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IZVLEČEK 

Brezglutenska dieta je edina uradno priznana oblika zdravljenja celiakije. Bolniki s celiakijo 

morajo iz prehrane izločiti živila, ki vsebujejo gluten. Živilom, ki ne vsebujejo glutena, se 

lahko v postopku predelave ali obdelave dodajo sestavine, ki gluten vsebujejo in takšna živila 

niso primerna pri brezglutenski dieti.  

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti načine in stopnjo informiranosti bolnikov o 

primernih živilih ter stopnjo zaupanja označbi za brezglutenska živila - »prečrtan žitni klas«. 

Analizirali smo lokacije nakupov, dejavnike, ki vplivajo na nakup brezglutenskih živil, 

načine prepoznavanja brezglutenskih živil in vpliv diete na življenje bolnikov. Podatki so bili 

pridobljeni z anketiranjem bolnikov s celiakijo. V raziskavi je sodelovalo 226 naključno 

izbranih članov osmih podružnic Slovenskega društva za celiakijo (SDC).  

Ugotovili smo, da največ informacij anketiranci pridobijo v Slovenskem društvu za celiakijo 

in da večina anketirancev dosledno upošteva dieto. Prepoznavnost brezglutenskih živil med 

anketiranci je zadovoljiva, vendar je različnost ponudnikov, ki jih ti bolniki poznajo, majhna. 

Za bolnike s celiakijo, ki so sodelovali v raziskavi, je pomembnejše označevanje s 

prepoznavnim znakom kot z ustreznimi deklaracijami. Bolniki najpogosteje nakupujejo 

brezglutenska živila v velikih nakupovalnih središčih, vendar 55,50 % anketirancev meni, da 

so običajno količine živil majhne. Sodelujoči v raziskavi se najpogosteje soočajo s težavami v 

restavracijah in na dopustu. Poznavanje bolezni je ključnega pomena za pravilno prehrano 

bolnika. Za boljšo prepoznavnost brezglutenskih živil so anketiranci najpogosteje izbrali 

možnost, da bi imela vsa brezglutenska živila znak prečrtan žitni klas in da bi bila vsa 

brezglutenska živila na istem mestu. 

Brezglutenska živila so osnova za zdravljenje celiakije, zato je prepoznavanje ustreznih živil 

ključnega pomena. Z zagotavljanjem ustreznih označb na brezglutenskih živilih, širjenjem 

ponudbe brezglutenskih živil in seznanjanje čim širše populacije o pomembnosti teh živil, bi 

lahko zagotovili boljše prepoznavanje brezglutenskih živil pri bolnikih s celiakijo.  

 

 

Ključne besede: prepoznavanje živil, brezglutenska živila, celiakija 
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ABSTRACT 

Gluten free-diet (GDF) is the only efficient treatment for patients with celiac disease. Celiac 

patients must eliminate gluten from their diet. Food that originally does not contain gluten 

can be contaminated with gluten during processing. That kind of food is not suitable for 

celiac diet. 

Data was collected with a questionnaire, answered by 226 members of Slovenian Celiac 

Disease Association (SDC) from all 7 Branch. Data analysis included descriptive statistical 

methods. The objective of this study was to gather information on suitable gluten-free food 

(GF food) and the level of trust in gluten-free labeling. We analyzed shopping habits and key 

factors for buying gluten-free products. We also analyzed the influence of gluten-free diet on 

life, ways of finding out if food is gluten-free, factors that effect diet by gender, age, 

education and duration of disease. 

The results show that most patients follow their gluten-free diet plan and that most of them 

get information from SDC. Identification of GF food is satisfactory but there are only a few 

providers on the market. Gluten-free labels (both ingredients listing and gluten-free labels) 

are important for celiac patients and the level of trust in such labels is very high. Most patient 

buy GF food in shopping centers, however, 66, 80% of them believe there is not enough 

food suitable for GFD. Most of them choose GF food for their gluten-free label. Patients face 

most difficulties in restaurants and on vacation. Their knowledge about disease is the key to 

the right diet. This is why it was suggested that all GF food should contain a gluten-free label 

and that stores should keep all GF food in the same section. 

While GF food is a basis for celiac treatment, it is most important to recognize which food is 

gluten-free. Proper labeling (gluten-free labels and ingredients listing), spreading GF 

products on market place and informing general public about the importance of GF food 

could improve identification of GF food at people with celiac disease.  

 

 

Key word: identification of food, gluten-free food 
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1 UVOD 

Celiakija je avtoimunsko stanje, ki prizadene genetsko dojemljive posameznike in se izraža 

kot vnetna poškodba tankega črevesja zaradi zaužitja škroba iz pšenice, rži, ovsa ali ječmena. 

Edini način zdravljenja je stroga dosmrtna brezglutenska dieta, ki vpliva na osebno in 

socialno področje posameznika, na kakovost življenja in jo je zaradi slabo dobavljivih, znatno 

dražjih in manj okusnih izdelkov težje vzdrževati.  

Stroga vseživljenjska dieta je trenutno edini način zdravljenja celiakije in drugih oblikah 

alergij na gluten. Pri brezglutenski dieti je potrebna zamenjava za bolnika s celiakijo 

škodljivih žit (pšenica, rž, ječmen in oves) z neškodljivimi živili, narejenimi iz koruze, riža, 

krompirja, ajde, kvinoje in drugimi, ki ne vsebujejo glutena oz. prolaminov.  

Glede na obstoječo zakonodajo in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati živila brez 

glutena ali živila z nizko vsebnostjo glutena, morajo biti živila ustrezno označena s posebnim 

znakom ali s podrobnim opisom v deklaraciji. Izbira ustreznih živil, ki jih bolnik s celiakijo 

lahko uživa, je za bolnika pogosto težka. Težave so povezane s pomanjkljivimi ali celo 

neustreznimi označbami, ki nezadostno informirajo potrošnika o vsebnosti glutena v 

predpakiranih živilih. 

Namen diplomskega dela je analizirati pogostost pridobivanja informacij, pogostost 

nakupovanja brezglutenskih živil in zaupanje znaku za brezglutenska živila. Prav tako smo 

ugotavljali načine nakupovanja brezglutenskih živil, vpliv diete na življenje bolnikov in 

dejavniki, ki vplivajo na prehrano bolnika s celiakijo glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe 

in čas trajanja bolezni pri sodelujočih. 
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2 TEORETIČEN DEL 

2.1 Celiakija 

Celiakija je avtoimuno stanje, za katerega je značilna imunska sprožena enteropatija tankega 

črevesja. Stanje se pojavlja pri gensko disponiranih osebah, ki uživajo prolamine (alkoholno 

topne beljakovine, bogate z glutaminom in prolinom) pšenice, rži in ječmena (Wolters in 

Wijmenga, 2008; Gasbarrini idr 2008; Sapone idr, 2012). 

Neugodne učinke hrane, oziroma preobčutljivost na določeno hrano, delimo na imunsko 

povzročene (alergije) in neimunsko povzročene (intoleranca). Prehranske alergijske reakcije 

povzročijo imunski mehanizmi, kjer lahko s pomočjo laboratorijskih testov odkrijemo 

protitelesa proti alergenu-snovi, ki povzroča alergijski odziv. »Prehranska intoleranca« je 

motnja, pri kateri določene snovi v hrani povzročajo alergiji podobne simptome, a bolnik 

nima specifičnih protiteles. Pri bolnikih s celiakijo se sproži imunski odgovor na živila, ki 

vsebujejo gluten. Za celiakijo je značilna imunska reakcija na peptide gliadinske molekule. 

Gliadin je zaradi visoke vsebnosti glutamina in prolina odporen na encimsko razgradnjo in 

pri bolnikih s celiakijo se sproži specifični imunski odgovor T celic (Gasbarrini idr, 2008; 

Sapone idr, 2012). 

Bolezen, ki je najprej bila obravnavana kot otroška bolezen, se lahko pojavi v katerem koli 

življenjskem obdobju. Prvi simptomi se lahko pojavijo v otroštvu, kmalu po uvajanju žit v 

prehrano dojenčka, kjer se pojavijo značilni, tipični klinični znaki bolezni. Pri otrocih je 

pogosto opažen zastoj v rasti, anemija, hujšanje, bolečine v trebuhu, napenjanje, otekanje, 

značilne spremembe na koži ter predvsem driska, ki je posledica zmanjšane absorbcije 

maščob- steatoreja. Pridružena je lahko tudi malasorbcija zaradi nepravilnega delovanja 

tankega črevesja (Fasano idr, 2008).  

Pri starejših odraslih in starejših bolnikih se bolezen lahko pojavlja na netipičen način, preko 

netipičnih znakov za celiakijo: pojavljajo se osteoporoza, utrujenost, slabokrvnost, 

nevrološke motnje, neplodnost, pojavljanje spontanih splavov. Pri teh bolnikih opažamo 

atipično, tiho, potencialno, refraktorno in/ali latentno obliko celiakije (Fasano in Catassi, 

2001).  

Klasična, tipična celiakija, je potrjena večinoma v zgodnjem otroštvu okoli 2. leta starosti in 

okoli starosti 40 let. Za bolezen je značilna malabsorbcija hranil v prebavilih -kronična 

driska, izguba na teži, bolečine v trebuhu, bruhanje, napetost v trebušnem delu (Gasbarrini 

idr, 2008; Sapone idr, 2012). 

Atipična celiakija zajema številne pojavne oblike, ki jih lahko opredelimo v dve skupini: 

ekstraintestinalni znaki celiakije pri večjih otrocih in mladostnikih, ter bolezni, ki se 

pogosteje pojavljajo v zvezi s celiakijo (Sedmak, 2002). Pri »atipičnih« oblikah večinoma 

prevladujejo zunajčrevesne težave z malo ali nič gastrointestinalnimi simptomi, kot so: 

kronično pomanjkanje železa v krvi, osteoporoza, nizka rast, zapoznelost razvoja v puberteti, 

neplodnost in ponavljajoči se spontani splavi. Posamezniki brez klasičnih simptomov 
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(asimptomatski bolniki) lahko kasneje razvijejo bolezenske simptome ali pa histološke 

spremembe na sluznici tankega črevesa (Fasano in Catassi, 2011). 

Tiha celiakija je značilna za asimptomatske bolnike, ki imajo pozitivne serološke teste in 

atrofirano sluznico tankega črevesa. Ti bolniki so odkriti s presejalnimi testi rizičnih skupin 

ali pa jih odkrijejo naključno pri endoskopskih preiskavah ali pri biopsiji črevesja, zaradi 

drugih vzrokov. Potencialna oblika celiakije je prav tako diagnosticirana v rizičnih skupinah, 

h katerim prištevamo sorodnike bolnikov s celiakijo, bolnike z Downovim sindromom, 

bolnike s sladkorno boleznijo tipa I in bolnike z avtoimunimi boleznimi. Pri tej obliki 

sluznica tankega črevesa še ni atrofirana, značilna pa je prisotnost protiteles, ki kažejo 

preobčutljivost na gluten (Fasano idr, 2003). Latentna celiakija je definirana pri osebah, ki 

imajo pozitivne serološke teste (potrjena prisotnost intraepitelijskih limfocitov (IEL), 

antiendomizijska telesa (EMA) ali pa prisotnost tkivne transglutaminaze (tTG), nimajo pa 

značilnih histoloških sprememb na sluznici tankega črevesa. Takšno obliko lahko najdemo 

pri bolnikih, ki uživajo brezglutenska živila, kjer se je značilna atrofična sluznica ob dieti 

opomogla in normalizirala. Čeprav se tipična oblika celiakije opaža pogosteje v razvijajočih 

se državah, so serološki presejalni testi pokazali, da v teh regijah obstaja tudi veliko primerov 

z malo značilnih znakov oziroma povsem brez simptomov. Tako ostaja velik del bolnikov s 

celiakijo neodkritih in nezdravljena celiakija lahko povzroči zaplete na različnih organih ali 

organskih sistemih (Dolinšek, Žužej-Urlep in Mičetić- Turk, 2006; Fasano idr, 2008; 

Holtmeier in Caspary, 2008). 

Bolnike z nejasnimi ali atipičnimi znaki je težko prepoznati in predstavljajo večino bolnikov 

pod »ledeno goro«. Prepoznavanje atipičnih oblik celiakije je zelo pomembno, ker veliko 

primerov ostane neodkritih, s tem pa se povečuje tveganje za dolgoročne zaplete 

(McLoughlin idr, 2003; Holtmeier in Caspary, 2005; Gasbarrini idr, 2008). 

2.1.1 Razširjenost in patogeneza celiakije 

Razširjenost celiakije je po mednarodnih raziskavah ocenjena na 0,5 % do 1 % odraslega 

prebivalstva (Freeman, Chopra, Clandinin in Thompson, 2011; Cureton in Fasano, 2009).  

Celiakija prizadene skoraj 1 na 104 otroke v ZDA in 1 od 99 v Evropi. Tako velika pogostost 

pojavljanja postavlja celiakijo med najbolj pogoste otroške bolezni. Pojavljanje celiakije je 

pogostejša pri ožjih sorodnikih (prvo koleno) oseb, ki imajo z biopsijo potrjeno celiakijo (4-

12 %), po nekaterih podatkih celo do 22,50 % (Hopper, Hadjivassiliou, Butt in Sanders, 

2007; McLoughlin idr, 2003). Pri rizičnih skupinah je razširjenost celiakije ocenjena 1 bolnik 

na 22 oseb najožjega sorodstva, 1 bolnik na 39 oseb pri osebah širšega družinskega kroga 

(osebe drugega kolena) in 1 bolnik na 56 oseb pri bolnikih s simptomatskimi znaki (Fasano 

idr, 2003). V raziskavi kanadskih otrok so ugotovili, da ima 8 odstotkov otrok, zajetih v 

raziskavi, bolnike s celiakijo v ožjem sorodstvu, to so sorodniki prvega kolena (Rashid idr., 

2005).  
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Epidemiološke raziskave so pokazale, da je razširjenost celiakije v obsegu med 1/100 in 

1/133-150 oseb v Evropi (McLoughlin idr, 2003; Mičetić-Turk, 1994; Mičetić-Turk, 2011) in 

Združenih državah Amerike (Fasano idr, 2003; Mustalahti idr, 2002; Van Heel in West, 

2006). Celiakija prizadene gensko občutljive osebe pri večji pojavnosti pri ženskah.  

Uživanje glutenske hrane je razširjeno tako v Evropi kot v severni Afriki, Severni in Južni 

Ameriki, Aziji in v določenih predelih Indije, kjer je uživanje pšenice pogostejše kot na 

ostalih področjih.  

Do pred kratkim je bila geografska razporeditev celiakije predvsem omejena na Evropo in 

druge razvite dežele, kot so Združene države Amerike, Kanada in Avstralija (Cureton in 

Fasano, 2009). Nove epidemiološke raziskave so pokazale, da je ta motnja pogosta v mnogih 

razvijajočih se deželah in kaže na po vsem svetu vedno bolj pogosto prisotno bolezen 

(Sapone idr, 2012).  

2.1.2 Mehanizmi nastanka celiakije 

Posledice uživanja glutena, ki je toksičen za bolnike s celiakijo, so dobro znane, še vedno pa 

niso povsem razjasnjeni mehanizmi nastanka celiakije. Obstajajo različne hipoteze, ki skušajo 

obrazložiti mehanizem nastanka bolezni. Te hipoteze so: 

 pomanjkanje encima, ki hidrolizira določeno zaporedje aminokislin; 

 možnost genetske okvare glikoproteinov in glikolipidov na membrani vilusnih 

enterocitov; 

 nenormalen imunski odziv na proteinske antigene iz žita. 

 

Prva hipoteza predvideva nepopolno razgradnjo glutena v sluznici tankega črevesa, kjer naj 

bi prišlo do pomanjkanja specifičnih peptidaz. Gluten naj bi tako neposredno poškodoval 

črevesno sluznico. 

Druga hipoteza predvideva možnost genetske okvare glikoproteinov in glikolipidov črevesnih 

epitelnih celic, zaradi česar naj bi bile na površini enterocitov izpostavljene sladkorne 

komponente, ki bi glutenu omogočale vezavo na podoben način, kot se veže lektin, kar pa bi 

povzročilo propad celic. Lektini so proteini neimunskega izvora, ki se vežejo na sladkorje in 

na ta način zlepljajo celice. 

Imunska hipoteza predvideva spremenjen imunski odziv na gliadine in sorodne prolamine 

(Česnovar, 2008; Tušek Bunc, 2006). Imunski sistem v normalnih okoliščinah pri zdravem 

človeku ne reagira na prehrambne antigene v prebavnem traktu. Gluten vsebuje zelo malo 

aminokislin z negativnim nabojem, ta negativni naboj pa je potreben za vezavo glutena s 

HLA (Human Leukocite Antigen) kompleksom. Zaradi visoke vsebnosti prolina v glutenu 

prebavni encimi ne razgradijo nekaterih peptidov gliadina. Ti nerazgrajeni peptidi se 

absorbirajo v sluznico mukozo ozkega črevesa, kjer so idealni substrati za encim tkivne 

transglutaminaze (tTG), se z njimi povežejo. Sprememba glutena s pomočjo encima tkivne 

transglutaminaze (tTG) glutenskih aminokislin v glutamično kislino, omogoči močno vezavo 

na HLA kompleks. Geni glavnega histokompatibilnega kompleksa (HLA) nosijo zapis za 

glikoproteine, ki se vežejo na peptide in tvorijo HLA- antigen komplekse, ki jih prepoznajo 
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receptorji CD4+ limfocitov T v črevesni sluznici. Sprožijo imunski odgovor limfocitov T. 

