
1 junij - svetovni dan mleka
 

Praznujmo ga skupaj!

.



Leta 2001 ga je ustanovila
Organizacija Združenih narodov

za prehrano in kmetijstvo. 
 

Letošnji svetovni dan mleka je
že 21. po vrsti!



Kravje mleko pijemo že
7,500 let.

Prideluje ga kar 150
milijonov kmetov po svetu.

Zakaj?
 

Mleko je pomembno živilo za
ljudi po celem svetu! 

 

 



Svetovni dan mleka praznujejo
v 104 državah sveta.

 

Praznujmo skupaj!



Kaj pa slovensko
mleko?

 



Mleko nam dajejo krave.
 

V Sloveniji jih imamo veliko -
100 800 krav molznic,
kar je več kot število

prebivalcev Celja, Kopra in
Velenja skupaj!



Slovenskega mleka imamo na
srečo veliko – dovolj za vse

potrebe naše države in še malo
več, zato lahko rečemo, da smo

z mlekom samooskrbni.



Največ kravic v Sloveniji
se imenuje Pika.

 

V Sloveniji to ime nosi kar
šestnajstkrat več krav
(9900) kot žensk (608).



Kako pa pride mleko 
od krave do trgovine?



Mleko prevaža prav
poseben tovornjak - s

cisterno.
 Vanjo se lahko natoči več
tisoč litrov namolženega

mleka!



V mlekarni mleko preučijo v
kar 3 različnih laboratorijih, da
se prepričajo, da je z njim vse v

najlepšem redu. 



Mleko se nato napolni v
kartone, ali pa predela v

mlečne izdelke, kot so sir,
skuta, jogurt, sladoled ...

Leta 2019 so slovenske
mlekarne proizvedle kar
164 422 ton mleka, kar je

enako kot teža 27 000
slonov!



Izdelki na pot v trgovino
čakajo v skladišču, kjer je

lahko zelo hladno.
 

Jogurti se shranjujejo na
približno 5 °C, sladoled pa

na -22 °C! 



Nato pa tovornjak mleko
in mlečne izdelke odpelje v

trgovino, kjer jih lahko
kupimo, doma pa z
veseljem pojemo.



Mleko je pravo belo zlato. 
 

Na svetovni dan mleka, pa tudi vse dni, ki sledijo,
mleko spoštujmo in ga imejmo radi!

Firbcologi na
obisku v mlekarni
Izdelava masla
Pridelava skute
Dan na kmetiji
Zgodba o kravici
Berti

Oglejte si še:

https://www.youtube.com/watch?v=HjNc9xtQHcc
https://www.youtube.com/watch?v=ZCJRTsBEZnI
https://www.youtube.com/watch?v=RIauCbf7qfQ
https://www.youtube.com/watch?v=4hHi2dDkVUg
https://www.youtube.com/watch?v=1mO3j_64BLM

