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Povzetek

Kako se pravilno skuha čaj? Sadni ali zeliščni, ne pravi. Ali ga res skuhamo hitreje, če 
ga mešamo? 

Z raziskovalno nalogo smo želeli preveriti, ali lahko skuhamo čaj v 1 minuti. To smo 
spremljali z opazovanjem spreminjanja barve, količine suhe snovi ter okusa. 

Ugotovili  smo,  da  lahko.  Čaj  pripravljen  v  1  minuti  je  zelo  podoben  klasično 
pripravljenemu in  vsekakor  dovolj  okusen.  Torej  če se vam mudi,  pripravite  čaj  v  1 
minuti  z mešanjem. Če pa imate čas, ga pripravite v predpisanem času tako, da ga 
pustite brez mešanja, saj je vseeno morda za odtenek boljši.

Poleg tega pa smo se še lepo imeli in se naučili veliko novega.

    

KLJUČNE BESEDE: sadni čaj, zeliščni čaj, izluževanje
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1 UVOD

Čas  najbolj  intenzivne  priprave  čaja  je,  vsaj  v  naših  krajih,  zima.  Radi  se  zjutraj  

pogrejemo z njim, tudi na smučišču je pogosta izbira.

Na lanskoletnem smučanju smo pri zajtrku razpravljali, koliko časa je potrebno “kuhati 

čaj”  -  oziroma  bolj  jasno,  koliko  časa  moramo  namakati  filter  vrečko.  Enostavno 

vprašanje, saj imajo filter vrečke na papirnatem ovitku oziroma na škatli  napisan čas 

priprave. Je pa tudi res, da tega marsikdo ne upošteva.

Po drugi strani pa smo se že v 4. razredu učili, da z mešanjem pospešimo raztapljanje. 

Torej je čas priprave čaja odvisen od mešanja. Imajo prav tudi tisti, ki čaj pripravijo v 

bistveno krajšem času tako, da čaj mešajo?
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2 ČAJ

Največje  presenečenje  v  sklopu raziskovalne naloge smo doživeli  ob  pregledovanju 

literature.  Pričakovali  smo  je  veliko,  na  bibliografsekm  sistemu  COBISS  Goriške 

knjižnice Franceta Bevka (GKFB), kamor smo včlanjeni, po smo pri iskanju s ključno 

besedo čaj dobili le 38 zadetkov! Od tega jih je veliko leposlovnih, pojavi pa se celo 

DVD Tom in Jerry. Če se omejimo samo na zapise, ki so dejansko povezani z našo 

raziskavo, je stvar presenetljiva. 

Seveda,  večina  literature  govori  o  pravih  čajih,  ki  pa  nas  trenutno  niso  zanimali.  

Oziroma o čajih z zdravilnimi učinki (npr. kombuča), ki so se prav tako oddaljevali od 

predmeta naše raziskave. Pričakovali smo vsaj kakšno mladinsko knjigo o čajih, vendar 

smo žal dobili le en zapis: “Prehranski pojmovnik za mlade”. In čaj je zgolj mimogrede 

omenjen.

Seveda je bil naslednji korak WIKIPEDIJA. 

 “Čáj je brezalkoholna pijača, ki vsebuje tein. Je poparek, ki ga pripravimo s prelitjem 

posušenih listov ali popkov grma čajevca (Camellia sinensis) z vrelo vodo. Kot dodatek 

lahko čaj vsebuje tudi druga zelišča, začimbe ali sadne okuse.

Beseda čaj se v slovenščini  uporablja za katerikoli  poparek iz sadja ali  zelišč.  Tako 

poznamo kamiličnega, šipkovega in mnoge druge čaje.” (1)

Očitno  se  pojavljajo  težave  pri  izrazoslovju.  Kaj  pravi  o  tem  Slovar  slovenskega 

knjižnega jezika?

 “čáj -a m (a) 1. pijača iz posušenih listov čajevca ali nekaterih zelišč” (2)
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 “popárek  -rka m (a) pijača, ki se pripravi tako, da se polijejo (zdravilne) rastline z 

vročo vodo” (3)

Vsekakor bi bilo torej bolj pravilno, da bi uporabljali izraz poparek, vendar bomo zaradi 

lažjega razumevanja v nalogi uporabljali za sadni/zeliščni čaj izraz čaj. Izraz poparek 

očitno v slovenščini ni najbolj udomačen, saj pod ključno besedo poparek v GKFB sploh 

ne dobimo zapisa.