Limfociti T se odzovejo samo (ali v večini primerov) samo na glutenske peptide, ki so bili 

spremenjeni s tTG. Sprememba glutena s tkivno transglutaminazo (tTG) je predpogoj za 

popoln odgovor limfocitov T. CD4+ limfociti T sprožijo imunski odgovor in poškodujejo 

črevesno sluznico. Veliko podobnih peptidov, ki sprožijo podoben ali enak T celični odgovor, 

je prisotnih v rži, ječmenu in ovsu. Tako telo razvije odgovor limfocitov T na glutenske 

peptide, zato so ta žita za bolnike s celiakijo škodljiva (Holtmeier in Caspary, 2005; Tušek 

Bunc, 2006; Koning, 2007; Česnovar, 2008, Wolters in Wijmenga, 2008; Sapone idr, 2012).  

Mehanizem poškodb na sluznici tankega črevesa in malabsorbcija zaradi glutena še vedno 

nista popolnoma razjasnjena. Imunska hipoteza je najbolj obetajoča: podprta je s 

histopatološkimi in serološkimi spremembami v povezavi z genskimi markerji (HLA-DQ2 in 

HLA-DQ8) in v povezavi celiakije z drugimi imunskimi boleznimi (Gasparini idr, 2008; 

Holtmeier in Caspary, 2005; Dolinšek idr, 2006). 

2.1.3 Različni načini diagnosticiranja celiakije 

Pogostejše pojavljanje in vedno večje število diagnosticiranih bolnikov s celiakijo je lahko 

rezultat novih izpopolnjenih seroloških analiz, novosti na področju izvajanja endoskopij in 

zavedanja, da lahko celiakija poteka brez gastrointestinalnih težav. Določila združenja 

ESPGAN (European Society of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition) opredeljujejo 

smernice in določila za določevanje in potrjevanje diagnoze bolezni (Husby idr, 2012). 

2.1.3.1 Biopsija tankega črevesja 

Po pozitivnih seroloških testih se osebo napoti na gastrološki pregled z odvzemom vzorca 

tankega črevesja (biopsija). Histološki pregled atrofirane sluznice je še vedno optimalna 

metoda za potrditev celiakije. 

2.1.3.2 Serološki testi  

Novi serološki testi so na področju diagnostike celiakije vsekakor pomenili velik napredek. 

Začelo se je z odkritjem protiteles, usmerjenih proti gliadinu v krvi bolnikov s celiakijo. Ta 

protitelesa so poimenovali antigliadinska protitelesa (AGA) in se v diagnostiki celiakije 

uporabljajo okoli 20 let. Navkljub obetajočim začetkom in visoki občutljivosti testov (80-90 

%) pa se je kasneje izkazalo, da ta protitelesa niso zadostno specifična (85-95 %), da bi lahko 

samo na podlagi njihove prisotnosti postavljali zanesljivo diagnozo bolezni (Dolinšek, 2009).  

Dodatni napredek v diagnostiki so prinesla antiendomizijska protitelesa (EMA). To so 

protitelesa v krvi bolnikov s celiakijo, ki so usmerjena proti intermiofibrilarni substanci 

gladkega mišičja in se v diagnostiki celiakije uporabljajo dobrih deset let. Prav visoka 

specifičnost (97 %) teh protiteles v kombinaciji z visoko občutljivostjo antigliadinskih 

protiteles (AGA) pa je pripomogla k reviziji diagnostičnih kriterijev ESPGHAN-a. Pri tem je 

glavno vlogo igralo predvsem dejstvo, da je dokazovanje antiendomizijskih protiteles (EMA) 

precej zapleteno in dolgotrajno (Dolinšek, 2009).  
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Tkivna transglutaminaza (tTG) je najpomembnejši, če ne celo edini antigen, proti kateremu 

so usmerjena antiendomizijska protitelesa (EMA), in tako predstavlja avtoantigen pri 

bolnikih s celiakijo (Dolinšek, 2009). Tkivna transglutaminaza je citoplazemski encim, ki se 

iz celic lahko izloči ob poškodbi tkiv, in deluje pri stabilizaciji tkiva po poškodbi. Med 

pomembnejšimi substrati za tkivno transglutaminazo (tTG) je s svojimi številnimi 

glutaminskimi ostanki prav gliadin, ki je "glavni krivec" za bolezenske spremembe pri 

celiakiji. Po odkritju pomena tkivne transglutaminaze so se napori usmerili v razvoj testa, ki 

bi v krvi dokazoval prisotnost specifičnih protiteles proti tkivni transglutaminazi (tTG) 

(Dolinšek, 2009; Holtmeier in Caspary 2005). Tako so v najrazvitejših centrih razvili nov 

encimsko-imunski test (ELISA), s katerim lahko dokazujemo ta protitelesa. Pri tem s 

pomočjo testa danes uspešno dokazujemo le protitelesa razreda IgA, medtem, ko 

dokazovanje protiteles razreda IgG še ni dovolj zanesljivo (občutljivost: 75-85 %, 

specifičnost: 75-90 %) (Holtmeier in Caspary, 2005; Dolinšek, 2009). Pojav pomanjkljive 

tvorbe imunoglobina IgA in celiakije se istočasno pri enem bolniku pojavlja med 2 % in 10 

%, zato je rezultat merjenja skupne vrednosti prisotnosti tTG in IgA protiteles nizke 

vrednosti. V primeru pomanjkljive tvorbe IgA protiteles se izvede testiranje na povezavo tTG 

in IgG za dokazovanje celiakije (Fasano idr, 2008; Fasano, 2011). 

Prisotnost specifičnih protiteles tkivne transglutaminaze (tTG) je trenutno univerzalno 

priporočljiv serološki test za določanje celiakije (Fasano idr, 2008; Hopper idr, 2007, Husby 

idr, 2012). 

2.1.3.3 Hitri testi za določanje prisotnosti encima, ki je značilen pri imunskem odzivu 

na gluten 

Hitri testi za dokazovanje celiakije so značilni za ugotavljanje celiakije brez posredovanja 

laboratorijev. Zahteve po hitrih testih naraščajo zaradi novosti v tehnologijah in potrebi po 

hitrih testih. Trenutno so že na voljo hitri testi za zaznavanje tTGA z dobro občutljivostjo in 

specifičnostjo (natančnostjo). Test se izvede s kapljico krvi, kjer je možno razbrati vrednosti 

v nekaj minutah. Ti testi so dragocena alternativa klasičnim serološkim testom. Pojavi pa se 

lahko tveganje za samodoločevanje bolezni in posledično samozdravljenje (vzdrževanje 

brezglutenske diete) brez ustrezne biopsije sluznice tankega črevesa, kar je potrebno 

podrobno raziskati in oceniti (Fasano idr, 2008; Rashid idr, 2009). V Sloveniji je takšna 

testiranja že mogoče opraviti, teste je mogoče kupiti pri pooblaščenih ponudnikih. 

2.1.3.4 Intraepitelijski limfociti (IEL) 

Povečanje števila intraepitelijskih limfocitov in število gama/delta T celic je opazno pri 

bolnikih s celiakijo (Holtmeier in Caspary, 2005). Atrofija tipa 1 po Marshu in povečanje 

števila epitelijskih limfocitov sta netipični za otroke, zato je potrebno pri tej skupini ob 

pozitivnih izvidih tTG in simptomih, ki spremljajo poskusno brezglutensko dieto, vsekakor 

pomisliti na celiakijo (Fasano idr, 2008).  
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2.1.3.5 Genetski testi 

Vsi bolniki s celiakijo imajo prisotne HLA-DQ2 ali HLA-DQ8 markerje. Genska občutljivost 

je predpogoj za razvoj celiakije, kjer so markerji HLA tipa II najbolj pomembni dejavniki do 

sedaj. Z odsotnostjo markerjev HLA-DQ2/DQ8 lahko izključijo možnost ali nadaljnji razvoj 

bolezni z gotovostjo do 100 %. V nasprotnemu primeru pa je prisotnost HLA-DQ2/DQ8 

klinično nepomembna (nizka specifičnost za bolezen), saj ima 30-40 odstotkov vse 

populacije potrjeno prisotnost enega ali obeh markerjev in samo majhen delež (do 1 %) teh 

posameznikov tudi razvije celiakijo. Tako sta ta dva genska faktorja, HLA-DQ2 in HLA-

DQ8, pomembna za odkrivanje bolnikov, vendar še vedno ne dovolj za zagotovo 

napovedovanje razvoja bolezni (Wolters in Wijmenga, 2008; Fasano idr, 2008). 

2.1.3.6 Aktivno iskanje bolnikov s presejalnimi testi »Mass screening« 

  Presejalni testi med visoko rizičnimi skupinami (Screening) 

Med rizične skupine za potencialni razvoj celiakije spadajo bolniki, ki imajo trajne črevesne 

težave, kot so: diareja, ponavljajoče se bolečine v trebuhu, zaprtja, bruhanje, kot tudi bolniki 

z izven črevesnimi motnjami, kot so: dermatitis herpetiformis, hipoplazija zobne sklenine 

zobovja, osteoporoza, nizka rast, zaostanek razvoja v puberteti in slabokrvnost povezana z 

železom. Zaradi pogostosti pojavljanja celiakije pri avtoimunskimi boleznih z atipičnimi 

bolezenskimi znaki je priporočljivo testiranje na celiakijo. Prav tako je priporočljivo 

testiranje na celiakijo ožjih družinskih članov kljub odsotnosti netipičnih znakov (Fasano idr, 

2008). Testiranje otrok z atipičnimi znaki, ki spadajo v rizične skupine, naj bi se opravilo pri 

starosti med 3 in 4 leti starosti pod pogojem, da pred testiranjem uživajo gluten vsaj eno leto 

(Fasano idr, 2008). 

 Presejalni testi med širšo populacijo (Mass screening) 

Pojavnost celiakije presega bolezni, za katere že obstajajo presejalni testi »mass screening«. 

Celiakija ima širok spekter simptomov in jo je težko prepoznati, zato se velikokrat kaže v 

zapozneli ali napačni diagnozi bolezni (Fasano idr, 2008). Rezultati desetletne raziskave, pri 

kateri so primerjali zdravstveno stanje bolnikov (otrok), odkritih s presejalnimi testi, so pri 66 

% otrok, ki so imeli tipične znake bolezni, ugotovili izboljšanje zdravstvenega stanja, pri 

bolnikih, ki niso imeli tipičnih znakov, pa niso opazili izboljšanja (Van Koppen idr, 2009).  

Potrditev pozitivnih seroloških testov in istočasnega pojavljanja atrofirane sluznice, 

ugotovljene preko gastroskopije, je še vedno edini zanesljiv način dokazovanja celiakije 

(Husby idr, 2012). 
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2.1.4 Vpliv dojenja na razvoj celiakije 

Nekatere študije so raziskovale vpliv dojenja na razvoj celiakije. Raziskave so pokazale 

možnost vpliva dojenja na kasnejši razvoj celiakije, če je gluten vključen v otrokovo prehrano 

v času dojenja. Čas predstavitve glutena otroku je zelo pomemben, saj je znano, da je 

vključevanje med štirimi in šestimi meseci otrokove starosti zniža riziko razvoja celiakije kot 

avtoimune bolezni v primerjavi z vključevanjem glutena v prehrano dojenčka že v starosti do 

treh mesecev in po sedmih mesecih. Potrebne pa so še natančnejše raziskave, ki bodo 

poskusile odločiti optimalen čas za vključevanje glutena v prehrano dojenčkov (Sharrett in 

Cureton, 2007; Van Heel in West, 2006).  

Sprememba v vse večji pogostosti in dolžini dojenja otrok ter kasnejše vnašanje glutena v 

prehrano po mnenju raziskovalcev vpliva na upad pojava celiakije s tipičnimi znaki pri 

otrocih (McLoughlin idr, 2003, Bratanič idr, 2010).  

V Smernicah zdravega prehranjevanja za dojenčke (Bratanič idr, 2010) je uvajanje glutena v 

dopolnilno prehrano dojenčka primerno ne pred četrtim mesecem in ne po sedmem mesecu 

starosti v času dojenja. »Beljakovine v materinem mleku varujejo pred alergijami, zato naj bi 

bili dojenčki, pri katerih obstaja tveganje za alergije, vsaj šest mesecev izključno dojeni.« 

(Bratanič idr, 2010, str. 35). Hkrati pa je v smernicah priporočeno, da je »optimalno uvajati 

majhne količine glutena med šestim in sedmim mesecem starosti« (Bratanič idr, 2010, str. 

48). 
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2.1.5 Posledice nezdravljenja in sočasen pojav avtoimunskih bolezni  

Pri celiakiji se pogosto kot posledica nezdravljenja bolezni pojavlja zmanjšana plodnost ali 

neplodnost, neželeni izidi pri nosečnosti (spontani splavi, nizka porodna teža otroka), bolezni 

ščitnice, dermatitis herpetiformis in drugi kožni izpuščaji. Zdravstvene posledice 

nezdravljene bolezni vključujejo slabokrvnost, otrokov zaostanek v puberteti, zaostanek v 

rasti, nevrološke motnje, depresijo, epilepsijo s cerebralnim poapnenjem, nizko mineralno 

kostno gostoto, hiperplazijo zobne sklenine in avtoimunske bolezni, vse pa je odvisno tudi od 

trajanja izpostavljenosti glutenu. Dva poznana zapleta, ki se kasneje razvijeta pri nezdravljeni 

celiakiji, sta pogost pojav raka in osteoporoza (Fasano idr, 2008). Večina opisanih zapletov je 

popravljivih oziroma se jim lahko izognemo ob upoštevanju brezglutenske diete (Hopper idr, 

2007; McLoughlin idr, 2003). Raziskave kažejo tudi zmerno povečanje tveganja bolnikov s 

celiakijo za nastanek raka (limfom, rak na požiralniku, rak na glasilkah, rak na črevesju) in 

povečanje smrtnosti. Limfom tankega črevesja je v 40-50 odstotkih bolj pogost pri bolnikih s 

celiakijo kot pri ostalem prebivalstvu. Zmanjšana gostota kosti se pojavlja pri 40 % bolnikov, 

kar povečuje možnost zlomov. Pogosti zapleti nezdravljene celiakije so lahko pojavljanje 

avtoimunih bolezni in bolezni centralnega živčnega sistema (Mustalahti idr, 2002).  

Testiranje na prisotnost celiakije je priporočljivo tudi pri atipičnih bolezenskih znakih s 

povezanimi avtoimunskimi boleznimi: sladkorna bolezen tipa I, avtoimunsko obolenje 

ščitnice (Tireoditis), Downov sindrom, Turnerjev sindrom, Williamsov sindrom in bolezen 

pomanjkljive tvorbe IgA protiteles, avtoimunski hepatitis, Sjögrenov sindrom, Addisonova 

bolezen, periferna neuropatija, avtoimunski miokarditis. Rizične skupine za razvoj celiakije 

so pokazale pogostost od 5 do 12 odstotkov pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa I (do 8 %), 

dermatitis herpetiformisom, nizko rastjo, bolezni zobne sklenine. Povezava med temi 

boleznimi naj bi bila povezana s prisotnostjo HLA alelov, ki se značilno pojavljajo pri 

celiakiji in drugih avtoimunih boleznih. Zgodnja diagnoza celiakije lahko prepreči razvoj 

avtoimunskih bolezni pri bolnikih s celiakijo (Gasparini idr, 2008). Čas uživanja glutena 

(trajanje izpostavljenosti) se kaže kot zelo pomemben dejavnik za tveganje pri nastanku 

pridruženih avtoimunskih bolezni (Rashid idr, 2005, Fasano in Catassi, 2001; Fasano idr, 

2008). 

2.2 Gluten - beljakovinska sestavina v živilih 

Gluten je skupno ime za 50 različnih v vodi netopnih proteinov. Skupek beljakovin, 

imenovan gluten, sestavljata v glavnem dve večji skupini beljakovin v približno enakem 

razmerju: glutenini in gliadini. Gliadini predstavljajo v alkoholu topne proteine ali gliadine 

(α/β,γ,ω) izmed katerih pripisujejo toksičnost alfa frakciji, in v kislinah topne proteine ali 

gluteine, ki so največji proteini v naravi (Tušek Bunc, 2006). Pšenica, rž, ječmen in oves 

vsebujejo poleg škrobne komponente tudi visok odstotek beljakovin s skupnim imenom 

prolamini (v pšenici je ta delež okrog 10 %, najmanjši delež pa vsebuje oves), ki se med temi 

žiti sicer razlikujejo, vendar pa so si nekatera aminokislinska zaporedja kljub temu 

presenetljivo podobna. Nekatera od teh zaporedij, ki so lahko dolga le 15 aminokislin ali celo 

manj, so verjetno odgovorna za razvoj značilnih črevesnih lezij pri celiakiji. 
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Gluten vsebuje veliko imunogenih peptidov. Ti so poznani predvsem v α-gliadinih, γ-

gliadinih in nizko in visoko molekularni gluteninih. Ti sprožijo negativen imunski odgovor v 

telesu in posledično nastanek celiakije (Koning, 2007). V alfa gliadinski frakciji se nahajajo 

proteini z določenim zaporedjem aminokislin. Proces bolezni sprožijo tako proteini s temi 

zaporedji beljakovin kot tudi relativno mali peptidi teh zaporedij (Tušek Bunc, 2006). Za 

peko kruha dajejo značilne elastične lastnosti tako gliadini kot glutenini v pšenični moki 

(Brank, 2009). 

