
 SPOZNAVANJE OKOLJA 

PEČEMO KRUH 

V tem tednu se boš lahko preizkusil v izdelavi testa. Lahko boš izdelal  in spekel 

čisto svoj hlebček kruha. Verjemi, če slediš navodilom, je zelo preprosto. Poskusi, 

ne bo ti žal. 

PREDEN ZAČNEŠ se na delo dobro pripravi. Oglej si videoposnetek, kjer je 

prikazano, kako se speče kruh. Mogoče bo postopek ali količina sestavin 

prikazana  malo drugače, pa vendar si ga je dobro ogledati.  Za pomoč prosi 

odraslega. 

VIDEOPOSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=ZBEyi63qXak 

1. PREDPRIPRAVA NA DELO 

1. Dobro si umij roke in si nadeni predpasnik.   

2. Pripravi delovno površino, kjer boš mesil testo. 

 3. Potrebuješ:  

2. POSTOPEK  IZDELAVE  TESTA 

1. V manjšo skledo stresi 2 skodelici moke. V sredini naredi plitvo jamico. Vanjo 

daj 1 žličko zdrobljenega kvasa, 1 žličko sladkorja in 4 žlice toplega mleka. Rahlo 

premešaj sestavine v jamici in pozorno opazuj, kako bo kvas začel naraščati 

(postane mehurjast). 

 

 

 

 

 

PRIPOMOČKI: SESTAVINE: 

 večjo skledo za pripravo in 
vzhajanje testa 

 moko 

 kvas 

 manjšo skodelico  sladkor 

 majhno žlico  mlačno mleko 

 veliko žico  mlačno vodo 

 kuhinjsko krpo  olje 

 sol 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBEyi63qXak


2. Zdaj dodaj 1 skodelico tople vode, v katero si zamešal 1 malo žličko soli in 1 

žličko olja. Pomešaj s kuhalnico, da nastane kepa. Testo stresi na delovno 

površino in nato mesi z rokami. Če se testo lepi na roke, dodaj moko. Oblikuj 

hlebček, ga pokrij s čisto kuhinjsko krpo in pusti, da vzhaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Testo je vzhajalo. Z rokami še malo  mesi, nato oblikuj hlebček, pletenico, 

ptička ali kaj po svoji zamisli. 

 

 

 

 

 

4. Izdelek položi na pekač, ki si ga predhodno naoljil in posul z malo moke. Pokrij 

in pusti vzhajati še približno 10 minut. Prosi odraslega, da priključi pečico na 

primerno temperaturo. ( 220 stopinj) 

 

POKRIJEŠ 



5.  Preden daš kruh v pečico, z nožem rahlo zareži po vrhu hlebčka. Hlebček in       

ostale izdelke iz testa lahko namažeš s stepenim jajcem. Pekač daš v pečico in 

uživaš ob » kukanju« vanjo. Pečeš na 220 stopinjah približno 10-15 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO : Ne pozabi na varnost! Previdno z nožem. Pečica je vroča, zato naj 

z njo upravlja odrasla oseba. 

 

M,MMMM,MMM…Kako omamno diši sveže pečeni kruh, kajne? 

 Pa DOBER TEK! 

 
Če se želiš poizkusiti v zahtevnejši pripravi kruha, lahko ob pomoči staršev 

pripraviš domači kvas – droži in z njimi pripraviš testo za kruh ter ga spečeš. Na 

spodnji povezavi je razložen postopek. 

https://odprtakuhinja.delo.si/kroznik/naucimo-se-vzgojiti-drozi-in-speci-svoj-kruh/ 

220°c       10 – 15 MINUT 

 

https://odprtakuhinja.delo.si/kroznik/naucimo-se-vzgojiti-drozi-in-speci-svoj-kruh/