2.1 Izluževanje

Pri pripravi čaja gre torej za izluževanje okusa, lahko tudi aktivnih učinkovin, iz zelišč ali  

sadja.

“Ekstrakcija ali izluževanje je kemijska metoda, ki omogoča prenos molekul želene snovi 

iz trdne zmesi ali raztopine v drugo tekočo fazo s pomočjo topila.“ (4)

Za izluževanje je seveda pomembno (5):

 v kakšni obliki je naš čaj: koščki sadja, posušeni listi ...: 

◦ delci morajo biti enakomerno porazdeljeni,

◦ manjši kot so, lažje je izluževanje;

 temperatura vode: pri nižji temperaturi poteka izluževanje počasneje;

 sestava: Vse snovi ne prehajajo v vodo enako hitro, lažje topne hitreje (pri 

"sadnem" čaju so to predvsem arome), težje topne počasneje;

 mešanje: mešanje pospešuje izluževanje.
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2.2 Potrošnik

Potrošnik,  ki  si  čaj  pripravlja,  nima časa, zato mora biti  napitek pripravljen čim prej, 

poleg tega pa mora imeti primeren videz in okus. Predvsem okus je odvisen od lažje 

topnih kot težje topnih snovi, torej mora vseeno počakati dovolj dolgo, da čaj doseže 

pričakovan okus. 

Zanimivo, da tudi tisto malo literature, ki smo je našli o zeliščnih čajih, okus popolnoma 

zanemarja:“Ker mora biti čaj čim prijetnejšega okusa, mu ga moramo večkrat popraviti. 

Za to je najboljši med ...” (6).

Druga, za potrošnika pomembna stvar, pa je njegova neoporečnost. Predvideno je, da 

se zelišča prelijejo z vročo vodo, hladna priprava ali krajši čas kuhanja pa ima lahko za 

posledico slabšo mikrobiološko sliko napitka. To sicer ni tako pomembno, če pripravimo 

samo eno vrečko in takoj popijemo, pomembno pa je takrat, če pripravljamo v večjem 

loncu, kjer potem čaj stoji daljši čas mlačen ali mrzel.

2.3 Namen raziskovalnega dela

Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati dilemo, ki si jo je večina med vami tudi že 

zastavila:  Ali  res moramo čakati  toliko časa kot predpiše proizvajalec, da pripravimo 

okusen napitek? Ali pa lahko z mešanjem toliko vplivamo na hitrost priprave, da čas 

bistveno skrajšamo.

 Postavili smo si drzno hipotezo:

Z mešanjem lahko pripravimo čaj že v 1 minuti. 

 

To pomeni, da dobi čaj po minuti mešanja končno barvo, vsaj 80 % suhe snovi ter 

degustatorji ocenijo okus kot ustrezen.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

Kot rečeno v teoretičnem delu, je hitrost priprave čaja odvisna od:

 oblike  pripravka:  vpliv  smo  zmanjšali  tako,  da  smo  proučevali  le  čaj  v  filter 

vrečkah;

 temperature vode: zaradi mikrobiološke neoporečnosti smo se omejili samo na 

uporabo vrele vode. To pomeni, da smo uporabili vodo takoj po tem, ko se je 

električni  grelnik  vode  samodejno  izklopil.  Le  pri  prvem  poskusu  spremljanja 

spreminjanja barve pri  šipkovem čaju smo vodo nekaj  časa pustili  v  grelniku, 

preden smo jo uporabili.

 sestave pripravka: izbrali smo 3 čaje z različnimi sestavami / časi priprave;

 mešanja.

3.1 Pregled čajev

Kot izhodišče naloge smo seveda želeli izbrati najprej ustrezne čaje, in sicer take, ki  

imajo različne čase priprave. Pregled smo izvedli v bližnji trgovini.

3.2 Barva

Prvi poskus smo izvedli doma, in sicer smo v dveh 250 ml merilnih valjih pripravljali čaj:  

v 200 ml vroče vode smo dali filter vrečko in merili čas: enega smo mešali, drugega pa 

ne in opazovali spreminjanje barve. Dogajanje smo na pol minute tudi fotografirali (vse 

pri enakih pogojih, za ozadje smo uporabili belo steno).