2.3 Zdravljenje celiakije – brezglutenska dieta 

2.3.1 Dieta z živili, ki ne vsebujejo glutena 

Edina in uspešna terapija pri celiakiji je specifična brezglutenska dieta. Hrana, ki jo sme 

bolnik uživati, ne sme vsebovati glutena, kar pomeni nobenih pšeničnih, rženih, ječmenovih 

in ovsenih proizvodov. Določena živila po svoji sestavi že po naravi ne vsebujejo glutena. 

Takšna živila so izvorno brez glutena in so primerna za bolnike s celiakijo. V postopkih 

pridelave in predelave hrane pa se lahko pripravljeno živilo kontaminira z glutenom, na kar 

morajo biti bolniki še posebej pozorni.  

Samuel Jones Gee je postavil prvo obliko diete pri zdravljenju celiakije, ki je temeljila na 

dieti brez mleka, škrobnatih živil, riža, sadja in zelenjave že leta 1988. Kasneje so se 

posluževali tako imenovane »bananine diete«, ki je temeljila na piščančjem mesu, rižu in 

bananah. Ta oblika diete je ostala »v modi« do leta 1950, ko so ugotovili izboljšanje 

zdravstvenega stanja bolnikov, ki je bila posledica lakote na Danskem. Ko so značilni znaki 

bolezni izginili, je bolnik lahko užival ponovno hrano, ki je vsebovala gluten. Po koncu 

vojne, ob ponovni prehrani z glutenom, so se težave bolnikov ponovno pojavile. Do leta 

2003, ko so bili objavljeni rezultati obširne raziskave o pogostosti celiakije v ZDA, je bila 

celiakija mišljena kot redka bolezen. Ker ni bilo velike potrebe po brezglutenski hrani, ni bilo 

proizvodnje brezglutenskih živil vse do leta 1978, ko je bilo ugotovljeno, da je pogostost v 

ZDA ocenjena 1 bolnik na 133 prebivalcev, zato so se vključile vladne organizacije za 

izboljšanje načinov zdravljenja celiakije (Cureton in Fasano, 2009, Gallagher, 2009). 

2.3.1.1 Brezglutenska živila, kjer je gluten odstranjen v postopku predelave 

V določenih postopkih priprave in obdelave žit, ki vsebujejo gluten, se le-ta lahko odstrani in 

potem je takšno živilo primerno za prehrano pri bolnikih s celiakijo. Vsebnost glutena v 

živilih, ki jim je v procesu predelave odstranjen gluten, določajo zakonsko opredeljeni 

predpisi. Takšna živila smejo vsebovati do največ 100 mg glutena/kg živila (Uredba komisije 

ES, 2000). Kljub temu, da obstajajo živila , kjer je gluten »izločen« v procesu predelave, pa 

je vedno večji trend uporabe pri proizvodnji brezglutenskih živil takšnih živil, ki že po naravi 

ne vsebujejo glutena. S tem se posledično zmanjša tudi riziko nehotenega vnosa glutena.  
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2.3.1.2 Živila, ki so izvorno brez glutena in se uporabljajo v brezglutenski dieti 

Obstaja veliko vrst živil, ki ne vsebujejo glutenskih peptidov. Ta živila so predvsem: riž, 

proso, teff, koruza, sirek, delno tudi oves. Bolniki s celiakijo uporabljajo živila, ki so po 

naravi brez glutena, kot so: krompir, soja, ajda, kvinoja, amarant, tapioka, rožičevec, korenina 

marante, lan, proso, razni oreški in semena, sirek, teff, manioka, vse vrste stročnic (grah, leča, 

čičerika, fižol), sago, divji riž, juka in pogosto tudi mesquite moka (Kojc, 2006).  

2.3.1.3 Uporaba ovsa v brezglutenski dieti 

Tudi v ovsu je prisoten gluten, natančneje avenin. Veliko raziskav kaže, da je neškodljiv za 

bolnike s celiakijo, čeprav je pri nekaterih bolnikih, ki so v prehrano vključili oves, opaziti še 

hujše težave kot pri uživanju klasične hrane. Težava pri ovsu se pojavi zaradi možne 

kontaminacije pri proizvodnji in predelavi žita. Večina nacionalnih združenj za celiakijo, 

razen Finske, oves označuje kot neustrezno živilo (Holtmeier in Caspary, 2005; Stern, 2008). 

2.3.2 Komplementarna ali alternativna medicina – CAM 

CAM (complementary or alternative medicine) zaradi povečanega števila bolnikov s celiakijo 

in posledično povečanje potreb po brezglutenski hrani, istočasno pa cenovno dragega 

postopka izločanja glutena iz živila, uvaja novosti pri iskanju alternativnih rešitev za 

brezglutensko dieto. Alternativna in komplementarna medicina ponuja različne strategije 

namesto stroge doživljenjske diete z živili brez glutena. 

Encimska terapija temelji na predpripravi glutenske hrane z encimom peptidazo v telesu. 

Encim prolyl endopeptidaza, pridobljen iz bakterije Flavobacterium meningosepticum, 

spodbuja prebavo žitnih proteinov, da bi razgradili peptide, ki stimulirajo imunski odgovor v 

telesu. Visoka koncentracija tega encima v telesu zniža količino imunsko-stimulirajočih 

glutenskih peptidov. Avtorji raziskav so predlagali, da bi lahko bolniki s celiakijo tolerirali 

gluten, če bi hrano dopolnili s tem encimom (Fasano idr, 2008; Van Heel in West, 2006; 

Holtmeier in Caspary, 2005). Pri nadaljnjem raziskovanju encimske terapije so bili uspešnejši 

rezultati z uporabo bakterije Sphingomonas capsilate-o. Predlagana je bila tudi uporaba 

prolyl-oligopeptidaze, čeprav ni učinkovita v kislem okolju prebavil. Prolyl endoproteaza, 

pridobljena iz glive Aspergillus nigre, kateri pa kislo okolje v prebavnem traktu omogoča 

optimalno delovanje, se je izkazala kot bolj učinkovita (Koning, 2007). 

 Trenutno ostaja odprto vprašanje, do kakšne meje je encimska terapija učinkovita v praksi, 

ker obstaja zelo majhna verjetnost za popolno in ustrezno razgraditev vseh glutenskih 

peptidov, zato toksičnost naj ne bi bila povsem odstranjena (Zingone, Capone in Ciasi, 2010). 

Predpripravo živila že pred zaužitjem z bakterijsko peptidazo so testno poskušali s peko 

kruha z dodajanjem specifične lactobacille, ki so hidrolizirali bogate peptide. S fermentacijo 

so v 24 urah skoraj popolnoma odstranili gliadine, toksične za bolnika s celiakijo. Bolniki so 

kruh, proizveden s tem načinom, lažje prebavljali kot kruh, narejen iz navadnega pekovskega 

kvasa (Koning, 2007; Caputo, Lepretti, Martucciello in Esposito, 2010). 
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Ena izmed ponujenih rešitev je tudi uporaba proteina zonulina, ki regulira prepustnost celične 

stene v prebavnem traktu, natančneje v tankem črevesju. Pri tem načinu »zdravljenja« 

celiakije se uporablja inhibitor zonulina (Fasano idr, 2008; Van Heel in West, 2006), saj 

direkten učinek gliadina na enterocite poveča prepustnost prebavnega trakta s tem, ko se 

sprosti zonulin in vpliva na medcelične povezave (Fasano, 2011). 

Aprila 2009 se je v Avstraliji začelo testiranje prvega cepiva, ki bi ga lahko uspešno uporabili 

za zdravljenje celiakije. Dr. Anderson je ustanovil podjetje Nexpep, ki se ukvarja z izdelavo 

in testiranjem novega cepiva. Zdravljenje vključuje večkratno vbrizgavanje cepiva z vedno 

večjimi koncentracijami raztopine glutena. Cilj je zmanjšati in sčasoma, počasi in dokončno, 

odpraviti glutensko občutljivost, ki ustreza terapiji alergijske desinzibilizacije. Kot pri 

običajnih senenih alergijah in alergijah na pršice bi ta pristop omogočil, da bi bolniki uživali 

glutensko hrano, ki sproži toksično reakcijo, vendar bi to reakcijo s pomočjo cepiva odpravili 

(Van Heel in West, 2006; Anderson, 2008).  

Pridelava neškodljivih sort pšenice s transgenično tehnologijo je tretja izmed možnosti 

pridelave gensko spremenjenih živil, natančneje sort pšenice, ki ne vsebujejo glutena. Pšenica 

je najbolj pogosto uporabljeno žito. Kultivacija žit se je začela pred 10000 leti in pred 3000 

leti so prinesli nekatere kultivarje v zahodno Evropo. Z dolgo dobo kultiviranja žit se je 

ustvarilo več kot 10000 ločenih vrst pšenice in pri njih je opaziti raznoliko gensko ekspresijo. 

Tako so lahko nekatere vrste žit povsem brez glutenskih peptidov. Zaradi teh ugotovitev se je 

odprla možnost kultiviranja in gojenja sort, ki bi bile za bolnike s celiakijo ustrezne. Glede na 

gensko raznolikost in številčnost vrst in sort žit bo potrebno še veliko raziskav in vloženega 

dela, da bi bilo gojenje neglutenskih žit dejansko uresničljivo (Koning, 2007; Van Heel in 

West, 2006). 

V španski raziskavi leta 2011 so anketiranci pokazali velik interes za alternativne možnosti 

zdravljenja, kjer so na prvo mesto izbire postavili cepivo (42 % anketirancev), 35 % 

anketirancev je izbralo antizonulinsko terapijo in 23 % anketirancev peptidazno razgradnjo 

živil, ki vsebujejo gluten. Med najmanj priljubljenimi opcijami so bila gensko spremenjena 

živila (Aziz, Evans, Papageorgiou in Sanders, 2011). 
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2.4 Predpisi in označevanje živil brez glutena ali z zelo nizko vsebnostjo glutena 

2.4.1 Zakon o zdravstveni ustreznosti živil 

V Sloveniji področje brezglutenskih živil ureja Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, kjer so 

natančneje opredeljena brezglutenska živila ali živila z zelo nizko vsebnostjo glutena, ki 

spadajo med živila, namenjena posebnim prehranskim potrebam ljudi, v našem primeru živila 

za bolnike s celiakijo. 

V 12. členu Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 

živili (ZZUZIS, 2000), je opredeljeno: »Če so živila namenjena posebnim prehranskim 

potrebam ljudi, pri katerih je potrebno zaradi posebnih fizioloških potreb ali motenj prebave 

ali presnove doseči določene učinke s kontroliranim uživanjem živil, se jim sme spremeniti 

sestava ali fizikalne, kemične, biološke oziroma druge lastnosti v primerjavi z drugimi 

istovrstnimi živili.« (ZZIZIS, 2000). 

V 13. členu ZZUZIS so opredeljeni pogoji za zagotavljanje ustreznosti izdelkov, ki ne smejo 

vsebovati sestavin, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali poslabšajo organoleptične 

lastnosti in sestavo živil (ZZUZIS, 2000). 

Označevanje živil je opredeljeno v 14. členu Zakona v primeru, kjer je živilom prepovedano 

pripisovati zdravilno lastnost v smislu preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni ali 

jih označevati oziroma oglaševati s sliko, znamenji, izrazi ali besedili, ki bi lahko potrošnika 

zavedli v zmoto glede sestave, lastnosti, namena uporabe ali učinka delovanja živila 

(ZZUZIS, 2000). 

V Sloveniji ureja področje brezglutenskih živil Pravilnik o živilih za posebne prehranske 

namene. V tem pravilniku je opredeljeno, da so živila za posebne prehranske namene živila, 

ki »se zaradi posebne sestave ali načina predelave bistveno razlikujejo od običajnih živil, ki 

ustrezajo prehranskim namenom« in so zato primerna tudi za bolnike s celiakijo (UL RS 46, 

2002). 

2.4.2  Določila Uredbe Komisije ES o sestavi in označevanju živil, primernih za 

ljudi s preobčutljivostjo na gluten 

Zaradi sprejetja Uredbe Komisije ES o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s 

preobčutljivostjo na gluten, se določila uporabljajo od 1. 1. 2012 dalje (Uredba Komisije ES, 

2009).  

V Uredbi Komisije (ES) je upoštevan kodeks Standard za živila za posebne prehranske 

namene za osebe s preobčutljivostjo na gluten. Prav tako je bila upoštevana direktiva 

89/398/EGS, ki zadeva živila za posebne prehranske namene, ki so zaradi specifične sestave 

ali načina proizvodnje namenjena zadovoljevanju posebnih prehranskih potreb posebnih 

kategorij prebivalstva. Ljudje s celiakijo so skupina prebivalstva, ki trpi zaradi stalne 

preobčutljivosti na gluten (Uredba Komisije ES, 2009). 

V uredbi (Uredba Komisije ES, 2009) je »gluten« opredeljen kot beljakovinska frakcija iz 

pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst in derivatov iz njih, na katero so 



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

14 

 

nekatere osebe preobčutljive in je netopljiva v vodi in 0,5 M raztopini natrijevega klorida. Pri 

uredbi komisije je upoštevano, da je proces odstranitve glutena iz zrnja, ki vsebuje gluten, 

zahteven, in da posledično lahko takšna živila vsebujejo nizke količine ostankov glutena. 

Različni ljudje imajo različno raven občutljivosti na gluten in zato mora biti na voljo izbira 

izdelkov z različnimi nizkimi stopnjami glutena, ki so pravilno označeni. Tako morajo biti 

živila za posebne prehranske namene, ki so bila doslej oblikovana, predelana ali pripravljena 

za bolnike s celiakijo, označena kot »zelo nizka vsebnost glutena« ali »brez glutena«.  

Živila za bolnike s celiakijo, ki jih sestavljajo sestavine iz »toksičnih žit«, ki so bila posebej 

predelana za zmanjšanje vsebnosti glutena, ne smejo vsebovati količine glutena, ki presega 

100 mg/kg v živilu (Uredba Komisije ES, 2009). Po tej uredbi lahko označimo živila kot 

»brez glutena« vsa živila, ki ustrezajo spodnjim kriterijem: 

 živila, ki jih sestavlja ali je v njih vsebovana ena ali več sestavin, narejenih iz 

pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst, ki so bile posebej predelane za 

zmanjšanje glutena in gluten ne presega vrednosti 20 mg/ kg živila; 

 živila, ki so sestavljena iz sestavin, ki nadomeščajo zgoraj omenjena žita, in ne 

presegajo količine glutena 20 mg/ živila, prodanega končnemu potrošniku; ta živila 

lahko navajajo izraz brez glutena; 

 običajna živila, lahko navajajo izraz »brez glutena«, če vsebujejo manj kot 20 mg 

glutena na kg živila oziroma, če ustrezajo posebnim potrebam bolnikov s celiakijo; 

 živila, ki namenjena drugim bolnikom, vendar so zaradi sestave primerne za 

zadovoljitev prehranskih potreb bolnikov s celiakijo. 

Živila z »zelo nizko vsebnostjo glutena« (med 20 mg/kg in 100 mg/kg) so lahko živila, ki jih 

sestavlja ali je v njih vsebovana ena ali več sestavin, narejenih iz pšenice, rži, ječmena, ovsa 

ali njihovih križanih vrst, ki so bile posebej predelane za zmanjšanje glutena in gluten ne 

presega vrednosti 100 mg/ kg živila (Uredba Komisije ES, 2009). 

Izraza »zelo nizka vsebnost glutena« in »brez glutena« se navajata v bližini imena, pod 

katerim se živilo prodaja. Običajna živila in živila, primerna za druge bolnike, ne smejo 

navajati izraza »zelo nizka vsebnost glutena«, če pa je vrednost glutena manj kot 20 mg/kg, 

se uporabi izraz »brez glutena« (Uredba Komisije ES, 2009). Ko bodo postavljeni enotni 

standardi na Evropskem področju za oznako »brez glutena«, bo tako lažje proizvajalcem 

ponuditi informacije o zahtevah za izdelavo živil, nato varno proizvodnjo živil, bolnikom pa 

omogočali varno uživanje živil, ki ne vsebujejo glutena. 

Od januarja 2006 dalje se v ZDA označujejo vsebnosti 8 določenih alergenov, med katerimi 

je navedena tudi pšenica. S tem se je poenostavilo branje deklaracij in so se zmanjšale 

možnosti vsebnosti »skritega« glutena v pakiranih živilih. V ZDA tudi ni enotnega predpisa, 

ki bi opredeljeval, kaj pomeni »brez glutena« (gluten-free). FDA (Food and Drug 

Administration) je podal predlog, kaj živila »brez glutena« naj ne bi vsebovala. Tako bi 

živila, ki ne bi ustrezala pogojem, predlaganim s strani FDA, izgubila oznako »brez glutena« 

(Cureton in Fasano, 2009). 

