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sko gozdarskem zavodu Ljubljana ter pred-
sednik Združenja ekoloških kmetov ‘Zdravo 
življenje’. 

Oranje ledine  
prijaznejšemu mleku
Kot eden izmed prvih v Sloveniji je z ekolo-
ško predelavo mleka začel ravno GIZ Eko-
Krepko in ustvaril trajnostno verigo, ki pelje 
od hleva do prodajnih polic. Oranje ledine 
pa ni bilo lahko, se spominja Turnškova. »Pred 

petimi leti, ko smo se lotili proizvodnje ekolo-

ških mlečnih izdelkov, ti še niso bili pravilno 

umeščeni v naših trgovskih verigah. Veliko truda 

smo namenjali izobraževanju ljudi o predno-

stih ekoloških mlečnih izdelkov in zakaj sploh 

razmišljati o njihovi uporabi.«
Turnškova verjame, da človek veliko naredi 

zase že v trenutku, ko namesto kozarca kon-
vencionalnega mleka popije ekološkega: »Ne 

Ekološko mleko in ekološki mlečni izdelki 

(sir, jogurt, kefir, maslo, smetana itd.) nada-

ljujejo svoj pohod na trgovske police, med 

ljudmi pa še vedno vlada nerazumevanje, 

kaj ekološko sploh je, ali v to kategorijo sodi 

tudi mleko iz mlekomatov, ali s pasteriza-

cijo ubijemo mleko itd. 

Da bi osvetlili ‘ekološko mlečno slepo pego’, 
svoje bogato znanje razkrivajo strokovnjaki 
s tega področja: Marko Majer, vodja oddelka 
za certificiranje na področju prehrane pod-
jetja Bureau Veritas, d. o. o.,  Sandra Turnšek, 
direktorica Mlekarne Krepko in GIZ Eko-
Krepko, Boris Fras, predsednik Zveze zdru-
ženj ekoloških kmetov Slovenije – ZZEKS, in 
Janez Ocepek, kmetijski svetovalec in koor-
dinator za ekološko kmetovanje pri Kmetij-

Ekološko mleko in mlečni izdelki

Pijte kakovostno mleko
zaužiješ strupov oziroma ostankov umetnih 

gnojil, pesticidov, zdravil, dodanih vitaminov 

itd., ki se dodajajo v običajni pridelavi mleka.« 
Poleg tega že z manjšo količino ekološko pri-
delanega mleka zadostimo dnevnim potre-
bam organizma. Uporaba ekoloških mlečnih 
izdelkov pa se ji zdi pomembna predvsem 
zaradi otrok, saj je mleko praktično vsepriso-
tno, otroški organizem pa je po njenem mne-
nju bolj obremenjen kot organizem odraslega, 
saj »na kilogram telesne teže posledično zau-

žije več ostankov strupov. Naši otroci zbolevajo, 

kriva pa je prehrana.« Boris Fras dopolnjuje, 
da so ravno zato ekološki mlečni izdelki za 
njih zelo pomembni, zato so pred leti začeli 
postopno uvajanje certificiranih ekoloških 
živil v ustanove javne prehrane kot so šole, 
vrtci ipd., s čimer so slednje prepričali, da je 
tovrstna živila vredno umestiti na krožnike 
najmlajših. 
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Pogoji za pridelavo 
‘srečnega’ mleka 
Vzreja živali, katerih mleko lahko uporabljamo 
za izdelavo ekoloških mlečnih izdelkov, mora 
biti podvržena enako strogim kriterijem kot 
pri živalih, ki bodo nekoč končale na naših 
krožnikih. Fras pove, da je absolutno prepo-
vedana uporaba hormonov za povečevanje 
mlečnosti, sintetična zdravila pa se lahko upo-
rablja samo glede na veterinarski pregled in 
z receptom, velja pa tudi prepoved preven-
tivne uporabe antibiotikov. Če se njihovi upo-
rabi zaradi bolezni živali ne moremo izogniti, 
se strogo držimo dvojne predpisane karence 
(to je obdobje, v katerem meso ali mleko živali 
zaradi uživanja zdravil ni uporabno v pre-
hrambne namene). In ker se vse, kar žival zau-
žije, odraža v njenem mleku, Turnškova pose-
bej opozarja na pomen ustrezne krme, ki je 
prijazna okolju in živalim. Absolutno je pre-
povedana uporaba kakršnekoli gensko spre-
menjene (GMO) krme, Janez Ocepek pa 
dodaja, da mora biti pridelana na ekološki 
način, brez umetnih gnojil in fitofarmacevt-
skih sredstev. Do vode in hrane morajo imeti 
živali prost dostop, pri vzreji je še vedno v 
ospredju skrb za ugodje in prijazno življenje 