Za  spremljanje  barve  so  nam  v  Agroživilskem  laboratoriju  ponudili  tudi  uporabo 

spektrofotometra  (aparature,  ki  meri  barvo),  a  smo  se  raje  odločili  za  preprostejšo 

možnost.
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Pripravo  šipkovega  čaja  smo  izvedli  v  dveh  ponovitvah,  da  smo  potrdili  pravilnost 

izvedbe poskusa,  sploh ker  smo pri  prvi  izvedbi  vodo pustili  v  grelniku približno 10 

minut.

Fotografije  smo obdelali  tako,  da  smo večkrat  izbrali  naključni  pixsel  na  svetlejšem 

območju (tam, kjer ni črt merilnega valja) takoj v zgornji polovici valja in jo prenesli v  

polkrog:  v  levo  stran  polkroga  smo  prenesli  barvo  »mešanega«  čaja,  v  desni  pa 

»želeno« barvo. Izraz  »želena«  barva (suha snov, okus) bomo v nalogi uporabljali za 

barvo (suha snov, okus), ki jo čaj doseže po predpisanem času priprave brez mešanja.

3.3 Suha snov

Naslednji  poskus  smo  izvedli  v  Agroživilskem  laboratoriju  Kmetijsko  gozdarskega 

zavoda Nova Gorica, kjer so nam v uporabo prepustili  tehtiče,  tehtnico,  eksikator in  

sterilizator. Najprej smo tehtiče nekaj ur sušili pri 105°C in jih vroče preložili v eksikator 

(posodo, ki je nepredušno zaprta in ima spodaj sušilno sredstvo, da se ob ohlajanju 

posodice ne bi navlažile). Ohlajene smo stehtali.

Poskus je bil seveda podoben prejšnjemu: v 4 lončke za čaj smo nalili po 2 dl vode ter v 

vsakega dodali filter vrečko. Dva lončka smo pustili, dva pa mešali, nato pa v določenih 

časovnih intervalih jemali po 5 ml vzorca in ga dali v tehtič. Tehtič smo počasi sušili do  

suhega, ohladili in stehtali.

Suho snov smo izračunali tako, da smo od mase tehtiča z ostankom po sušenju odšteli 

maso  praznega  tehtiča.  Ta  razlika  nam je  predstavljala  količino  suhe  snovi  v  5  ml 

oziroma v  odpipetiranem volumnu.  Da smo dobili  rezultat  izražen v  g/l,  smo morali  

dobljeno maso deliti z volumnom ter množiti s 1000. Nato smo še izračunali povprečja 2 

ponovitev.
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Smo pa doživeli med poskusom neprijetno presenečenje: nekaj časa je trajalo, da smo 

se naučili pravilno pipetirati z dvostopenjsko avtomatsko pipeto (volumen sva preverjala 

s  tehtanjem).  Ko  pa  je  šlo  zares,  volumen  v  pipeti  ni  bil  pravi  (vizualno).  Seveda,  

pipetirali  smo vročo tekočino! Odločili  smo se, da preskusa ne prekinemo. Raje smo 

določili napako pipetiranja.

3.3.1 Volumen

Zato smo izvedli dodaten poskus, kjer smo preverjali, kako pipetiranje vroče tekočine 

vpliva na dejanski volumen. V lonček na tehtnici smo 4 x zaporedoma odpipetirali polno 

pipeto (5 ml) ter beležili maso, poskus pa smo 5 x ponovili. Povprečje smo izračunali 

tako, da smo volumne sešteli (npr.: 1. pipetiranje vsakega poskusa skupaj, 2. pipetriranji 

skupaj  ...)  in  vsoto  delili  s  številom poskusov.  Ponovljivost  pa  so  nam izračunali  v 

Agroživilskem  laboratoriju  iz  standardne  deviacije  in  povprečja.  Pravijo,  da  so 

ponovljivosti pod 5 % pokazatelj dobrega dela, zato smo se odločili, da nadaljujemo in 

smo tako izračunan volumen upoštevali pri izračunu suhe snovi namesto predvidenega 

volumna 5 ml.

3.4 Okus

Izvedli smo dve preverjanji okusa, in sicer smo najprej sami primerjali okuse mešanega 

in ne mešanega čaja po predpisanem času priprave.