V Kanadi imajo oznako »brez glutena« samo tista živila, ki so narejena iz žit, ki v osnovni 

sestavi ne vsebujejo glutena ali pa vsebujejo gluten pod stopnjo detekcije. Kanadska agencija 
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(Canadian Food Inspection Agency) uporablja pri testiranju analitske metode, ki imajo 

omejitev na 20 delcev glutena na milijon delov enote (ppm), zato živilo z znakom« brez 

glutena« pomeni omejitev glutena pod 20 ppm v živilu (Regulations Amending the Food and 

Drug Regulations, 2011).  

2.4.3 Označevanje brezglutenskih živil in registracija brezglutenskih živil v 

Sloveniji 

V Sloveniji od leta 1988 deluje Društvo za celiakijo Maribor, ki se je leta 1992 preoblikovalo 

v Slovensko društvo za celiakijo in ima 8 podružnic po celi Sloveniji. Namen in cilj društva 

je pomagati bolnikom s celiakijo, da z izdajo glasil, organiziranjem strokovnih predavanj, 

medsebojnih srečanj bolnikov, organizacijo rehabilitacij za otroke in odrasle, ustvarja 

možnosti za kakovostno življenje bolnikov s celiakijo. 

Slovensko društvo za celiakijo (SDC) ima s slovenskimi proizvajalci podpisane registracije o 

ustreznosti živil s slovenskimi dobavitelji, ki imajo registrirano proizvodnjo brezglutenskih 

živil. Od teh proizvajalcev imajo registracijo potrjena podjetja Klasje Celje, Perutnina Ptuj ter 

Spar Slovenija. 

       

Slika 1 : Različni znaki za brezglutenska živila  

Oznaka živil: prehranski izdelki, ki vsebujejo manj kot 20 mg glutena na kilogram izdelka, 

nosijo znak SDC (oznaka poleg prepoznavnega znaka je sestavljena iz kratice imena 

Slovenskega društva za celiakijo SDC, kratice, ki označuje posameznega registriranega 

proizvajalca živil (SP) in zaporedno številko registriranega uporabnika (03). Nadalje je 

številka sestavljena iz letnice registracije (zadnji dve števili 08 pomeni leto 2008) in številke 

registriranega izdelka. V primeru SDC –SP 03/09-01 pomeni, da je podjetje SP registrirano 

kot tretji zaporedni proizvajalec živil, ki je leta 2009 (09) vložilo prvo registracijo živila (01) 

.  

Slika 2: Označbe na živilih, pridelanih v Sloveniji, in verificiranih v Slovenskem društvu za 

celiakijo 

http://lifelogiconline.wordpress.com/2011/05/11/why-gluten-free/gluten-free-symbol/
http://www.google.si/imgres?start=117&um=1&hl=sl&sa=N&biw=1441&bih=632&tbm=isch&tbnid=QwevQozIrE3NwM:&imgrefurl=http://www.nougatlimar.co.uk/products.html&docid=qOa5LgGq6DH5UM&imgurl=http://www.nougatlimar.co.uk/images/large_glutenfree.gif&w=300&h=300&ei=B7WKT7_rF-WL4gSV69GHCg&zoom=1&iact=hc&vpx=663&vpy=131&dur=3570&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=119&sig=116631516134058810937&page=5&tbnh=140&tbnw=140&ndsp=29&ved=1t:429,r:11,s:117,i:123
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2.5 Hranilne vrednosti brezglutenskih živil  

»Referenčne vrednosti za vnos hranil določajo količine hranil, za katere domnevamo, da nas 

ščitijo pred prehransko pogojenimi zdravstvenimi okvarami in omogočajo polno storilnost« 

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Hranilne vrednosti brezglutenskih živil pri 

brezglutenski dieti so ocenjevali v različnih raziskavah, kjer je bilo ugotovljeno, da se z 

zamenjavo pšenice, rži, ječmena in ovsa spremenijo tudi hranilne vrednosti živila. Tako je 

Thompson s sodelavci leta 2005 ugotovil, da je pri Američanih dnevni vnos železa, kalcija in 

vlaknin pri brezglutenski dieti nižji od priporočene vrednosti. Analiza tridnevnih dnevnikov 

prehranjevanja je pokazala, da je pri več kot 50 % žensk nezadosten vnos prehranskih 

vlaknin, železa in kalcija ( Thompson, 2000; Thompson, Dennis, Higgins, Lee in Sharrettt, 

2005). 

Vnos prehranskih vlaknin je bil pri ženskah 46 %, pri moških 88 % priporočljivega dnevnega 

vnosa, pri vnosu železa je bilo ugotovljeno pri ženskah 44 % in pri moških 100 % 

priporočljivih vrednosti dnevnega vnosa, vnos kalcija pa pri moških 63 %, nižji pa pri 

ženskah (31%) priporočljivega dnevnega vnosa (Thompson idr, 2005).  

V predhodni raziskavi je Thompson ugotavljal vsebnost folatov, železa in prehranskih 

vlaknin v brezglutenskih živilih. Tako je ugotovil, da brezglutenska živila vsebujejo manjše 

količine tiamina, roboflavina, niacina, folatov in železa v primerjavi s klasičnimi živili 

(Thompson, 2000). 

V Sloveniji je bila leta 2008 opravljena raziskava prehranskega vnosa pri otrocih s celiakijo. 

Ugotovljeno je bilo, da večina otrok ne dosega priporočene vrednosti za vnos energije, 

povprečni dnevni vnos beljakovin pri otrocih in mladostnikih s celiakijo na brezglutenski 

dieti so večji od priporočil referenčnih vrednosti za vnos hranil, vendar še vedno v mejah med 

10 % in 15 % priporočljivega dnevnega energijskega vnosa. Dnevni vnos kalcija in železa je 

bil pri vseh anketirancih nižji od priporočil, ki so določena za posamezno starostno skupino 

(Česnovar, 2008). 

2.5.1 Potreba po brezglutenskih živilih 

Zaradi večjega števila odkritih bolnikov s celiakijo se je povečala potreba po količini ustrezne 

hrane, prav tako pa je nastala nova zahteva po obsežnejši ponudbi kot tudi kvaliteti hrane.  

Ponudba brezglutenskih živil v ZDA leta 2006 se je povečala pri ponudnikih z zdravo 

prehrano na 2400 izdelkov, v supermarketih na 1400 različnih izdelkov. Od leta 2000 se je 

prodaja brezglutenskih izdelkov povečala za več kot 300 %, posebno pri prodaji kruha in tort 

je bila ugotovljena za več kot 120 % rast prodaje v zadnjih treh letih, pri čemer pa se je 

povečal tudi izbor prigrizkov in pekovskega peciva. V ZDA je bilo leta 2009 ugotovljena 

povečana 25 % letna rast prodaje brezglutenskih živil glede na preteklo leto. Povečala se je 

ponudba tako v trgovinah kot na spletnih straneh. Kljub večji kvaliteti in kvantiteti 

brezglutenske hrane pa ima še vedno velik vpliv na kakovost življenja visoka cena 

brezglutenskih živil. Okus in cena živila sta najpomembnejša dejavnika pri izbiri živila. V 

ZDA hrana za bolnike ni subvencionirana kot v nekaterih evropskih državah (Anglija, Italija, 

Finska) in Novi Zelandiji. V Angliji so bolniki upravičeni do brezglutenskih živil na recept. 
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V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se 90 % bolnikov s celiakijo v Angliji preživlja z živili, 

dobljenimi preko predpisanih receptov (Cureton in Fasano, 2009). 

V raziskavi, ki jo je opravil Greco s sodelavci (2011), je napoved porasta celiakije v 

mediteranskem območju visoka. Za leto 2020 je projicirano, da bo 5 milijonov ljudi s 

celiakijo, od tega 1 milijon otrok, kjer so upoštevali 11 % relativnega povečanja pojavnosti 

celiakije v primerjavi z letom 2010. V mediteranskem območju je kruh, narejen iz pšenice, 

pojmovan kot osnovno živilo preživetja. Testenine so prav tako narejene iz pšenice in so del 

mediteranske kuhinje. Zaradi vse večjega števila bolnikov s celiakijo med populacijo se 

pojavlja vse večja potreba po kvalitetni in ustrezni hrani, ki ne vsebuje glutena. 

2.6 Vplivi brezglutenske diete na kakovost življenja 

Hrana prinaša človeku prvo izkušnjo ugodja v življenju. Hrana nosi simboliko otroštva – 

spomin na tolažbo in občutek ugodja, sprejetja in užitka, ki ga omogočajo starši, saj so otroku 

najbližje. Hrana in hranjenje v celotnem obdobju otroštva ostajata pomemben vir 

komunikacije, saj starši preko hrane posredujejo svoja stališča in vrednote. Otrok tako že zelo 

zgodaj vključi hrano v doživljanje odnosov z zanj pomembnimi ljudmi. Zadovoljitev 

psihičnih potreb pa zagotavlja tudi psihološko ravnotežje. Zaradi tega ima hrana globok 

psihološki pomen, ki se simbolično povezuje s čustveno zadoščenostjo in občutjem 

sprejetosti (Čibej, 1998). 

Ločiti potrebe telesa od čustvenih potreb po hrani je nemogoče. Pri vsaki zamenjavi in 

nadomeščanju enega z drugim pa se pojavljajo različni zapleti. Simbolika hrane je tesno 

prepletena s simbolizmom telesa, s tem pa tudi s temami, kot so identiteta, samopodoba, 

odraslost, samostojnost, socialna sprejetost in možnost uveljavitve (Tomori, 1998). Že samo 

zaradi omejene izbire posameznih, ali odsvetovano prehranjevanje z določenimi živili, se 

bolnik s celiakijo lahko počuti izločen iz družbe, sooča se težavami, ki jih zdrav človek niti 

ne zazna kot moteče. 

V različnih raziskavah glede kakovosti življenja bolnikov s celiakijo so ugotovili, da 

odsotnost zdravstvenih težav in spremljanje kliničnih bolezenskih parametrov pri bolnikih ne 

pomeni samo po sebi tudi boljše kakovosti življenja.  

Za raziskave kakovosti življenja bolnikov se uporabljajo splošni generični in bolezensko 

specifični testi. Le malokateri testi ustrezajo pogojem zanesljivosti in verodostojnosti, 

učinkovitosti in veljavnosti ter senzitivnosti na spremembe. Raziskave, ki bi ocenile kakovost 

življenja pri bolnikih s kroničnimi boleznimi, so kakovost življenja zastavile kot »stanje 

popolnega duševnega, telesnega in socialnega blagostanja in ne le kot odsotnosti bolezni ali 

invalidnosti« (Žužej-Urlep, Mičetić-Turk, Dolinšek in Urlep, 2002, str: 44). Pojem HRQOL 

(health-related quality of life) je koncept, ki se ukvarja s proučevanjem in merjenjem 

kakovosti življenja kroničnih bolnikov, pri čemer se upošteva glavne vidike kakovosti 

življenja, kot so telesno-gibalni, socialni in psihološki vidik (emocionalni, kognitivni) (Žužej-

Urlep idr, 2002; Mustalahti, 2002; Barratt, Leeds in Sanders, 2011) 
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Vpliv brezglutenske diete na kakovost življenja so v obširnih raziskavah ugotavljali v Kanadi 

(Zarkadas idr, 2006; Rashid idr, 2005) in v Združenih državah Amerike (Lee, Ng, Diamond, 

Ciaccio, in Green, 2012). Prav tako so bile narejene obsežne raziskave v Italiji (Greco idr, 

2011), v Nemčiji (Häuser, Gold, Stein, Caspary in Stallmach, 2006), v Sloveniji (Žužej-

Urlep, 2002; Mičetić-Turk, Dolinšek, Žužej- Urlep, Turk Z., Turk M. idr, 2008,) na 

Švedskem (Sverker, Hensing in Hallert, 2005), v Angliji (Barratt idr, 2011), na Finskem 

(Mustalahti idr, 2002), na Nizozemskem (Van Koppen, Schweizer, Csizmadia, Krom, 

Hylkema, Van Geel idr. 2009). V raziskavah so natančneje ugotavljali socialne situacije, pri 

katerih se bolniki s celiakijo srečajo s težavami pri brezglutenski dieti, pri čemer so 

upoštevali demografske (spol, starost itd), socialne vidike ter izobrazbo. 

Strogo upoštevanje prepovedi uživanja določenih živil lahko vpliva na bolnikovo 

psihosocialno počutje in povzroča težave na različnih področjih: povzroča jim omejitve, tako 

socialne, kot finančne. Potovanja, prehranjevanje izven doma, težave v šoli ali službi zaradi 

diete, vpliv na družinsko življenje, so le nekateri dejavniki, na katere vpliva stroga 

brezglutenska dieta (Lee in Newman, 2003). Pri večini opravljenih raziskav so ugotovili 

negativne vplive brezglutenske diete na življenje bolnika s celiakijo. V raziskavah je bil 

odločilen pogoj strogosti oz. doslednosti pri vzdrževanju brezglutenske diete.  

V švedski raziskavi so poleg dveh generičnih testov uporabili še specifični bolezenski 9 

točkovni test, kjer so ugotovili, da so ženske javile najbolj očitne razlike v kakovosti življenja 

(Sverker idr, 2005). Ugotovili so kar 195 težav, s katerimi se soočajo odrasli bolniki. 

Najpogostejše težave bi lahko uvrstili med čustva, odnosi z drugimi ljudmi in organizacija 

vsakodnevnega življenja. Razlike v kvaliteti življenja med bolniki in ostalo populacijo so 

ugotovili v socialnem vidiku, kjer so bolniki navajali težave pri vzpostavljanju socialnih 

stikov, močnejši občutek drugačnosti, odpovedovanje pomembnim stvarem v življenju. Na 

čustvenem področju imajo zaradi izključevanja iz socialnih druženj občutke izoliranosti, 

sramu, strahu pred nehotenim zaužitjem glutena in skrbi glede obremenjevanja drugih, glede 

svoje bolezni. V povezavi z drugimi osebami so bolniki navedli prezrtost in zavračanje in 

namerno izogibanje druženju  

V ameriški raziskavi je bilo 81 % bolnikov mnenja, da celiakija nima vpliva na sposobnost za 

delo. Veliko število bolnikov pa meni, da niti njihovo fizično zdravje (87 %) niti 

emocionalno stanje (90 %) ne vplivajo na njihove socialne aktivnosti. Kljub temu je 82 % 

bolnikov javilo negativen vpliv na potovanja, in kar 67 % jih je mnenja, da njihova dieta 

negativno vpliva na njihove družine. Večina (86 %) je mnenja, da dieta vpliva na 

prehranjevanje zunaj doma in 41 % opaža, da ima brezglutenska dieta negativen vpliv na 

kariero. V večini primerov so zaradi brezglutenske diete negativni vplivi na družino, 

potovanja in prehrano izven doma opažale ženske (Lee in Newman, 2003).  

Lee s sodelavci (2012) je ugotovila manj negativnih posledic na socialno življenje bolnikov s 

celiakijo pri osebah, ki imajo bolezen diagnosticirano od rojstva in dosledno vzdržujejo 

brezglutensko dieto kot pri odraslih osebah, ki so jim bolezen ugotovili kasneje. 
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Izključevanje iz socialnih druženj zaradi diete je prav tako eden izmed socialnih vidikov, ki 

so jih opisali odrasli bolniki v kanadski raziskavi. Zarkadas s sodelavci (2006) je ugotovil, da 

je kakovost življenja pri ženskah znatno nižja kot pri moških, prav tako pa so imeli slabšo 

kakovost življenja bolniki, ki so imeli diagnosticirano bolezen do enega leta starosti v 

primerjavi s tistimi, ki imajo bolezen odkrito že več let. V raziskavi odraslih bolnikov so 

ugotavljali težave z doslednim izvajanjem brezglutenske diete (44 %) zaradi spremembe 

življenjskega stila, kot izogibanje potovanju (38 %), prehranjevanju izven doma (restavracije-

79 %). Večina bolnikov (94 %) je imelo na potovanjih brezglutenska živila s seboj.  

Bolniki so imeli težave tudi z iskanjem brezglutenskih živil (85 %), posebno kvalitetnejših 

(83 %), z ugotavljanjem, ali je hrana brez glutena (85 %), ali pa niso prejeli vabila na 

družabna druženja zaradi bolezni in posledično brezglutenske diete. V raziskavi so ugotovili, 

da imajo bolniki v Kanadi težave tudi pri bolnišničnem zdravljenju. 

V raziskavi glede kakovosti življenja je Nachman s sodelavci (2009) ugotovil, da imajo 

bolniki z atipično in tiho obliko celiakije ocenjeno značilno boljšo kakovost življenja kot 

bolniki s tipičnimi bolezenskimi znaki. Glede na dejstvo, da so bile ugotovljene razlike v 

kakovosti življenja pri bolnikih z različnimi tipi celiakije, so ugotovili negativne vplive na 

kakovost življenja tudi v primerjavi med spoloma in starostnimi skupinami. Glede na 

trenutne raziskave ima brezglutenska dieta večji negativni vpliv na ženske kot moške 

(Zarkadas, 2006; Lee idr, 2007). 

