)?
___________________________________________________________________
Iz katerih rastlin pridobivamo saharozo (namizni sladkor)?
__________________________________________________________________________

OGLJIKOVI HIDRATI

Dopolnite shemo! Ogljikove hidrate delimo na:

1.
2.
3.

Katerih snovi primanjkuje telesu, če uživamo hrano, kot so slaščice, rafiniran sladkor in
osvežilne pijače, ki vsebujejo veliko sladkorjev?
a. Mineralov
b. Vitaminov
c. Vlaknin
d. Vseh naštetih snovi
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2.

NALOGA

Ugotovite, katera od naštetih živil so maščobna, beljakovinska in ogljikohidratna.
Uporabite ključ in vpiši ustrezno črko iz ključa v prostor za rešitev:

A – maščobno živilo
B – beljakovinsko
C – ogljikohidratno

Ključ:

a) kruh _________
b) med _________
c) bučno olje _____
d) špageti ______
e) mleko ______
f) ribe
______

g) maslo ________
h) pečenica ______
i) prepečenec _____
j) majoneza _____
k) jogurt
_____
l) jajca
_____

Povežite med seboj ustrezne pojme!
-škrob
- laktoza
- glukoza
- celuloza
- fruktoza
- saharoza
- galaktoza
- glikogen
- maltoza

MONOSAHARIDI

DISAHARIDI

POLISAHARIDI

3.
NALOGA
V prodaji je rjavi sladkor. Obkrožite lastnosti, ki ustrezajo temu sladkorju!
Ο

vsebuje več mineralov kot rafinirani sladkor

Ο

ima nižjo energijsko vrednost kot rafinirani sladkor

Ο

ima višjo energijsko vrednost kot rafinirani sladkor

Ο

iz njega izdelujejo pesne rezance za krmo živine

Ο

to je neprečiščen sladkor

Obkroži lastnosti, ki so značilne za umetna sladila:
a)
b)
c)
d)
e)

pridobivamo jih iz sladkorne pese
pridobivamo jih iz sladkornega trsa
so primerna za diabetike
so mnogo slajša od saharoze
vsebujejo celulozo

Dopolnite besedilo.
V rastlinah in živalih imajo polisaharidi_____________ vlogo, predstavljajo namreč
__________ snov in _____________ snov.
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Hitin in ______________ sta polisaharida ______________ izvora, škrob in ____________
pa sta polisaharida ________________izvora.
4.
NALOGA
Ali poznate značilnosti polisaharidov? Povežize pare, da bodo trditve pravilne.
škrob

Predstavlja oporni polisaharid.

celuloza

Predstavlja oporni polisaharid živalskega izvora.

glikogen

Predstavlja dolgotrajnejši vir energije, ker je rezervni
polisaharid.

hitin

Predstavlja rezervni polisaharid.

Katera med spodaj naštetimi živili telesu predstavljajo vir energije, ki je dolgotrajnejši?
kokakola,

1.2.

kruh,

ajdova kaša,

bomboni,

ovseni kosmiči,

stročji fižol,

rjavi riž

MAŠČOBE

Tekoče in trde maščobe so pomemben del naše prehrane.
MAŠČOBE

TRDNE MAŠČOBE
MASTI

TEKOČE MAŠČOBE OLJA

Živalske maščobe: svinjska mast, loj

Živalska olja: ribje olje

Rastlinske maščobe: kokosovo maslo

Rastlinska olja: olivno, koruzno, bučno,
repično,…

Maščobe so estri glicerola (glicerol je alkohol, ki ima tri –OH skupine, propan-1,2,3-triol ) z
maščobnimi kislinami.
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ŽARKOST MAŠČOB
Po daljšem času postanejo maščobe žarke. Še posebej, če so izpostavljene soncu, zraku in
temperaturam višjim od 25oC. Maščobne molekule pričnejo razpadati na manjše molekule, ki
imajo zelo neprijeten vonj.
Maščobe so netopne v vodi. Večji del molekule je namreč
nepolaren.
Maščobe imajo manjšo gostoto od vode, zato plavajo na
njej.
Včasih želimo, da se voda in olje mešata – majoneza.
Takrat potrebujemo snov, ki privlači tako vodo kot
maščobo – emulgator.
Povzetek:
Maščobe so poleg beljakovin, ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov osnova prehrane.
Maščobe so rezervna energija. Maščobe so estri, ki so nastali iz alkohola propa-1,2,3-triola in
višjih maščobnih kislin. V maščobah so lahko vezane nasičene in nenasičene maščobne kisline. V
masteh prevladujejo nasičene, v oljih pa nenasičene maščobne kisline. Za našo prehrano so
pomembne maščobe, ki imajo vezane nenasičene maščobne kisline. Med temi kislinami so
pomembne omega-3 maščobne kisline.