Drugi  poskus:  primerjava čaja,  mešanega 1 minuto  in  čaja  »želenega« okusa (torej 

predviden čas priprave, brez mešanja) pa so nam izvedli uradni degustatorji (sicer za 

vino)  Kmetijsko  gozdarskega  zavoda  Nova  Gorica.  Degustacija  je  potekala  v 

degustacijski  sobi,  kjer  so  degustatorji  med  seboj  ločeni  s  pregradnimi  stenami.  

Degustirali so čaje v paru (mešan in ne mešan sočasno) iz degustacijskih kozarcev za 

vino, da so si lahko ogledali še barvo. Niso pa bili seznanjeni s tem, kateri čaj je mešan 

in kateri ne.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Pregled čajev

Tabela 1: različni čaji glede na čas priprave:

Okus Dodatna oznaka Čas priprave

zeliščna harmonija 1001 cvet 5 min

kamilica 1001 cvet 5 min

mint 1001 cvet 5 min

meta 1001 cvet 5 min

hibiskus 1001 cvet 5 min

hibiskus Tuš 5 min

otroški Tuš 5 min

kopriva Mogota 5 min

meta Mogota 5 min

melisa Mogota 5 min

jagoda 1001 cvet 8 min

pomaranča 1001 cvet 8 min

ribez 1001 cvet 8 min

breskev 1001 cvet 8 min

borovnica 1001 cvet 8 min

babičin - sliva 1001 cvet 8 min

malina 1001 cvet 8 min

brusnica 1001 cvet 8 min

češnja 1001 cvet 8 min

gozdni sadeži Tuš 8 min

malina vanilija Teekane 8 min

borovnica Teekane 8 min

češnja Teekane 8 min

ribez malina Teekane 8 min

jabolko Teekane 8 min
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limona Teekane 8 min

pljučnik Mogota 8 min

šipek 1001 cvet 10 min

bebe – zeliščni 1001 cvet 10 min

jagoda - vanilija Tuš 10 min

tropski sadeži Tuš 10 min

šipek Tuš 10 min

marelica marakuja Tuš 10 min

Prednost  pri  izbiri  so  imeli  »rdeče  obarvani  čaji«,  saj  smo želeli,  da  bilo  čim lažje  

opazovati  spreminjanje  barve.  Torej  smo med čaji,  ki  se  skuhajo  po petih  minutah, 

izbrali HIBISKUS, po osmih GOZDNE SADEŽE in po desetih ŠIPEK (označeni sivo).

Pri tem pa smo naleteli na še eno zanimivost: pričakovali bi, da so rdeče obarvani čaji 

sadni, pa ni vedno tako. Hibiskus čaj je sicer rdeče obarvan, vendar je to zeliščni čaj,  

ker ga ne pridobivajo iz plodov, temveč iz cvetov. 

4.2 Barva

Primerjava barv na fotografijah pokaže, da se, pričakovano, pri  mešanju barva dosti 

hitreje spreminja.

Tabela 2: Spreminjanje barve pri različnih čajih

Hibiskus

Gozdni 

sadeži Šipek
Predviden čas priprave (min) 5 8 10
Barva mešanega = želena barva (min) 1,5 1 0,5
Barva mešanega = želena barva (%) 30 12,5 5
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Slika 1: Primerjava med barvo "mešanega" čaja po 1, 1,5 in 2 minutah (levo) in “želeno” 
barvo (desno): HIBISKUS

Slika  2:  Primerjava med barvo "mešanega"  čaja po 0,5,  1,  in 1,5 minutah (levo)  in  
“želeno” barvo (desno) GOZDNI SADEŽI

Slika  3:  Primerjava med barvo "mešanega"  čaja po 0,5,  1,  in 1,5 minutah (levo)  in  
“želeno” barvo (desno): ŠIPEK 



Poskus smo pri šipku izvedli v dveh ponovitvah, vendar bistvenih razlik ni bilo zaznati.  

Drugič je bila končna barva sicer temnejša, verjetno zato, ker se nam je prvič voda že 

malo ohladila.

Iz tabele 2 in slik 1,2,3 je razvidno, da v približno minuti (0,5 – 1,5 min) barva res že 

doseže “želeno” barvo. 