Po uvedbi brezglutenske diete se kakovost življenja pri tipičnih bolnikih izboljša. Opravljene 

raziskave, ki merijo kakovost življenja po uvedbi brezglutenske diete v prehrano bolnika s 

celiakijo, so si nasprotujoče. V finski raziskavi (Mustalahti idr, 2002) je bilo ugotovljeno, da 

se kakovost življenja iz zdravstvenega vidika bolnikov z uvedbo brezglutenske diete po enem 

letu izboljša in doseže raven zdrave populacije. Novejše raziskave so pokazale, da bolniki s 

celiakijo ne dosegajo enake stopnje kakovosti življenja, saj morajo upoštevati tako 

psihosocialne, ekonomske kot tudi zdravstvene dejavnike.  

Ker fizične omejitve po določenem času ob upoštevanju brezglutenske diete izzvenijo, je 

treba posebno skrb nameniti emocionalnim in psihosocialnim oviram, s katerimi se srečajo 

predvsem otroci in mladostniki 

Kanadska raziskava (Rashid idr, 2005) je pokazala, da brezglutenska dieta negativno vpliva 

(med 10 % do 20 % anketiranih) pri različnih aktivnostih na otroka in njegovo družino. 

Veliko otrok se je dobro prilagodilo bolezni in skoraj vsi se zavedajo pomembnosti 

neuživanja glutena, le 13 % jih pojmuje celiakijo kot največjo motnjo v njihovem socialnem 

življenju. Negativni vpliv zaradi brezglutenske diete se je pokazal pri otrokovih socialnih 

aktivnostih v šoli (63 %), pri izvenšolskih obveznostih kot tudi pri družinskih zadevah, kot je 

prehranjevanje izven doma, potovanja in nakupovanje. Prijetni socialni dogodki, kot so 

rojstno-dnevne zabave, poletni kampi, prenočitev otroka pri prijatelju in prehrana zunaj 

doma, povzročajo dodatne izzive za otroka s celiakijo. 23 % otrok občuti jezo zaradi strogega 

upoštevanja brezglutenske diete, 25 % se jih počuti v zadregi ali jim je nerodno oziroma 

neprijetno, 13 % je opustilo nekatere šolske aktivnosti ali socialna druženja pri prijateljih, 11 

% jih meni, da učitelji in prijatelji ne vedo, kaj je to celiakija. Večina družin, kjer je otrok 
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celiakaš, se vedno ali zelo pogosto izogibajo prehranjevanju izven doma (54 %), kljub temu 

vsi potujejo ( le 15 % bolnikov se je odpovedalo potovanjem), in imajo na potovanjih zraven 

brezglutensko hrano (83 %). Večina družin ima težave pri iskanju brezglutenske hrane v 

trgovini (28 %) ter ali je hrana tudi brez glutena (27 %). V grški raziskavi (Roma idr, 2010) 

so prav tako ugotovili negativni vpliv pri otrocih, saj se izogibajo potovanjem in 

prehranjevanju v restavracijah (17 %). 

V švedski raziskavi (Sverker, Ostlund, Hallert in Hensing, 2007) so ugotovili velik vpliv 

sorodnikov na zdravje in kakovost življenja bolnikov s celiakijo. Raziskava je obsegala 3 

področja (skrb, povezana z boleznijo, organizacija vsakodnevnih opravil, vpliv motnje v 

socialnem življenju), ki so jih primerjali v različnih okoljih (znotraj družine, v socialnih 

druženjih s prijatelji in znanci, medsebojna interakcija v trgovinah in restavracijah). Ugotovili 

so, da imajo sorodniki povečan obseg dela v domačem okolju, opaziti je omejitev svobode, 

anksioznost, pomanjkanje informacij in ustreznega znanja ter pomanjkanje razumevanja. 

Reševanje teh problemov je vključevalo tako planiranje vnaprej kot izboljšanje znanja 

sorodnikov in njihovega obveščanja. Raziskava je pokazala pomembnost zagotavljanja 

informiranosti in dodatnega znanja ožjim družinskim članom in s tem se bo tudi sama 

izkušnja interakcije med bolniki in sorodniki pokazala kot izboljšava. 

Pri bolnikih s celiakijo je bila ugotovljena direktna povezava med socialno fobijo in trenutno 

depresijo (Addolorato idr, 2008). Pri bolnikih z na novo diagnosticirano celiakijo je opaziti 

veliko pojavnost tako anksioznosti kot tudi depresije. Medtem ko anksioznost izzveni z 

upoštevanjem brezglutenske diete, depresija ostaja pogosta. Veliko bolnikov se zaradi svoje 

bolezni izogiba družabnim dogodkom zaradi prehranskih omejitev oziroma pojavljanja kot 

»bolna oseba« v družini in med prijatelji. Pri bolnikih s celiakijo je pogostejša socialna fobija. 

Trenutna depresija je bila v veliki meri bolj prisotna pri bolnikih s celiakijo (52,5 %). Pri 

ženskih bolnicah s celiakijo se pojavlja anksioznost in depresija pogosteje kot pri ostali 

populaciji (Häuser, Janke, Klump, Gregor in  Hinz, 2010). 

Raziskava, opravljena na odraslih bolnikih v Sloveniji, je pokazala, da bolniki ne odstopajo v 

socialnih, finančnih ali izobrazbenih vidikih v primerjavi z zdravimi osebami. Glavni razlog 

za zmanjšano fizično zmogljivost so bile zdravstvene težave pri 5 % bolnikov. Pri bolnikih so 

bile ugotovljene tako težave v partnerstvu kot v spolnem življenju, bolniki so bili pogosteje 

tesnobni, nepotrpežljivi, nervozni in utrujeni. V slovenski raziskavi je bilo ugotovljeno, da 

celiakija ne zmanjšuje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo (Mičetić-Turk idr, 2008). Prav 

tako je bila narejena raziskava kakovosti življenja šolarjev s celiakijo na kliničnem oddelku 

za pediatrijo v Mariboru leta 2002. Ugotovili so, da velik del šolarjev (31 % od 88 

sodelujočih) ne more sprejeti svoje bolezni in se z njo sprijazniti, in 6 % šolarjem pomeni 

celiakija precejšnjo težavo (Žužej- Urlep idr, 2002). 

Brezglutenska živila so v primerjavi z običajnimi živili dražja, kar vpliva tudi na odločitev za 

nakup, zato je prehrana bolnikov s celiakijo manj raznolika in v določenih primerih celo 

pomanjkljiva, kar vpliva na kakovost njihovega življenja. Vpliv visokih cen na življenje 

bolnikov so ugotovili pri mnogih raziskavah. V ZDA je največja težava pri nedoslednosti 

vzdrževanja diete visoka cena brezglutenskih živil. Cena brezglutenskih izdelkov je bila leta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20H%26%23x000e4%3Buser%2BW%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Janke%2BKH%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Klump%2BB%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Gregor%2BM%5bauth%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Hinz%2BA%5bauth%5d
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2003 ocenjena na štirikratno ceno običajnih živil (McLoughlin idr, 2003). Cureton (2007) je 

ugotovila, da so živila, ki so po naravi brez glutena (žita in druga nadomestna živila), ki jih 

lahko nadomestimo pri brezglutenski dieti, znatno cenejša kot že izdelana brezglutenska 

živila. Tako lahko hrano bolniki pripravljajo sami v lastnem gospodinjstvu, namesto da 

kupujejo že pripravljena živila. Bolniki lahko prihranijo tudi pri naročilu živil preko 

internetnih strani ob naročilu večjih količin, kjer lahko znižajo stroške pošiljanja. Prav tako je 

Cureton v raziskavi opozorila na postopke, kako lahko bolniki izboljšajo varnost pri 

prehranjevanju v restavracijah. Pri tem je pomembno, da se bolniki pri naročilu jasno 

opredelijo kot bolniki, ki se morajo prehranjevati z brezglutenskimi živili. Prav tako je 

predlagala, da se v restavracijah dodatno označijo posebni meniji, primerni za bolnike s 

celiakijo. V Kanadi je bilo ugotovljeno, da je cena brezglutenskih živil višja do 242 % v 

primerjavi z običajnimi živili (Stevens in Rashid, 2008). 

2.7 Posledice neustrezne prehrane na zdravje bolnika s celiakijo 

2.7.1 Kršitev strogih določil diete 

Največji vzrok neodzivnosti na brezglutensko dieto je kršitev stroge brezglutenske diete, kjer 

nedoslednost upoštevanja diete variira med 7 do 55 % bolnikov s celiakijo in je odvisna od 

starosti, spola, etnične pripadnosti, stopnje izobrazbe, družbenega sloja in klasičnega 

vzdrževanja diete.  

Razlogi za nedoslednost upoštevanja diete so različni: slabša okusnost brezglutenskih živil in 

izdelkov (Roma idr, 2010), odsotnost težav po zaužitju brezglutenskih izdelkov (Hopman, 

Cessie, von Blomberg in Mearin, 2006), nedefinirana vsebnost glutena v živilih in zdravilih, 

visoka cena brezglutenskih izdelkov ter slabše znanje o bolezni in ustrezni dieti (Lee, 2007). 

Najpogostejše kršitve odraslih bolnikov so pri prehranjevanju v restavracijah (26 %) in v 21 

% na zabavah in socialnih druženjih (Green idr, 2001). V raziskavi na Nizozemskem je bilo 

ugotovljeno, da med mladimi v starosti od 12 do 25 let 23 % sodelujočih občasno uživa 

glutenska živila, najpogosteje pri udeleževanju posebnih priložnostih (60 %) ali 

prehranjevanju doma (49 %). Najpogostejša živila, ki so vsebovala gluten, so bila: bonboni 

(53 %), čokolade ali čipsi (47 %) in v 31 % hitra hrana. Hitro hrano so uživali predvsem 

mladostniki v starosti od 17 do 25 let (Hopman idr, 2006). 

Roma in sodelavci (2010) so ugotovili, da grški otroci ne spoštujejo brezglutenske diete 

zaradi slabega okusa brezglutenskih živil (32 %), zaradi slabe dostopnosti živil (11 %) in da 

se izogibajo prehrani izven doma (17 %). Razlog nespoštovanja stroge diete pri otrocih je 

atipična oblika bolezni, saj bolniki nimajo klasičnih znakov (11 %). Prav tako so v raziskavi 

ugotovili, da otroci, ki imajo atipično obliko bolezni z asimptomatskimi znaki, čez določen 

čas pogosteje namerno kršijo brezglutensko dieto.  

Lee s sodelavci (2007) je ugotovila, da je glavni razlog nedoslednosti stroge diete pri 

ameriških bolnikih s celiakijo omejena razpoložljivost pripravljenih živil pri prehranjevanju v 

restavracijah. Prav tako vse trgovine v svoji ponudbi nimajo vključenih brezglutenskih živil. 

Ponudba različnih brezglutenskih živil v Angliji je bila večja kot v primerjavi s podatki za 

Združene države Amerike.  



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

22 

 

V angleški raziskavi odraslih bolnikov s celiakijo so ugotovili, da so premožnejši bolniki 

trikrat bolj dosledni pri upoštevanju brezglutenske diete kot bolniki, ki prihajajo iz revnejših 

okolišev, kar velja tudi za osebe z univerzitetno izobrazbo. Povezava z višjo stopnjo 

izobrazbe in boljšo doslednostjo pri dieti je možno povezati z inteligenco oziroma z boljšimi 

sposobnostmi reševanja problemov in planiranja sredstev, ki pomagajo bolniku pri 

premagovanju težav pri brezglutenski dieti (Barratt idr, 2011).  

2.7.2 Neodzivnost bolnikov na brezglutensko dieto 

Po uvedbi brezglutenskih živil v prehrano bolnika s celiakijo se klinični znaki ne pojavljajo 

več in histološke spremembe na sluznici se popravijo. Klinično izboljšanje stanja je opazno v 

prvih nekaj tednih po začeti dieti, lahko pa je potrebno tudi do 2 leti, da se črevesna sluznica 

popolnoma obnovi. Rezultati seroloških testov (tTG –protitelesa) se povrnejo na normalno 

raven v obdobju 2 - 3 mesecev. Določanje tTG in vsebnosti IgA je lahko kot merilo 

uspešnosti vzdrževanja brezglutenske diete, vendar z upoštevanjem določenih parametrov pri 

vpeljavi brezglutenske diete (Cellier idr, 2000; Holtmeier in Caspary, 2005; Leffler idr, 2007; 

Gasparini idr, 2008). 

Problem neodzivnosti celiakije na dieto se v medicinski literaturi opisuje kot posledica 

zavračanja brezglutenske diete pri novo odkritih primerih ali pa kot ponovnemu pojavljanju 

bolezenskih simptomov kljub strogi dieti pri bolnikih, kjer so se prvotno ustrezno pokazale 

izboljšave ob uvedbi brezglutenske diete. Kljub strogi dieti brezglutenska dieta nima učinka 

pri približno 30 % bolnikov, kjer se histološke spremembe in klinični zanki bolezni še vedno 

pojavljajo. Ti bolniki imajo tako imenovano »refraktorno SPRUE«. To stanje je redko in 

najbolj pogosto pri neuspešni odzivnosti bolnika na brezglutensko dieto (McLoughlin idr, 

2003; Gasparini idr, 2008;). 

V francoski raziskavi (Matysiak- Budnik idr, 2008) je bilo ugotovljeno, da lahko manj kot 10 

% oseb, ki so jim diagnosticirali celiakijo v otroštvu, razvije toleranco na gluten. Toleranca ni 

nujno trajna in še vedno je potreben nadzor nad asimptomatskimi znaki in serološki in 

histološki testi za kontrolo. 

Nekateri avtorji predlagajo, da bi osebe s tako imenovano »tiho« celiakijo« kljub odsotnosti 

klasičnih simptomov vzdrževali strogo brezglutensko dieto, saj drugače povečajo možnost 

zapletov bolezni. Po drugi strani pa raziskave (Holtmeier in Caspary, 2005) pri tej skupini 

bolnikov niso potrdile koristi brezglutenske diete. Dokazano je bilo, da takšni bolniki niso 

dosledni pri strogih zahtevah izločanja glutena iz prehrane in da je možnost nastanka limfoma 

in ostalih vrst raka na prebavilih manjša, kot je bilo sprva mišljeno. 
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3 METODOLOGIJA DELA 

Podatke za diplomsko delo smo pridobili z anketiranjem članov Slovenskega društva za 

celiakijo. Anketni vprašalniki so bili poslani po pošti. Vzorec obsega bolnike s postavljeno 

diagnozo celiakije. V primeru mlajših anketirancev (predšolski otroci) so anketni vprašalnik 

izpolnili starši.  

Anketiranci so odgovarjali na vprašanja, ki so bila urejena v sklope vprašanj za posamezno 

temo. V anketi smo spraševali o virih informacij glede ustreznosti brezglutenskih živil, 

načinih prepoznavanja brezglutenskih živil, stopnji zaupanja znaku prečrtanega žitnega klasa, 

lokacijah nakupovanja živil, razlogih, ki vlivajo pri odločitvi za nakup brezglutenskih živil in 

dejavnikih za nakup. Zanimal nas je tudi vpliv predlaganih izboljšav na prepoznavanje 

brezglutenskih živil in vpliv brezglutenske diete na kakovost življenja bolnikov s celiakijo. 

Pri vprašanjih, ki so se navezovala na pogostost trditev, smo uporabili Likertovo lestvico. 

Pri posameznih trditvah smo s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice (s trditvijo se 

nikakor ne strinjam; se ne strinjam; niti se ne strinjam, niti se strinjam; se strinjam in s 

trditvijo se popolnoma strinjam) ugotavljali stopnjo strinjanja, pri določenih trditvah pa so 

anketiranci lahko izbirali med možnost » trditev drži « ali » trditev ne drži«.  

Pri vprašanju glede pogostosti nakupa živila, za katerega bolniki ne vedo, ali je primerno za 

bolnikovo prehrano, so anketiranci lahko izbirali med možnostmi vedno, občasno ali nikoli. 

Na koncu vprašalnika smo bolnike povprašali po njihovem mnenju, kako so predlagane 

izboljšave pripomogle k boljši prepoznavnosti brezglutenskih živil. Sodelujoči v raziskavi so 

izbirali med odgovori: zelo slabo; slabo; niti ne dobro, niti ne slabo; dobro; zelo dobro. 

Analiza podatkov je bila izvedena s pomočjo računalniškega programa SPSS 12.0. Uporabili 

smo deskriptivne statistične metode. 
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3.1 Predstavitev vzorca 

Sodelovalo je 226 naključno izbranih članov iz naslednjih podružnic Slovenskega društva za 

celiakijo: Celje, Gorenjska, Ljubljana, Podravje, Pomurje, Primorska, Koroška in Dolenjska. 

Sodelovalo je več žensk kot moških (178 žensk in 48 moških). Večina anketirancev je imela 

srednješolsko izobrazbo (52,7 % anketirancev), višjo ali visoko izobrazbo je imelo 35 % 

anketirancev, 12,3 % pa osnovnošolsko izobrazbo ali so bili brez izobrazbe. Anketiranci brez 

izobrazbe so bili otroci, ki se še šolajo, in anketiranci brez dokončane osnovne šole. 

V anketnem vprašalniku so anketiranci označili tudi tip bolezni in trajanje le-te. Glede na tip 

celiakije je bilo največ anketirancev bolnikov s tipično obliko celiakije (44,60 %), manj 

bolnikov je imelo diagnosticirano atipično obliko (13,70 %) ali tiho celiakijo (10,20 %), 

latentno obliko je imelo 2,20 % anketirancev, kar 29,30 % anketirancev se ni opredelilo glede 

tipa bolezni.  

