SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ŽIVILEC/SPI/2009

KATALOG ZNANJA
1. IME MODULA: ŽGANJARSTVO
2. USMERJEVALNI CILJI
Dijak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodi ustrezno dokumentacijo s pomočjo IKT in skrbi za sledljivost,
racionalno rabi energijo, material in čas,
prepozna vrste žganih pijač,
razume osnovne zakonitosti procesov izdelave žganih pijač,
spremlja procese pri izdelavi žganih pijač,
prevzema, skladišči in pripravlja surovino za predelavo,
izdela žgane pijače,
pakira in skladišči žgane pijače,
prodaja in trži izdelke,
uporablja stroje in naprave pri izdelavi žganih pijač,
varuje zdravje in okolje,
izraža pozitiven odnos do ljudi,
razvija pozitiven odnos do učenja,
izpolnjuje zaupane naloge in jih odgovorno opravlja,
razume potrebe drugih ljudi in sodeluje z drugimi,
se prilagaja spremembam in sledi novostim v poklicu.

3. VSEBINSKI SKLOPI
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

4. OPERATIVNI CILJI
Poklicne kompetence
• prevzame in pripravi surovino,
• destilira fermentirano drozgo,
• dodela destilate in iz njih izdeluje različne žgane pijače,
• polni, pakira in skladišči žgane pijače,
• prodaja in trži izdelke.
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KŽ 1 Prevzame in pripravi surovino
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

Dijak:

-

pozna surovine za proizvodnjo žganih pijač,
pozna pomen kvasovk pri proizvodnji alkoholnih
pijač,
razloži potek alkoholne fermentacije,
opiše pogoje skladiščenja surovin za proizvodnjo
žganih pijač,
našteje osnovne naprave pri sprejemu in pripravi
surovine na fermentacijo.

-

kontrolira kakovost surovine,
prevzame surovino in jo pravilno skladišči,
strojno, ročno sortira sadje in ostale surovine,
nadzoruje postopek čiščenja in mletja surovin,
pripravi sadje in ostale surovine po tehnološkem
postopku na fermentacijo,
kontrolira potek fermentacije.

KŽ 2 Destilira fermentirano drozgo
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- pozna različne načine destilacije,
- pozna stroje in naprave za destilacijo,
- razloži potek destilacije,
- pozna sestavo destilata v različnih fazah
destilacije.

Dijak:
- pripravi destilacijsko napravo in jo ustrezno
vzdržuje,
- destilira fermentirano drozgo,
- nadzoruje potek destilacije.

KŽ 3 Dodela destilate in iz njih izdeluje različne žgane pijače
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- našteje in opiše vrste žganih pijač,
- pozna tehnološke postopke dodelave destilatov,
- razloži tehnološke postopke izdelave različnih
žganih pijač,
- našteje dodatke, ki vplivajo na tehnološke lastnosti
žganih pijač,
- pozna stroje in naprave za izdelavo žganih pijač.

Dijak:
- nadzoruje staranje destilatov,
- preverja količino alkohola,
- destilate redči na ustrezno pitno jakost,
- destilate stabilizira in filtrira,
- izdeluje različne žgane pijače po recepturah.

KŽ 4 Polni, pakira in skladišči žgane pijače
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:
- pozna stroje in naprave za polnjenje žganih pijač,
- opiše lastnosti posameznih embalažnih
materialov in njihovo primernost za
posamezno vrsto pijač,
- pozna predpise o deklariranju žganih pijač,
- pozna načine in pogoje skladiščenja žganih pijač.

Dijak:
- polni žgane pijače,
- razlikuje embalažne materiale,
- pakira žgane pijače,
- ustrezno skladišči različne žgane pijače,
- izpolnjuje dokumentacijo v skladišču.
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KŽ 5 Prodaja in trži izdelke
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak:

Dijak:

-

-

zna predstaviti in ponuditi izdelke,
pozna osnove kalkulacij.

-

KATALOG ZNANJA ŽGANJARSTVO

sprejema naročila in upošteva želje kupcev,
pravilno naloži in shranjuje izdelke,
skrbi za lastno urejenost in urejenost
prodajnega mesta,
izračuna lastno ceno izdelkov in jih proda.
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