4.3 Volumen

Značilno  za  raziskovanje  je  tudi  to,  da  se  težave  pojavijo  tam,  kjer  jih  najmanj 

pričakuješ.  Nam  se  je  to  zgodilo  pri  pipetiranju.  Zaradi  pipetiranja  vroče  tekočine 

volumni niso bili točni, torej smo z dodatnim poskusom določili, kakšen volumen smo v 

resnici pipetirali namesto 5 ml.

Tabela 3: Primerjava zaporednih pipetiranj vročega čaja v 5 poskusih

1. poskus 2. poskus 3. poskus 4. poskus 5. poskus povprečje ponovljivost 
1 4,86 4,68 4,68 4,69 4,72 4,7 2 %
2 5,75 5,81 5,72 5,62 5,57 5,7 2 %
3 5,97 6,37 6,20 5,69 5,88 6,0 4 %
4 6,50 6,55 6,09 5,88 6,3 5 %

4.4 Suha snov

Suho snov (SS) smo izračunali tako, da smo najprej izračunali razliko v masi praznih in 

polnih tehtičev. 
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Tabela 4: Podatki meritev suhe snovi

oznaka čas 
oznaka 
lončka

masa 
praznega 

lončka

masa 
lonček + 

suha 
snov

masa 
suhe 
snovi volumen

suha 
snov

enota min g g g ml g/l
gozdni sadeži 1 čk' 27,1665 27,1869 0,0204 6,3 3,24
gozdni sadeži 1 r3t 16,1388 16,1600 0,0212 6,0 3,53
gozdni sadeži – brez 1 č10 15,3147 15,3240 0,0093 5,7 1,63
gozdni sadeži – brez 1 čt 27,5571 27,5653 0,0082 4,7 1,74
hibiskus 1 3v 26,4401 26,4600 0,0199 6,0 3,32
hibiskus 1 r13 36,1336 36,1552 0,0216 5,7 3,79
Hibiskus-brez 1 č4 29,7200 29,7280 0,0080 4,7 1,70
šipek 1 čl 29,5809 29,6057 0,0248 6,3 3,94
šipek 1 r4t 19,0004 19,0262 0,0258 6,0 4,30
Šipek-brez 1 čp 27,4269 27,4284 0,0015 4,7 0,32
Šipek-brez 1 rp1 16,7415 16,7433 0,0018 5,7 0,32
gozdni sadeži 4 r7 16,6191 16,6404 0,0213 6,0 3,55
gozdni sadeži 4 rVI 12,0092 12,0403 0,0311 6,3 4,94
gozdni sadeži – brez 4 rI 12,1781 12,1983 0,0202 5,7 3,54
gozdni sadeži – brez 4 rIV 12,0291 12,0473 0,0182 4,7 3,87
hibiskus 5 2 20,7763 20,8006 0,0243 6,0 4,05
hibiskus 5 y 17,4470 17,4727 0,0257 5,7 4,51
Hibiskus-brez 5 17 18,7769 18,7958 0,0189 4,7 4,02
šipek 5 bel 14,4478 14,4862 0,0384 6,0 6,40
šipek 5 čh 27,3900 27,4312 0,0412 6,3 6,54
Šipek-brez 5 č1 24,9638 24,9761 0,0123 5,7 2,16
Šipek-brez 5 r1t 11,3956 11,4005 0,0049 4,7 1,04
gozdni sadeži 8 čx 31,8243 31,8555 0,0312 6,0 5,20
gozdni sadeži 8 xft 29,7001 29,7329 0,0328 6,3 5,21
gozdni sadeži – brez 8 r1 17,6315 17,6520 0,0205 4,7 4,36
gozdni sadeži – brez 8 rc 32,4248 32,4472 0,0224 5,7 3,93
šipek 10 č6 27,4390 27,4828 0,0438 6,3 6,95
šipek 10 r2t 14,7870 14,8277 0,0407 6,0 6,78
Šipek-brez 10 č3 15,4703 15,4796 0,0093 4,7 1,98
Šipek-brez 10 če 27,4368 27,4515 0,0147 5,7 2,58
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Graf  1:  Spreminjanje  suhe  snovi  pri  "mešanem"  oziroma  ne  mešanem  čaju:  
HIBISKUS
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Graf 2: Spreminjanje suhe snovi pri "mešanem" oziroma ne mešanem čaju: GOZDNI 
SADEŽI
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Pri hibiskusu in gozdnih sadežih dosežemo z mešanjem “želeno” količino izlužene suhe 

snovi (kot v predpisanem času brez mešanja) približno v polovici predvidenega časa, 

medtem ko pri šipku že po pol minute (po 5 % predvidenega časa). 