Anketirance smo glede na starost razdelili v štiri skupine: 1. skupina: starost do 18 let; 2. 

skupina: starost od 19 do 26 let; 3. skupina: starost od 27 do 49 let; 4. skupina: starost 

anketirancev nad 50 let. Anketiranci prve starostne skupine so predstavljali 16,70 % 

anketirancev, druge starostne skupine 21,20 %, anketiranci iz tretje skupine so bili 

najštevilčnejši, to je 44,90 %, najstarejši anketiranci pa predstavljajo 17,20 % anketirancev. 

Analiza rezultatov glede na starost anketirancev je pokazala, da imajo anketiranci v starosti 

med 19 in 27 let slabšo informiranost glede tipa celiakije. Pri mlajših bolnikih (do 18 let) 

opazimo, da nimajo »latentne celiakije«, za katero je značilna faza mirovanja in nimajo težav 

kljub prisotnosti bolezni. Latentna faza se pojavi po uvedbi brezglutenske diete, po 

določenem času, ko ni vnosa glutena in se prične regeneracija na telesnem nivoju (obnovitev 

črevesnih resic). 

Oblikovali smo skupine glede na čas trajanja bolezni, kjer smo združili anketirance v štiri 

skupine: 1. skupina: trajanje bolezni do 3 let; 2. skupina: trajanje bolezni 4 do 10 let; 3. 

skupina: trajanje bolezni od 10 do 20 let; 4. skupina: trajanje bolezni več kot 21 let.  
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4 REZULTATI 

4.1 Doslednost upoštevanja diete 

Zdravljenje celiakije zahteva strogo upoštevanje brezglutenske diete, kar je lahko velik izziv 

za bolnike. Dejavniki v okolju lahko razvijajo bolezen ali pospešujejo zdravje, odvisno od 

vzorcev in interakcije med njimi. Zadovoljitev fizioloških potreb, med njimi tudi potrebe po 

hranjenju, je nujno za preživetje. Preko hrane smo ljudje vpleteni v pomembne odnose z 

drugimi ljudmi.  

V anketnem vprašalniku smo preverjali doslednost anketirancev pri vzdrževanju stroge 

brezglutenske diete. Analiza je pokazala, da se kar 89,70 % anketirancev strogo drži 

brezglutenske diete. Glede na dejstvo, da je brezglutenska dieta edino »zdravilo« za bolnike s 

celiakijo, je presenetljiv rezultat, da 10,30 % anketirancev ne upošteva stroge brezglutenske 

diete. 

Ugotavljali smo, v kateri starosti bolniki pogosteje kršijo določila diete. Anketirance smo 

razvrstili v štiri starostne skupine (do 18 let, od 19 do 26 let, od 27 do 49 let, nad 50 let). 

Podatki so predstavljeni v grafu 1. 

 

Graf 1: Upoštevanje brezglutenske diete glede na starost anketirancev 

Najvišji delež bolnikov (93,20 %), ki upoštevajo določila brezglutenske diete, smo ugotovili 

pri anketirancih, starih med 27 in 49 leti, najnižji delež je ugotovljen med anketiranci, starimi 

med 19 in 26 leti. 14,30 % anketirancev, starih med 19 in 26 leti, ne upošteva brezglutenske 

diete dosledno. 
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Pri analizi razlik med spoloma pri upoštevanju diete nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik. Ugotovili smo, da 85,40 % moških strogo upošteva načela brezglutenske diete, kar je 

vseeno manjši delež, kot je ugotovljen pri ženskah (90,80 %).  

Najvišji delež pri doslednem upoštevanju brezglutenske diete smo ugotovili pri anketirancih 

primorske podružnice (94,40 %). Najvišji delež neupoštevanja diete je opaziti pri bolnikih, ki 

so člani koroške podružnice (25,00 %), pomurske podružnice (13,60 %) in podravske 

podružnice (11,80 %). V omenjenih primerih razlika ni statistično pomembna. 

4.2 Prepoznavanje brezglutenskih živil in njihovih ponudnikov 

V anketnem vprašalniku smo spraševali po mnenju bolnikov, kako dobro prepoznavajo 

brezglutenska živila. Anketiranci so izbirali med možnostmi: zelo slabo, slabo, dobro, zelo 

dobro in odlično. Analiza podatkov o prepoznavanju brezglutenskih živil je predstavljena v 

grafu 2. 

 

Graf 2: Ocena prepoznavanja brezglutenskih živil 

Z analizo smo ugotovili, da 41,33 % anketirancev prepoznava brezglutenska živila dobro, 

zelo dobro jih prepoznava 41,33 % in le 9,78 % anketirancev prepoznava brezglutenska živila 

odlično. Delež anketirancev, ki zelo slabo in slabo prepoznava brezglutenska živila, je manj 

kot 10 %.  

V raziskavi smo analizirali prepoznavanje živil med anketiranci različnih starosti. 

Anketirance smo razdelili v 4 starostne kategorije (do 18 let, od 19 do 26 let, od 27 do 49 let, 

nad 50 let). Ugotovili smo, da otroci in mladostniki do starosti 18 let prepoznavajo 

brezglutenska živila zelo dobro (48,50 %) oziroma odlično (15,20 %). Približno polovica v 

starosti med 27 do 49 prepoznavajo brezglutenska živila zelo dobro (44,90 %), anketiranci 

nad 50 let pa dobro (50,00 %). Da živila prepoznajo odlično, je mnenja le 2,40 % 

anketirancev, starih med 19 in 26 leti ter 14,60 % v starosti od 27 do 49 let. Pri analizi smo 

ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik pri prepoznavanju brezglutenskih živil med 

anketiranci različnih starosti.  
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Anketirance smo na podlagi prepoznavanja brezglutenskih živil razdelili v dve kategoriji. V 

prvo kategorijo (skupaj 48,88 % anketirancev) smo uvrstili anketirance, ki prepoznajo živila 

zelo slabo, slabo in dobro. V drugo kategorijo smo uvrstili anketirance, ki prepoznavajo živila 

zelo dobro in odlično (51,12 %). Tako smo pri dodatnih analizah upoštevali kategoriji slabših 

in boljših poznavalcev brezglutenskih živil. 

Z nalogo smo želeli pridobiti informacije, koliko različnih proizvajalcev ali različnih 

blagovnih znamk poznajo bolniki s celiakijo. V anketnem vprašalniku so anketiranci navedli 

število proizvajalcev in jih poimenovali. Analiza podatkov je predstavljena v grafu 3. 

 

Graf 3: Število naštetih ponudnikov brezglutenskih živil  

Ugotovili smo, da 21,70 % anketirancev pozna tri različne ponudnike brezglutenskih živil, 

16,40 % bolnikov meni, da poznajo štiri ponudnike, kar pet različnih ponudnikov pa je 

naštelo 12,80 % sodelujočih. Delež anketirancev, ki poznajo več kot šest različnih 

ponudnikov, je 23,00 %. Anketirancev, ki poznajo dva ali manj kot dva ponudnika 

brezglutenskih živil, je kar 37,70 %, kar je skoraj četrtina sodelujočih v raziskavi. Skoraj 

petina anketirancev ni navedla nobenega proizvajalca ali ponudnika brezglutenskih živil (graf 

3).  

Statistično pomembno razliko smo ugotovili pri različno izobraženih anketirancih, ki so 

navajali število ponudnikov (p<0,05). Anketiranci z najvišjo stopnjo izobrazbe so navedli 

največ ponudnikov brezglutenskih živil.  

Iz analize podatkov smo ugotovili, da bolniki poznajo le nekaj ponudnikov brezglutenskih 

živil. Med najbolj prepoznanimi blagovnimi znamkami so bolniki navedli blagovno znamko 

Schär, ki jo je navedlo kar 85,40 % anketirancev. Med bolj prepoznavnimi ponudniki so tudi 

Finax (49,12 %), Fenix (48,23 %), Molino di Fero (26,99 %), Glutano (24,34 %) in Orgran 

Natura (11,95 %). Med najbolj prepoznavnimi ponudniki zasledimo tudi podjetje Lincer, ki 

ga je navedlo kar 20,35 % anketirancev in je slovenski proizvajalec brezglutenskih živil. 
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4.3 Pridobivanje ustreznih informacij 

Osnovne informacije o brezglutenski dieti bolniki pridobijo pri osebnem zdravniku. Dodatne 

informacije bolnikom nudijo tudi združenja, ki bolnikom pomagajo z različnimi oblikami 

izobraževanja ter ustreznimi informacijami o bolezni in načinu prehranjevanja.  

Količina in ustreznost informacije omogoča bolnikom, da lahko izbirajo ustrezna živila. Ko 

se bolniki soočijo s problemom (v našem primeru postavljeni diagnozi celiakije), se ti 

naenkrat soočijo s pomanjkljivim znanjem o ustreznosti in primernosti posameznih živil. 

Bolniki s celiakijo morajo iz svoje prehrane izločiti živila, ki vsebujejo gluten. Ker se gluten 

nahaja v različnih živilih tudi kot dodatek, je pridobivanje informacij o ustreznosti 

posameznih živil prav tako ključnega pomena kot poznavanje bolezni same. Količina in 

ustreznost informacije omogoča bolnikom, da lahko izbirajo ustrezna živila. 

Naslednji korak, ki sledi, je pridobivanje ustreznih informacij o bolezni, o dovoljenih in 

priporočenih živilih, o izbiri in ponudbi brezglutenskih živil, seznanitev z blagovnimi 

znamkami in ponudniki takšnih živil. Večja kot je izbira živil, lažje se bolnik odloča o 

kvalitetnejši in okusnejši hrani. Odzivi na kupljeno hrano, tako imenovano »ponakupno 

vedenje«, pa določajo, ali bo bolnik ponovil nakup določenega živila ali bo izbiral med 

drugimi nadomestnimi. 

Prvi vir informacij je osebni zdravnik, ki poda bolniku najbolj osnovne informacije in 

napotke, kako se pravilno prehranjevati. Bolnik ima možnost obiskati dietetika, ki mu lahko 

dodatno pomaga z ustreznimi napotki glede izbire pravilnih ter za bolnika neškodljivih živil. 

Prav tako pa mu osebni zdravnik nudi pomoč in podporo pri spremembi življenjskega sloga, 

pri čemer so ključnega pomena ustrezne informacije. Vsak posameznik (ni obvezujoče, da je 

bolnik) se lahko včlani v Društvo za celiakijo, ki za člane organizira izobraževanja, delavnice 

in glasilo. Tako bolniki pridobijo informacije o bolezni, ustreznih živilih ter druge uporabne, 

koristne informacije za kakovostno življenje s celiakijo. Kot vir informacij pa se lahko bolnik 

poslužuje tudi tiskanih medijev, pri čemer lahko izbira med strokovnimi knjigami, revijami in 

preko ostalih tiskanih medijev (npr. promocijski material s strani proizvajalcev) ter 

informacijami, ki so dostopne preko svetovnega spleta (internetne strani).  

V diplomskem delu nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo informacije o 

ustreznih živilih iz različnih virov. Anketiranci so pri vsakem od naštetih virov označili, kako 

pogosto pridobivajo informacije. Izbirali so naslednje možnosti: 1 - nikoli, 2 - redko, 3 - 

občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto. Rezultati o pogostosti pridobivanja informacij pri 

posameznih virih so predstavljeni v grafu 4. 



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

29 

 

 

*Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi Likertove lestvice ( 1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 4: Pogostost pridobivanja informacij glede na vir  

Z analizo podatkov smo ugotovili, da se anketiranci kljub strokovni usposobljenosti 

zdravstvenih delavcev nanje obračajo zelo redko. Povprečna vrednost (M) pogostosti 

pridobivanja informacij pri zdravstvenih delavcih (osebnih zdravnikih in dietetikih) je nizka 

(M = 1,82), nekoliko višja je pri zdravnikih specialistih (M = 2,54). 78,70 % anketirancev 

redko ali nikoli ne pridobiva informacij pri osebnem zdravniku, delež tistih, ki redko ali 

nikoli ne obiščejo dietetika zaradi informacij, pa je zelo visok (79,00 %).  

Anketiranci najpogosteje pridobivajo informacije preko Slovenskega društva za celiakijo, 

občasno preko internetnih strani (spleta), kot občasen vir informacij pa so označili tudi 

tiskane medije s strani proizvajalcev in strokovne knjige. 41,70 % anketirancev pridobiva 

informacije zelo pogosto preko Slovenskega društva za celiakijo, preko internetnih strani 

26,70 % ter le 17,10 % preko strokovnih knjig ali revij (14,50 %). 

Informacije s strani prijateljev in znancev (M = 3,00) ter tiskanih medijev s strani ponudnikov 

brezglutenskih živil (M = 3,16) so občasni vir informiranja. 13,60 % anketirancev poišče 

informacije pri prijateljih in znancih zelo pogosto. 
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4.3.1  Pridobivanje informacij glede na vir in spol 

Pri analizi podatkov glede na vir informacij nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v pogostosti 

pridobivanja informacij med spoloma. V preglednici 1 so prikazani rezultati, kako pogosto 

pridobivajo informacije pri posameznem viru moški in kako pogosto ženske. 

Preglednica 1: Pogostost pridobivanja informacij glede na spol  

Vir informacij Spol N M* SD F 2P 

Osebni zdravnik 

Moški 45 2,22 1,241 

8,527 0,004 Ženska 163 1,71 0,921 

Dietetik 

Moški 40 1,7 0,992 

4,412 0,037 Ženska 159 1,86 1,211 

Zdravniki specialisti 

Moški 44 2,68 1,137 

1,920 0,167 Ženska 160 2,5 1,229 

Prijatelji in znanci 

Moški 41 2,93 1,104 

2,433 0,120 Ženska 166 3,03 1,253 

Strokovne knjige 

Moški 42 3,12 1,131 

0,752 0,387 Ženska 164 3,46 1,169 

Revije 

Moški 45 3,02 1,055 

0,714 0,399 Ženska 164 3,43 1,028 

Internetne strani (splet) in 
klepetalnice 

Moški 43 3,44 1,201 

0,000 0,991 Ženska 162 3,64 1,219 

Slovensko društvo za celiakijo 
(organizirana druženja in 
specializirana izobraževanja) 

Moški 47 3,83 1,11 

0,812 0,368 Ženska 174 4,12 0,987 

Tiskani mediji s strani ponudnikov 
brezglutenskih živil 

Moški 45 3,24 1,171 

1,099 0,296 Ženska 161 3,14 1,052 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Statistično pomembne razlike med spoloma smo ugotovili v pogostosti pridobivanja 

informacij pri osebnem zdravniku in pri dietetiku (p < 0,05). Pri analizi podatkov za ostale 

vire nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

Ugotovili smo, da pri osebnem zdravniku pogosteje pridobivajo informacijo moški, pri 

dietetiku pa pogosteje ženske. Ženske se obračajo na osebnega zdravnika (M = 1,71) redkeje 

kot na dietetika (M = 1,86). Moški zelo redko pridobivajo informacije pri dietetiku 

(preglednica 1). 

Ženske pogosteje kot moški pridobivajo informacije preko znancev in prijateljev. Prav tako 

pogosteje pridobivajo informacije preko interneta. Moški redkeje prebirajo strokovne knjige 

(M = 3,12) ali revije (M = 3,02) kot ženske. Moški pogosteje iščejo informacije preko 

tiskanih medijev s strani ponudnikov brezglutenskih živil in pri specialistih kot ženske 

(preglednica 1). V omenjenih primerih ugotovljena razlika ni statistično pomembna. Pri 

pridobivanju informacij preko Slovenskega društva za celiakijo med spoloma nismo ugotovili 

statistično pomembnih razlik, vendar ženske pridobivajo informacije pogosteje kot moški. V 

omenjenih primerih razlika ni statistično pomembna. 
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4.3.2 Pridobivanje informacij glede na vir in starost bolnikov 

Pridobivanje informacij o ustreznih živilih je ključnega pomena, da bolnik vzdržuje 

brezglutensko dieto. Razvoj informacijske tehnologije in lažja dostopnost informacij preko 

interneta ali preko strokovne literature omogočajo večjo izbiro informiranja o ustreznih in 

primernih živilih. Ugotavljali smo, kako pogosto bolniki različnih starosti pridobivajo 

informacije pri posameznih virih. Anketirance smo razvrstili v štiri starostne skupine (do 18 

let, 19 - 26 let, 27 - 49 let, nad 50 let), pri katerih smo ugotavljali pogostost pridobivanja 

informacij pri naštetih virih. Podatki so prikazani v preglednici 2. 