2. NALOGA
Katera ugotovitev je pravilna za molekule maščob?
A
V molekulah maščob so vezane le nasičene maščobne kisline.
B
Alkohol, vezan v molekulah maščob, je butanol.
C
V molekulah maščob v oljih so vezane le nenasičene maščobne kisline.
D
Molekule maščob nastanejo pri estrenju.
Katera ugotovitev je pravilna za masti in olja?
A
Masti in olja se topijo le v polarnih topilih.
B
Vse masti in olja so estri propan-1,2,3-triola in heksadekanojske ali palmove
kisline.
C
V molekulah maščob so lahko vezane različne maščobne kisline.
D
Masti postanejo žarke, če jih nepravilno hranimo, olja pa ne.
3. NALOGA
Dopolnite besedilo.
Maščobe delimo glede na agregatno stanje in izvor. Glede na _______________
stanje ločimo masti in _________________, glede na ______________ pa na
__________________ in živalske maščobe.
Maščobe niso pomembne le za prehrano, uporabljamo jih tudi kot maziva, pri
proizvodnji lakov in barv. Katera ugotovitev je pravilna za maščobe?
a. Maščobe se topijo v vodi.
b. V jedrcih orehov in lešnikov so maščobe.
c. Repično olje je živalskega izvora.
d. Iz 1 g maščob se sprosti manj energije kot iz 1 g ogljikovih hidratov.
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4.
NALOGA
Dopolnite besedilo.
V molekulah maščob v oljih so vezane predvsem _______________ maščobne
______________, v molekulah maščob v trdnih maščobah pa _________________ maščobne
_______________. Med ogljikovimi atomi v nasičenih maščobnih ______________ so
________________ vezi, v nenasičenih pa tudi ___________ vezi.
Dopolnite besedilo.
Maščobe se na toploti, svetlobi in vlagi kvarijo. Pri tem sodelujejo molekule _____________ iz zraka
in bakterije ter drugi mikroorganizmi. Maščobe spremenijo barvo ter dobijo neprijeten vonj in okus.
Postanejo žarke. V ______________ maščob se pretrgajo estrske vezi.

Mila
Milo pridobivamo iz maščobe. Pri segrevanju maščob z
natrijevim hidroksidom ali kalijevim hidroksidom se
maščobe razgradijo na glicerol in soli višjih maščobnih kislin –
milo. Proces se imenuje umiljenje.

Mila so kalijeve in natrijeve soli višjih maščobnih kislin. Natrijeva mila so trda, kalijeva mila
so mazava (tekoča).
Milo je emulgator. Privlači tako
vodo, kot maščobo. Zato ga
uporabljamo za pralno in čistilno
sredstvo.
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Proces pranja
Pranje je odstranjevanje nečistoč s tekstilnega blaga. Peremo v vodi z dodajanjem pralnih
sredstev pri povišani temperaturi z mehanskim obdelovanjem.

Pralna sredstva se lahko mešajo tako z vodo
kot z maščobami. Molekule pralnih sredstev
imajo svoj hidrofilni in svoj hidrofobni del.

Zaporedje slik na levi strani kaže, kako delci
pralnega sredstva pomagajo odstranjevati
maščobo z umazanih oblačil s tem, da ji
omogočajo mešanje z vodo. Ko pralno
sredstvo razbije maščobo, se ta v obliki
drobnih kapljic porazdeli v vodi. Na stane
emulzija, ki naredi vodo motno.
Med pralna sredstva prištevamo: mila, detergente in čistila.

Razlika med detergenti in mili.
Mila so biološko razgradljiva. Njihova pomanjkljivost je, da se vežejo s kalcijevimi ioni, ki so
v trdi vodi, in z njimi tvorijo netopne soli (Nimajo pralnega učinka. Zaradi njih se voda manj
peni.). Te se odlagajo na perilu.
Detergenti so sintetična pralna sredstva. Vsebnost kalcijevih ionov ne vpliva na njihovo
učinkovitost. Niso biološko razgradljivi.

5.
NALOGA
Poglejte zgornje slike in smiselno dopolnite besedilo.
a. Delci mila se z ___________ delom povežejo z nepolarnim delcem
______________ in ga odtrgajo iz površine _______________.
b. Molekule vode obdajo _______________ glavo molekul maščob. Molekule
vode so proti polarnim glavam mila obrnjene z vodikovimi atomi.
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Dopolnite besedilo.
V milih, primernih za uporab, mora biti v verigi več kot 12 in manj kot 18 ogljikovih
_______________. Mila, ki imajo v verigi manj kot 12 ogljikovih ______________, dražijo
kožo, tista z več kot 18 ogljikovimi _________________ pa so v vodi slabo topna. Vodne
raztopine mil so ________________, njihov _________ je lahko največ 10.

Kaj pomeni, da je mleko homogenizirano?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.
NALOGA
Kaj so emulgatorji in kako delujejo?

V čem so si mila in detergenti podobni in v čem se razlikujejo?

7.
NALOGA
Kako pridobivamo milo? Kakšne vrste mil poznamo?
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KEMIJA
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ZA 9. RAZRED
Udeleženec:
- z uporabo indikatorja razlikuje med kislino in bazo,
- razume in zna uporabiti pH-lestvico,
- spozna pomen, uporabo in nevarnost soli, kislin in baz v
-

vsakdanjem življenju ter njihov vpliv na okolje,
spozna pomen in vlogo kisikovih organskih spojin v
življenju,
spoznava funkcijo in pomen ogljikovih hidratov v
organizmih,
na podlagi eksperimentalnih opazovanj ugotavlja
lastnosti beljakovin,
spozna polimere,
opredeli naravne in sintezne polimere,
pozna uporabo sinteznih polimerov,
spozna gospodarski pomen polimerov in njihove vplive na
okolje.

Pripravila: Jasna Korbar
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