‘srečnih živali’. 
Večino certificiranega ekološko pridela-

nega mleka odkupijo mlekarne, ki mleko nato 
predelajo v fermentirane izdelke, le v redkih 

primerih se zgodi, da kmetija mleko predela 
sama, pa še v teh primerih gre bolj za butično 
prodajo. Izjema je Mlekarna Krepko, ki v celoti 
odkupuje mleko od kmetov, Turnškova pa še 
pove: »Odkupujemo pravzaprav skoraj vse slo-

vensko ekološko mleko, ki  je trenutno 

certificirano.«  

Komu verjeti?
Ekološko mleko in mlečni izdelki so le tisti, ki 
so ustrezno označeni. Marko Majer pravi: 
»Izdelek mora biti označen z evropskim logom, 

pod njim šifra kontrolne organizacije, navedeno 

naj bo tudi poreklo primarne pridelave.« Fras 
dodaja, da je tako omogočeno sledenje 
izdelku do same živali in njenega rejca.

Življenjska doba 
ekološkega mleka 
Ekološko mleko se hitro pokvari, kar pa ni nujno 
slabo, saj prav to v nas spet budi zavedanje o 
naravnih procesih. Turnškova je mnenja, da je 
skrajni čas, da se ljudje začnejo zavedati, kako 
prav je, »če se mleko skisa, ko ga pustimo na sobni 

temperaturi«. Ocepek pove, da na krajšo življenj-
sko dobo ekoloških mlečnih izdelkov vplivajo 
postopki skladiščenja in shranjevanja, ki so zah-
tevnejši kot pri konvencionalnih mlečnih izdel-
kih, saj pri postopkih predelave ne smemo upo-
rabljati dodatkov in konzervansov, ki bi 
podaljševali rok trajanja. Ker manj predelave 

Ali se pridelovalci in predelovalci ekolo-

škega mleka držijo standardov, v Slove-

niji preverjajo tri neodvisne pooblaščene 

certifikacijske organizacije: Bureau Veri-

tas iz Ljubljane, Inštitut za kontrolo in 

certifikacijo Univerze v Mariboru ter Inšti-

tut za kontrolo in certifikacijo v kmetij-

stvu in gozdarstvu Maribor oz. Kon-cert.  

Fras dodaja, da nadzor izvajajo »tudi 

ostale inšpekcije, kot je kmetijska, tržna 

in sanitarna«, nad vsem skupaj pa budno 

bedi tudi VURS. 

V letu 2011 je bilo po podatkih Ministrstva 

za kmetijstvo in okolje RS ugotovljenih 7 

kršitev, med katerimi se je znašlo le eno 

kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja 

s pridelavo mleka in ki mu je bil takoj 

preklican certifikat.

»Izdelek mora biti označen z evropskim logom, pod 

njim šifra kontrolne organizacije, navedeno naj bo 

tudi poreklo primarne pridelave.«

njim šifra kontrolne organizacije, navedeno naj bo 

pomeni več vitaminov in mineralov, tudi za 
mleko velja, da za svoje zdravje naredimo več, 
če izbiramo sveže izdelke.

Življenjska doba ekološkega mleka je pri-
bližno 3 dni, glede ostalih mlečnih izdelkov 
pa je Majer mnenja, da je »življenjska doba 

načeloma pri vseh mlečnih izdelkih v kategoriji 

sestavljenih izdelkov enaka, saj je v skladu s pri-

logo 8 Uredbe komisije (ES) 889/2008 o ekolo-

ški pridelavi in označevanju ekoloških izdelkov 

dovoljena uporaba določenih dodatkov in teh-

noloških sredstev«. Boris Fras navaja: »Za samo 

surovo ekološko mleko lahko rečemo, da ima 

kratek rok trajanja, torej preden začne fermen-

tirati, ostali mlečni izdelki, ki so večinoma ‘živi’ 

in v katerih stalno potekajo procesi fermenta-

cije, pa lahko z enako kakovostjo trajajo enako 

dolgo kot običajni mlečni izdelki.« 

Preberite vsak mesec revijo na:

www.abczdravja.si

Za več informacij in naročila 

pokličite 04/51 55 880 ali pišite na 

unikat@freising.si

Nova številka izide 

15. maja. 
Poiščite jo pri svojem 

prodajalcu časopisov.
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