Preglednica 2: Starost in pogostost pridobivanja informacij glede na vire 

Vir informacij 
Starostne 
skupine N M* SD F 2P 

Osebni zdravnik 

do 18 let 33 2,12 1,166 

0,971 0,408 
19-26 let 40 1,85 0,921 

27-49 let 84 1,77 0,961 

nad 50 let 28 1,86 0,970 

Dietetik 

do 18 let 33 1,94 1,059 

2,068 0,106 
19-26 let 41 2,17 1,377 

27-49 let 79 1,72 1,120 

nad 50 let 25 1,52 1,085 

Zdravniki specialisti 

do 18 let 33 2,61 1,273 

1,312 0,272 
19-26 let 40 2,62 1,055 

27-49 let 82 2,45 1,209 

nad 50 let 28 2,96 1,201 

Prijatelji in znanci 

do 18 let 33 2,82 1,131 

2,521 0,059 
19-26 let 41 3,02 1,235 

27-49 let 82 2,85 1,218 

nad 50 let 28 3,54 1,170 

Strokovne knjige 

do 18 let 33 2,88 1,219 

3,674 0,013 
19-26 let 41 3,29 1,250 

27-49 let 84 3,64 1,105 

nad 50 let 26 3,27 1,079 

Revije 

do 18 let 33 3,03 1,045 

1,853 0,139 
19-26 let 42 3,19 1,131 

27-49 let 84 3,49 1,012 

nad 50 let 28 3,39 0,956 

Internetne strani (splet) in 
klepetalnice 

do 18 let 33 3,24 1,173 

8,740 0,000 
19-26 let 42 3,81 1,065 

27-49 let 83 3,87 1,091 

nad 50 let 24 2,62 1,439 

Slovensko društvo za celiakijo 
(organizirana druženja in 
specializirana izobraževanja) 

do 18 let 33 4,12 0,992 

0,059 0,981 
19-26 let 42 4,07 0,867 

27-49 let 88 4,03 1,119 

nad 50 let 33 4,06 0,998 

Tiskani mediji s strani ponudnikov 
brezglutenskih živil 

do 18 let 33 3,18 1,103 

0,430 0,732 
19-26 let 41 3,32 1,059 

27-49 let 81 3,11 1,049 

nad 50 let 29 3,07 1,067 
* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 
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Statistično pomembno razliko (p < 0,05) smo ugotovili pri pridobivanju informacij preko 

interneta in preko strokovnih knjig.  

V primerjavi med starostnimi skupinami so mlajši bolniki (do 18 let) redkeje iskali 

informacije preko strokovnih knjig (M = 2,88), najpogosteje pa anketiranci v starosti med 27 

in 49 leti (M = 3,64). Informacije preko internetnih strani (spleta) so starejši bolniki iskali 

redko (M = 2,62) v primerjavi z mlajšimi bolniki v starosti od 27 do 49 let, kjer je internet 

občasen vir (M = 3,87). 

 

Pri drugih virih, kjer lahko bolniki pridobivajo informacije, nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik.  

Pri primerjavi pogostosti informiranja pri zdravstvenih delavcih, kjer anketiranci redko 

pridobivajo informacije, obstajajo razlike med posameznimi skupinami, vendar niso 

statistično pomembne (preglednica 2). Pri osebnem zdravniku med skupinami različnih 

starosti najpogosteje pridobivajo informacijo bolniki v starosti do 18 let (M = 2,12), pri 

dietetiku bolniki v starosti 19 do 26 let (M = 2,17), pri zdravnikih specialistih pa bolniki nad 

50 let starosti (M = 2,96). Na dietetika se zelo redko ali nikoli ne obračajo anketiranci, 

starejši od 50 let (M = 1,52). Ugotovljene razlike pri pridobivanju informacij pri različnih 

zdravstvenih delavcih niso statistično pomembne. 

Anketiranci najpogosteje pridobivajo informacije preko Slovenskega društva za celiakijo, saj 

so vse starostne skupine označile ta vir kot pogost do zelo pogost. Med posameznimi 

starostnimi skupinami pri pridobivanju informacij preko društva ni opaziti statistično 

pomembnih razlik. Informacije s strani prijateljev in znancev najpogosteje pridobivajo 

starejši anketiranci (nad 50 let; M = 3,54), najmanj najmlajši do starosti 18 let (M = 2,82). 

Tiskani mediji, ki jih ponujajo proizvajalci, so pomemben vir informacij anketirancem v 

starosti med 19 in 26 leti (M = 3,32), najmanj pa starejšim nad 50 let, vendar ugotovljene 

razlike niso statistično pomembne. 
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4.3.3 Pogostost pridobivanja informacij glede na stopnjo izobrazbe 

V anketi so sodelovali bolniki z različno stopnjo izobrazbe. Z analizo smo ugotavljali, ali 

obstajajo razlike med stopnjo izobrazbe in pridobivanjem informacij glede na vir. Rezultati 

so predstavljeni v grafu 5. 

 

 * Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 5: Pridobivanje informacij pri posameznem viru glede na stopnjo izobrazbe 

Analiza je pokazala, da med anketiranci z različnimi stopnjami izobrazbe obstajajo statistično 

pomembne razlike pri pridobivanju informacij preko strokovnih knjig, pri osebnem zdravniku 

(p < 0,05) ter pri uporabi internetnih strani kot občasnega vira informacij (p < 0,05), pri 

drugih virih pa statistično pomembnih razlik nismo ugotovili. 

Najpogosteje informacije pri osebnem zdravniku pridobivajo anketiranci z zaključeno 

osnovnošolsko izobrazbo, strokovne knjige najpogosteje prebirajo osebe z dokončano 

srednješolsko izobrazbo in najvišje izobraženi anketiranci, najmanj pa anketiranci brez 

izobrazbe. Internetne strani (splet) za pridobivanje informacij najpogosteje uporabljajo 

anketiranci z najvišjo izobrazbo (graf 5).  
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Pri dietetiku najpogosteje iščejo informacije anketiranci z nedokončano (nedokončana 

osnovna šola), pri specialistih pa se informirajo anketiranci s srednjo stopnjo izobrazbe, 

vendar razlike niso statistično pomembne. 

Anketiranci z zaključeno osnovnošolsko izobrazbo pridobivajo informacije preko zdravnika 

specialista redko, vendar pogosteje kot pri osebnem zdravniku ali dietetiku. Prijatelji in 

znanci so pri tej skupini (dokončana osnovna šola) enako pogost vir informacij kot revije, 

redkeje pa ta skupina prebira strokovne knjige ali išče informacije preko internetnih strani 

(spleta), vendar opisane razlike niso statistično pomembne.  

Vsi anketiranci, ne glede na stopnjo izobrazbe, najpogosteje med izbranimi viri pridobivajo 

informacije preko Slovenskega društva za celiakijo (SDC). Kot pogosti vir so anketiranci s 

srednješolsko šolsko izobrazbo izbrali Slovensko društvo za celiakijo (M=4,08), najmanj 

pogosto pa preko tega društva pridobivajo informacije anketiranci brez izobrazbe vendar 

opisane razlike niso statistično pomembne. 

Bolniki z dokončano srednješolsko izobrazbo poleg Slovenskega društva za celiakijo 

navajajo tudi pridobivanje informacij preko interneta ter strokovnih knjig, višješolsko ali 

višje izobraženi anketiranci pa poleg društva (Slovensko društvo za celiakijo) najpogosteje 

pridobivajo informacije preko internetnih strani (spleta), strokovnih knjig in revij (M = 3,41). 

Prijatelji in znanci so občasen vir informacij ne glede na stopnjo izobrazbe. Bolniki z 

dokončano srednješolsko izobrazbo se pogosteje obračajo na prijatelje in znance glede 

ustreznih informacij kot bolniki z osnovno šolo ali najvišje izobraženi anketiranci. 

Anketiranci z dokončano višješolsko ali višjo izobrazbo navajajo kot druge najpogostejše vire 

pridobivanja informacij preko internetnih strani (M = 3,97), prebiranje strokovnih knjig (M = 

3,50) in revij (M = 3,4). V omenjenih primerih razlike niso statistično pomembne. 

Pri analizi je mogoče opaziti, da višja stopnja izobrazbe predstavlja večjo stopnjo 

samostojnega raziskovanja (strokovne knjige in internet) oz. uporaba bolj strokovnega 

(primarnega) vira informacij. 
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4.3.4 Pridobivanje informacij v povezavi s trajanjem bolezni 

Za bolnike, ki že dalj časa živijo s celiakijo, predvidevamo, da imajo tudi več informacij 

glede svoje bolezni in živilih, ki so primerna za brezglutensko dieto. Količina informacij o 

ustreznosti posameznega živila je odvisna od ponudbe živil na trgu in od aktualne ponudbe 

pri prodajalcih. S časom se ponudba brezglutenskih živil na trgu povečuje in s tem je 

dostopnost živil boljša, težje pa je imeti vsakokrat aktualne informacije, kaj se dogaja na trgu, 

katera živila so nova v ponudbi, kaj je kvalitetnejše in okusnejše. Tako je pridobivanje 

informacij pomembno za bolnike, saj posledično vpliva na izbiro ustreznega živila. 

Glede na trajanje bolezni smo bolnike razdelili v 4 skupine: do 3 let; od 4 let do 10 let; od 10 

let do 20 let; 21 let in več. Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

temi skupinami za posamezen vir. Podatki so predstavljeni v preglednici 3. 

Preglednica 3: Pridobivanje informacij v povezavi s trajanjem bolezni  

Vir informacij Trajanje bolezni N M* SD F 2P 

Osebni zdravnik 

 do 3 let 46 1,67 0,896 

0,470 0,700 
4 do 10 let 72 1,82 1,079 

11 do 20 let 45 1,91 0,996 

 21 let in več 35 1,83 0,785 

Dietetik 

 do 3 let 45 1,89 1,335 

0,970 0,410 
4 do 10 let 68 1,62 1,008 

11 do 20 let 44 1,89 1,083 

 21 let in več 33 1,97 1,262 

Zdravniki specialisti 

 do 3 let 46 2,59 1,107 

0,360 0,780 
4 do 10 let 70 2,61 1,254 

11 do 20 let 44 2,50 1,089 

 21 let in več 37 2,38 1,233 

Prijatelji in znanci 

 do 3 let 47 3,30 1,102 

2,340 0,080 
4 do 10 let 70 3,04 1,256 

11 do 20 let 44 2,70 1,091 

 21 let in več 35 2,74 1,400 

Strokovne knjige 

 do 3 let 45 3,58 1,158 

0,910 0,440 
4 do 10 let 71 3,42 1,215 

11 do 20 let 45 3,27 1,195 

 21 let in več 34 3,18 1,167 

Revije 

 do 3 let 45 3,62 1,051 

200,000 0,120 
4 do 10 let 72 3,31 1,096 

11 do 20 let 47 3,28 1,036 

 21 let in več 35 3,06 0,968 

Internetne strani (splet) in 
klepetalnice 

 do 3 let 45 4,07 0,986 

3,430 0,020 
4 do 10 let 70 3,53 1,259 

11 do 20 let 45 3,29 1,160 

 21 let in več 35 3,51 1,358 

Aktivnosti SDC 

 do 3 let 47 4,09 1,060 

0,050 0,980 
4 do 10 let 76 4,04 1,064 

11 do 20 let 47 4,06 1,009 

 21 let in več 39 4,00 0,946 

Tiskani mediji s strani 
ponudnikov brezglutenskih 
živil 

 do 3 let 44 3,25 1,081 

0,320 0,810 
4 do 10 let 72 3,18 1,130 

11 do 20 let 47 3,23 0,914 

 21 let in več 33 3,03 1,075 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

 



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

36 

 

Analiza je pokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike med anketiranci z različnim 

trajanjem bolezni pri pridobivanju informacij preko interneta (p < 0,05). Najpogosteje 

pridobivajo informacije preko interneta bolniki s trajanjem bolezni do treh let (M = 4,07), 

najmanj pa bolniki s trajanjem bolezni med 11 in 20 leti (M = 3,29). 

Pri ostalih virih glede na trajanje bolezni pri anketirancih nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik.  

Bolniki s trajanjem bolezni do treh let najpogosteje pridobivajo informacije preko 

Slovenskega društva za celiakijo, kot zelo pogost vir pa navajajo tudi revije in strokovne 

knjige. 

Informacije pri osebnem zdravniku največkrat pridobijo bolniki s trajanjem bolezni med 11 in 

20 leti (M = 1,91), pri dietetiku pa bolniki s trajanjem nad 21 let (M = 1,97). Pri zdravnikih 

specialistih poiščejo tudi pomoč bolniki s trajanjem bolezni med štiri in 10 leti (M = 2,61), 

vendar pri zdravstvenih delavcih kot viru informacij nismo zasledili statistično pomembnih 

razlik. Po tiskanih medijih s strani ponudnikov najmanjkrat posegajo anketiranci, ki imajo 

bolezen že več kot 21 let. 

Prijatelji in znanci so pogosto vir informacij za bolnike s trajanjem bolezni do 10 let, med 

temi pa predvsem iščejo informacije pri prijateljih bolniki z boleznijo do treh let. 

Revije najmanj prebirajo anketiranci s trajanjem bolezni nad 21 let. Podobne tendence o 

pogostosti uporabe je mogoče opaziti pri strokovnih knjigah in internetu, čeprav najmanj 

uporabljajo internet anketiranci z boleznijo med 11 in 20 leti. 
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4.3.5 Viri informacij in prepoznavanje brezglutenskih živil  

Ustrezne in kakovostne informacije so osnova za prepoznavanje ustreznih živil za 

brezglutensko dieto. Prepoznavanje živil lahko izboljšamo s predhodnimi informacijami, 

katera živila so ustrezna za uživanje, katera živila je treba še vedno preveriti in kateri izdelki 

so za bolnike s celiakijo neustrezni. V anketnem vprašalniku smo sodelujoče spraševali, kako 

bi ocenili prepoznavanje brezglutenskih živil. Glede na pridobljene podatke prepoznavanja 

brezglutenskih živil smo anketirance razdelili v dve kategoriji (1. kategorija: slabši 

poznavalci, ki prepoznavajo živila zelo slabo do dobro; 2. kategorija: boljši poznavalci, ki 

prepoznavajo brezglutenska živila zelo dobro ali odlično). Po delitvi anketirancev na 

kategoriji smo preverjali, ali obstajajo med njima razlike v pogostosti pridobivanja informacij 

pri posameznem viru. Podatki so predstavljeni v grafu 6. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 6: Prepoznavanje živil glede na vir informacij 

Z analizo smo ugotovili, da med bolniki, ki bolje prepoznavajo (druga kategorija) in med 

tistimi, ki slabše prepoznavajo brezglutenska živila (prva kategorija), ni ugotovljenih 

statistično pomembnih razlik pri nobenem od navedenih virov. Iz tega lahko sklepamo, da 

prepoznavanje brezglutenskih živil ni neposredno povezano z virom informacij, saj nismo 

ugotovili statistično pomembnih razlik med »boljšimi« in »slabšimi« poznavalci 

brezglutenskih živil.  
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4.4 Zaupanje znaku za brezglutenska živila  

Kupci lahko na podlagi dodatnih oznak na embalaži živila hitreje ugotovijo, ali je živilo na 

primer brez dodatnih arom, aditivov, barvil ali konzervansov. Brezglutenska živila imajo zelo 

pogosto na embalaži tudi poseben znak, kar kupcu omogoča hitrejše in učinkoviteje 

prepoznavanje ustreznega živila - znak je »prečrtan žitni klas«. Tako lahko preko znaka 

»prečrtan žitni klas« kupci lažje prepoznajo brezglutenska živila na policah brez dodatnega 

branja deklaracij za vsak posamezen izdelek posebej. V primeru odsotnosti znaka pa je bolnik 

s celiakijo primoran pridobivati informacije o ustreznosti živila preko deklaracij in označb. 

Kljub znaku pa lahko brezglutenska živila vsebujejo različne vrednosti glutena, ker veljajo v 

različnih državah različni standardi (določila) proizvajalcev, glede vsebnosti glutena v živilu 

in uporabe znaka. Tako se lahko na tržišču pojavijo tudi živila, ki sicer imajo znak 

prečrtanega žitnega klasa, še vedno pa vsebujejo določeno količino glutena, ki lahko bolniku 

škoduje. Kljub znaku je lahko vsebnost glutena za posameznika, ki je zelo občutljiv na 

najmanjše količine glutena, previsoka.  

V anketi smo ugotavljali, v kolikšni meri anketiranci zaupajo znaku »prečrtan žitni klas«. 

Postavili smo pet trditev, povezanih z znakom za brezglutenska živila. Za vsako trditev so 

anketiranci podali stopnjo strinjanja. Za analizo smo uporabili Likertovo lestvico (1 - Nikakor 

se ne strinjam; 2 - Se ne strinjam, 3 - Niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4 - Se strinjam; 5 - 

Se popolnoma strinjam). Podatke, ki smo jih analizirali, smo predstavili v grafu 7.

  

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3-niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4- se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam) 

Graf 7: Stopnja strinjanja s trditvami, ki so povezane z znakom za brezglutenska živila 
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Anketiranci so izrazili visoko stopnjo zaupanja znaku, saj se strinja kar 75,30 % 

anketirancev; kjer upoštevamo anketirance, ki so navedli, da se s trditvijo »Znaku popolnoma 

zaupam« strinjajo ali popolnoma strinjajo. S trditvijo »Znak mi ni pomemben« se ne strinja 

kar 80,20 % anketirancev, kar pomeni, da je za veliko večino anketirancev znak pomemben.  

Z analizo smo ugotovili, da se anketiranci najpogosteje strinjajo s trditvijo »Živila kupujem 

na osnovi znaka in vedno preverim še deklaracijo« (M = 3,98). Kar 76,20 % anketirancev pa 

kljub znaku preveri tudi deklaracijo. Le 1,40 % anketirancev ne zaupa znaku, 7,30 % 

anketirancev poleg znaka ne preverja podatkov na deklaracijah o vsebnosti glutena. 