Tabela 5: Spreminjanje suhe snovi glede na mešanje

Hibiskus

Gozdni 

sadeži Šipek
Predviden čas priprave (min) 5 8 10
“Želena” suha snov – predviden čas priprave, brez mešanja (g/l) 4,0 4,1 2,3
Suha snov po 1 minuti mešanja (g/l) 3,6 3,4 4,1
Delež suhe snovi po 1 min (%) 82 88 181

Tudi pregled po 1 minuti pokaže podobno sliko (tabela 5, graf 1-3) : delež suhe snovi pri 

šipku in gozdnih sadežih doseže v 1 minuti 80 – 90 % predvidene “želene” vrednosti, pri 

šipku pa že 181 %. Očitno je v šipku zelo veliko snovi, ne samo barva in okus.
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Graf 3: Spreminjanje suhe snovi pri "mešanem" oziroma ne mešanem čaju: ŠIPEK
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4.5 Okus

Pri  prvi  degustaciji  smo  primerjali  okuse  mešanega  in  ne  mešanega  čaja,  oba 

pripravljena predpisan čas.  Presenečeni  smo bili,  da je bil  okus pri  čajih,  ki  smo jih 

mešali, manj prijeten. Zdel se nam je bolj kisel, vsekakor bi izbrali tistega brez mešanja.

Strokovnjakom pa smo za primerjavo pripravili »želeni čaj« (ne mešan, predpisan čas 

priprave) ter čaj, mešan 1 minuto. Kljub temu, da degustatorji niso bili seznanjeni s tem, 

v katerem kozarcu je kateri čaj, so to hitro ugotovili. Čaj, pripravljen z mešanjem, je bil  

moten.

Degustatorji  so  se  brez  dvoma  strinjali,  da  sta  čaja,  pripravljena  z  mešanjem, 

popolnoma ustrezna in  enakovredna klasično pripravljenemu.  So pa zaznali  majhne 

razlike med njima. Če jih nekaj povzamemo, druge pa so razvidne iz Priloge 1 (čaji 1, 4  

in 5 so bili pripravljeni brez mešanja):

 HIBISKUS: 

◦ mešan čaj ima višjo kislino.

 GOZDNI SADEŽI: 

◦ mešan čaj ima vonj bolj po gozdnih sadežih, ne mešan suhi krhlji,

◦ mešan čaj ima bolj intenziven vonj,

◦ ne mešan čaj ima bolj poln okus.

 ŠIPEK: 

◦ ne mešan boljšega okusa.
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5 ZAKLJUČEK

Če torej povzamemo, smo s spremljanjem spreminjanja barve ugotovili, da barva čaja, 

pripravljenega z mešanjem »zaželelno« barvo, torej barvo, ki jo dobimo pri pripravi čaja  

v predpisanem času brez mešanja, doseže po 0,5 do 1,5 minute. Pri suhi snovi smo 

ugotovili, da se po 1 minuti mešanja izluži 82 %, 88 % oziroma 181 % suhe snovi. Tudi  

degustatorji  so  čaj  po  minuti  mešanja  označili  za  primernega.  Torej  lahko  v  vseh 

primerih hipotezo potrdimo.

Na podlagi majhnih razlik v okusu mešanega in ne mešanega čaja so degustatorji sicer 

kot boljšega izbrali klasično pripravljenega, torej ne mešanega. Svetujemo vam, da se 

tega držite tudi vi: če se vam res mudi narediti čaj, ga mešajte 1 minuto. Če ne, pa ga 

raje  pustite  toliko  časa,  kot  piše  na  škatlici.  Predvsem  pa  pazite,  da  se  z  njim ne 

opečete!
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7 PRILOGA 1

7.1 Primer fotografije 1. poskusa: GOZDNI SADEŽI po 1 minuti
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7.2 Primer fotografije 1. poskusa: GOZDNI SADEŽI po 8 minutah
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7.3 Lističi organoleptičnega ocenjevanja

Na razpolago samo v papirnati obliki.

25


