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    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: PRIPRAVA REDNIH OBROKOV 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
Dijak bo zmožen: 

• pripravljati različne jedi za redne obroke, 
• izbirati sezonsko ustrezna živila pri pripravi jedi in jedilnikov, 
• upoštevati načela za sestavljanje jedilnikov in njihovo hranilno in energijsko vrednost, 
• razlikovati hrano na lažje in težje prebavljivo, 
• uporabljati sodobne načine priprave hrane in slediti trendom, 
• pripraviti vsa orodja in sestavine za hitro pripravo jedi po naročilu, 
• pripravljati jedi na zdrav način z izbiro varnih živil glede na priporočila svetovne 

zdravstvene organizacije, 
• razvijati  senzorične sposobnosti. 

3. Poklicne kompetence 
o Sestavi in pripravi dnevne menije 
o Pripravi jedi po naročilu 
o Pripravi zahtevnejše jedi iz širšega izbora živil in upošteva njihovo hranilno vrednost 

v prehrani 
 
4. Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 

• pozna osnovna pravila sestavljanja 
jedilnikov, 

• zna pravilno razvrstiti jedi v klasično 
strukturo  in opiše sestavo jedilnikov, 

• pravilno kombinira živila v jedilnik ali 
meni, upoštevajoč sezono živil, 

• izračunati energijsko in hranilno 
vrednost jedi, 

• utemelji planiranje lastnega dela na 
podlagi jedilnika, 

• izračuna hranilno vrednost jedi, 
• primerja hranilno vrednost obrokov s 

prehranskimi priporočili, 
• razlikuje način dela v ala cart kuhinji 

od ostalih kuhinj, 
• pozna pomen predpriprave jedi v ala 

cart kuhinji, 
• razloži pripravo  mise en place za  

različne  storitve (pripravo jedi pred 
gostom, …) 

• vrednoti polpripravljena in 
industrijsko predelana živila,  

Dijak je zmožen: 
• sestaviti jedilnike – menije za redne 

obroke z IKT, 
• izbirati ustrezne jedi za določen obrok 

ali priložnost, 
• izbirati cenovno ustrezna živila za 

določene obroke, 
• izbirati sezonsko ustrezna živila za 

pripravo jedi,  
• pripraviti jedi iz vseh skupin živil, 
• pripraviti različne zajtrke, 
• pripraviti hladne in tople malice. 
• pripraviti mise en place za pripravo 

jedi po naročilu ter izdajanje jedi z 
dekoracijo, 

• pripraviti osnovne omake, 
• pripravljati jedi pred gostom, 
• obvladati tehnološke postopke za hitro 

pripravo jedi, 
• uporabljati polpripravljena in 

industrijsko predelana živila in jedi ter 
jih ustrezno shranjevati, 

• uporabljati zamrznjena in delno 
odtaljena živila, 
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• razloži pomen  posebne organizacije,  
urejenosti, čistoče, komuniciranja in 
timskega dela v ala cart kuhinji, 

• upošteva in navede priporočila zdrave 
prehrane, 

• utemelji prednost uporabe določenih 
živil in primernost priprave v zdravi 
prehrani, 

• načrtuje jedi za posamezne starostne 
skupine in prebivalstvo s posebnimi 
potrebami, 

• pozna značilnosti najpogostejših vrst 
diet,  

• utemelji dovoljena in prepovedana 
živila pri posameznih dietah, 

• pozna učinke poživljajočih snovi, 
• izbere živila  in zna sestaviti obrok za 

alternativno obliko prehrane. 

• pripraviti jedi iz varovalnih živil na 
ustrezen tehnološki postopek, 

• pripraviti jedi za najpogostejše vrste 
diet, 

• pripraviti jedi alternativne prehrane. 
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