Kar 51,90 % anketirancev kupuje tudi živila brez ustreznega znaka, saj so določena živila 

kljub odsotnosti znaka ustrezna, ker so sestavljena iz sestavin, ki ne vsebujejo glutena. S to 

trditvijo se popolnoma (11,70 %) ali samo delno strinja 40,20 % anketirancev. 

4.4.1 Zaupanje znaku glede na spol 

Zanimalo nas je, kakšna je stopnja zaupanja v značilen znak za brezglutenska živila med 

ženskami in kakšna med moškimi. Posamezne trditve smo analizirali glede na spol. Rezultati 

so predstavljeni v preglednici 4. 

Preglednica 4: Zaupanje znaku »prečrtan žitni klas« glede na spol 

Trditev Spol N M* SD F 2P 

Znaku popolnoma zaupam. 
Moški 47 4,11 0,866 

0,257 0,613 Ženska 166 3,93 1,01 

Kljub znaku, občasno preverim tudi 
podatek o vsebnosti glutena v živilu. 

Moški 45 3,69 0,949 

1,428 0,233 Ženska 169 3,77 1,17 

Živila kupujem na osnovi znaka in vedno 
preverim še deklaracijo. 

Moški 44 3,95 1,12 

0,580 0,447 Ženska 171 3,99 1,068 

Kupujem tudi živila, kljub temu da nimajo 
znaka. 

Moški 43 3,26 1,217 

1,962 0,163 Ženska 162 3,14 1,351 

Znak mi ni pomemben. 
Moški 42 1,64 0,983 

2,073 0,152 Ženska 160 1,77 1,123 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice, (1-nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3-niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4- se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam) 

Statistično pomembnih razlik med spoloma nismo ugotovili, kjub temu pa so nekatere razlike 

zanimive. Ženske pogosteje preverjajo podatke o vsebnosti glutena kot moški, moški pa v 

primerjavi z ženskami pogosteje kupujejo živila, kljub temu da nimajo znaka (preglednica 4). 
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4.4.2 Zaupanje znaku za brezglutenska živila glede na starost bolnikov 

Pri navedenih trditvah, ki se navezujejo na zaupanje znaku, smo ugotavljali razlike med 

anketiranci različnih starosti. Pri analizi podatkov smo anketirance razdelili na štiri starostne 

skupine ( do18 let, od 19-26 let, 27- 49, nad 50). Podatki so predstavljeni v preglednici 5. 

Preglednica 5: Zaupanje znaku brezglutenskih živil glede na starost 

Trditev 
Starostne 
skupine N M* SD F 2P 

Znaku popolnoma zaupam. 

do 18 let 33 4,18 1,014 

1,653 0,179 
19-26 let 42 4,05 0,987 

27-49 let 83 3,77 1,004 

 nad 50 let 30 4,00 0,947 

Kljub znaku, občasno preverim 
tudi podatek o vsebnosti glutena v 
živilu. 

do 18 let 33 3,61 1,273 

2,189 0,091 
19-26 let 42 3,45 1,173 

27-49 let 87 3,85 1,126 

 nad 50 let 30 4,07 0,828 

Živila kupujem na osnovi znaka in 
vedno preverim še deklaracijo. 

do 18 let 33 4,03 0,984 

0,325 0,807 
19-26 let 42 3,90 1,031 

27-49 let 87 4,07 1,139 

 nad 50 let 30 3,90 1,029 

Kupujem tudi živila, kljub temu da 
nimajo znaka. 

do 18 let 33 3,33 1,242 

6,157 0,001 
19-26 let 42 3,48 1,234 

27-49 let 84 3,31 1,242 

 nad 50 let 26 2,23 1,366 

Znak mi ni pomemben. 

do 18 let 32 1,81 1,256 

1,508 0,214 
19-26 let 42 1,79 0,898 

27-49 let 84 1,83 1,170 

 nad 50 let 25 1,32 0,852 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3-niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4- se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam). 

Statistično pomembna razlika (p < 0,05) je bila ugotovljena med anketiranci različnih starosti 

pri trditvi »Kupujem tudi druga živila, kljub temu da nimajo znaka«. Analiza podatkov je 

pokazala, da najstarejši anketiranci redkeje kupijo živila brez znaka (M = 2,23). Anketiranci v 

starosti med 19 in 26 leti kupujejo živila kljub temu, da nimajo znaka pogosteje (M = 3,48) 

kot ostale starostne skupine. 

Pri drugih naštetih trditvah nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

Anketiranci v starosti med 27 in 49 leti kupujejo živila z znakom, kljub temu pa vedno 

preverijo tudi deklaracijo. Znaku najbolj zaupajo odrasli v starosti od 19 do 26 let, anketiranci 

nad 50 let pa kupujejo živila z znakom, vendar občasno tudi preverijo podatek o vsebnosti 

glutena, vendar razlike niso statistično pomembne. 
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4.4.3 Zaupanje znaku glede na stopnjo izobrazbe 

Analizirali smo podatke za navedene trditve glede na stopnjo izobrazbe anketirancev. 

Ugotavljali smo, ali izobrazba vpliva na stopnjo zaupanja znaku za brezglutenska živila. 

Rezultati so prikazani v grafu 8. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3-niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4- se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam). 

Graf 8: Zaupanje znaku za brezglutenska živila glede na stopnjo izobrazbe 

Pri analizi trditve: »Znaku popolnoma zaupam« smo ugotovili, da obstaja statistično 

pomembna razlika med različno izobraženimi anketiranci (p < 0,05). Najmanj znaku zaupajo 

anketiranci z nedokončano osnovno šolo (M = 2,00), najbolj pa anketiranci z osnovnošolsko 

izobrazbo. 

Med anketiranci z različno izobrazbo pri ostalih navedenih trditvah nismo ugotovili razlik, ki 

bi bile statistično pomembne.  

Živila brez znaka najpogosteje kupujejo anketiranci brez izobrazbe (M = 4,00), redko pa 

bolniki z dokončano osnovno šolo. S trditvijo »Živila kupujem na osnovi zanka in vedno 

preverim še deklaracijo.« se popolnoma strinjajo anketiranci brez dokončane osnovne šole. 
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4.4.4 Zaupanje znaku glede na čas bolezni pri bolnikih 

Dlje časa, ko ima bolnik bolezen, več informacij lahko pridobi. Čas trajanja bolezni lahko 

posredno vpliva na hitrost prepoznavanje živil, saj bolnik, ki že ve, katero živilo je ustrezno, 

porabi manj časa za preverjanje vsebnosti glutena v živilu ali branje deklaracij kot bolnik, ki 

mora te informacije šele pridobiti.  

Pri analizi smo ugotavljali, ali obstajajo razlike med anketiranci, ki imajo različen čas trajanja 

bolezni na zaupanje znaku za brezglutenska živila Anketirance smo razdelili v štiri skupine 

glede na čas trajanja bolezni.  

Preglednica 6: Zaupanje znaku za brezglutenska živila glede na trajanje bolezni 

Trditev Trajanje bolezni N M* SD F 2P 

Znaku popolnoma zaupam. 

 do 3 let 47 3,70 1,061 

2,498 0,061 
4 do 10 let 72 4,03 0,888 

11 do 20 let 47 4,21 0,883 

 21 let in več 38 3,82 1,159 

Kljub znaku, občasno 
preverim tudi podatek o 
vsebnosti glutena v živilu. 

 do 3 let 46 3,70 1,030 

1,153 0,329 
4 do 10 let 75 3,64 1,248 

11 do 20 let 44 3,98 1,089 

 21 let in več 40 3,92 0,997 

Živila kupujem na osnovi 
znaka in vedno preverim še 
deklaracijo. 

 do 3 let 46 3,87 1,108 

1,147 0,331 
4 do 10 let 75 3,93 1,178 

11 do 20 let 45 4,02 0,866 

 21 let in več 37 4,27 0,932 

Kupujem tudi živila, kljub temu 
da nimajo znaka. 

 do 3 let 46 3,24 1,286 

0,246 0,864 
4 do 10 let 70 3,17 1,372 

11 do 20 let 44 3,09 1,309 

 21 let in več 36 3,33 1,287 

Znak mi ni pomemben. 

 do 3 let 47 1,87 1,209 

0,198 0,898 
4 do 10 let 68 1,72 1,049 

11 do 20 let 44 1,73 1,227 

 21 let in več 35 1,77 0,942 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3-niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4- se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam). 

Z analizo rezultatov smo ugotovili, da pri posameznih trditvah med skupinami glede na 

trajanje bolezni ni statistično pomembnih razlik. 

Kljub statistično nepomembnim razlikam smo ugotovili, da se s trditvijo »Znaku popolnoma 

zaupam« najbolj strinjajo anketiranci, ki imajo bolezen med 11 in 20 leti, najmanj pa bolniki 

s trajanjem bolezni do treh let (preglednica 6). Tako smo pri bolnikih s trajanjem bolezni do 

treh let ugotovili najvišjo stopnjo strinjanja pri trditvi »Živila kupujem na osnovi znaka in 

vedno preverim še deklaracijo«. Anketiranci, ki imajo bolezen več kot 20 let, najpogosteje 

kupujejo na osnovi znaka in vedno še preverijo deklaracije. Bolnikih s trajanjem bolezni med 

11 in 20 leti najbolj zaupajo znaku. Ugotovili smo, da anketiranci znaku »prečrtan žitni klas« 

zaupajo z veliko mero ne glede na trajanje bolezni, vendar med skupinami z različnim 

trajanjem bolezni ni statistično pomembnih razlik. 
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4.4.5 Prepoznavanje živil in stopnja zaupanja znaku za brezglutenska živila 

Z analizo pridobljenih podatkov smo preverjali, kako se s trditvami o znaku za brezglutenska 

živila strinjajo boljši in slabši poznavalci brezglutenskih živil. Anketirance smo razvrstili v 

dve kategoriji glede na oceno prepoznavanja brezglutenskih živil. 1. kategorija vključuje vse 

anketirance, ki so označili, da brezglutenska živila prepoznavajo zelo slabo do dobro – slabši 

poznavalci, v 2. kategoriji pa so anketiranci, ki prepoznavajo živila zelo dobro do odlično - 

boljši poznavalci. Primerjali smo rezultate za ti dve kategoriji pri vsaki izmed naštetih trditev. 

Podatke smo predstavili v grafu 9. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikakor se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3-niti se strinjam, niti se ne strinjam; 4- se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam). 

Graf 9: Poznavanje živil in trditve, glede znaka za brezglutenska živila 

Z analizo podatkov smo ugotovili, da je slabšim poznavalcem znak manj pomemben kot 

boljšim, saj smo pri trditvi »Znak mi ni pomemben« ugotovili statistično pomembno razliko 

(p < 0,05). Anketiranci, ki prepoznavajo brezglutenska živila zelo dobro ali odlično, se s isto 

trditvijo redkeje strinjajo, kot slabši poznavalci brezglutenskih živil. 

Pri ostalih trditvah med kategorijama bolnikov, ki različno uspešno prepoznavajo 

brezglutenska živila, nismo ugotovili statistično pomembnih razlik.  
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4.5 Nakupovanje brezglutenskih živil 

Pomemben korak pri bolniku je sprememba nakupovalnih navad: z ustreznim nakupom in 

zdravo pripravo hrane se začne vsak učinkovit program spreminjanja prehranskih navad ter 

»zdravljenje« celiakije. Bolniki morajo ustrezna živila prepoznati, da lahko upoštevajo strogo 

brezglutensko dieto.  

Bolniki s celiakijo so prav tako del obstoječe potrošniške družbe, ki preko določenih načinov 

vedenja oziroma faz nakupujejo svoja živila. Nakupovalne navade in ponudba brezglutenskih 

živil posredno vplivajo na pestrost in kvaliteto prehrane pri bolnikih. 

Industrija preko marketinških strategij proizvaja željo, prepovedi in predstave o tem, kaj je 

lepo, dobro in pravilno. Glede na vedno agresivnejše in množično oglaševanje za kupca 

danes ne moremo reči, da ima potrošnik najprej želje in šele nato išče zadovoljitev teh želja, 

kot tudi ne moremo reči, da je obratno: najprej ponudba, ki mu sledijo želje in potrebe. To 

najpogosteje srečujemo pri bolnikih s celiakijo, ki glede na »majhnost« ponudbe 

brezglutenskih živil v primerjavi z vsemi ostalimi živili na trgu kljub zadostnemu 

informiranju ostajajo »ujeti« v razpoložljivost izdelkov, ki jih ponuja prodajalec, pri katerem 

najpogosteje nakupujejo.  

Nakupovalna središča omogočajo pestrost in hkrati siromašenje ponudbe. Pestrost je mišljena 

v smislu vedno širše in večje ponudbe prodajnih artiklov, hkrati pa zelo ozek izbor »posebnih 

živil«, ki so primerna za brezglutensko dieto.  

Če dolgotrajno kupujemo, uporabljamo in uživamo ista živila, ki imajo določen okus, potem 

je ciljna skupina potrošnikov še bolj določena in preučena, še bolj izrazito je krčenje pestrosti 

prehrane. 

V analizi smo ugotavljali nakupovalne navade anketirancev, predvsem lokacije nakupov in 

obseg ponudbe pri različnih trgovcih.  
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4.5.1 Lokacije nakupov 

Potrošniška družba je naravnana k vedno večjemu zadovoljevanju posameznikovih 

materialnih potreb in koristi. S tem se uveljavljajo vedno večja nakupovalna središča, ki 

lahko na enem mestu omogočajo zadovoljevanje vseh zavednih in nezavednih želja 

potrošnikov. Pri nalogi smo ugotavljali, v kakšnih trgovinah nakupujejo anketiranci 

brezglutenska živila. V grafu 10 so predstavljeni podatki o pogostosti nakupov glede na tipe 

trgovin. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 10: Pogostost nakupovanja glede na lokacijo  

Z analizo smo ugotovili, da večina anketirancev pogosto nakupuje v večjih nakupovalnih 

središčih oz. večjih trgovskih centrih (M = 4,36). Med najpogostejšimi lokacijami nakupov so 

supermarketi in hipermarketi, ki spadajo med velike trgovine. Kar 85,30 % anketirancev 

nakupuje zelo pogosto ali pogosto v velikih nakupovalnih središčih (supermarketi in 

hipermarketi, npr: Spar, Interspar, Mercator, Tuš..). Manj kot 4 % anketirancev ne nakupuje 

ali redko nakupuje v takšnih trgovinah. 

Med zelo pogosta mesta nakupov spadajo tudi drogerije (M = 3,89), kot so Drogerija Müller, 

Lepota in Zdravje, drogerije DM in podobne trgovine, ki so v primerjavi s hiper- in 

supermarketi manjše in bolj specializirane. Med anketiranci, ki nakupujejo v drogerija je kar 

41,10 % anketirancev, ki nakupuje brezglutenska živila zelo pogosto. Pri nakupovanju v 

drogerijah smo ugotovili statistično pomembno razliko (p < 0,05) med spoloma, saj ženske 

pogosteje (M = 4,01) nakupujejo v drogerijah kot moški (M = 3,45).  
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Anketiranci nakupujejo občasno v tudi specializiranih trgovinah (M = 2,45) vendar redkeje 

kot pri prej naštetih lokacijah. Kar 57,50 % anketirancev brezglutenskih živil ne nakupuje 

(redko ali nikoli) v trgovinah s specializirano prehrano. V takšnih trgovinah nakupuje zelo 

pogosto le 6,10 % anketirancev. 

Med manj pogostimi nakupovalnimi lokacijami so manjše trgovine, slaščičarne ali pekarne, 

kjer zelo pogosto nakupuje le 1,40 % anketirancev, kar 82,60 % pa nikoli ali zelo redko. 

Preko internetnih strani (spleta) ali v lekarnah nakupujejo anketiranci zelo redko ali nikoli. 

Visok je delež anketirancev, ki nikoli ne kupujejo brezglutenskih živil v lekarnah (77,40 %). 

Na spletnih straneh (spletne strani s ponudniki brezglutenskih živil) so živila urejena po 

seznamih in jih je zaradi tega lažje prepoznati kot ustrezna, vendar 79,20 % anketirancev 

nikoli ne nakupuje brezglutenskih živil preko internetnih strani, redko pa le 12,30 % 

anketirancev. Pri analizi pogostosti nakupov preko internetnih strani (spleta) smo ugotovili, 

da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) med dobrimi (M = 1,29) in slabimi 

poznavalci (M = 1,43). Brezglutenska živila pogosteje naročajo preko spletnih strani 

anketiranci, ki zelo slabo do dobro prepoznavajo živila.  

10,20 % anketirancev zelo pogosto ali pogosto nakupuje brezglutenska živila v tujini. V tujini 

prav tako nakupujejo pogosteje osebe, ki prav dobro do odlično prepoznavajo brezglutenska 

živila (M = 2,01), kot anketiranci, ki so označili, da živila prepoznavajo zelo slabo do dobro 

(M = 1,85), vendar opisane razlike niso statistično pomembne. Anketiranci z najvišjo stopnjo 

izobrazbe (višja šola ali več) pogosteje nakupujejo v tujini kot anketiranci z nižjo izobrazbo 

(p < 0,05). 

 

4.5.2 Raznolikost ponudbe brezglutenskih živil in količine živila pri ponudnikih  

Kupec se odloča tudi na podlagi ponudbe in količine izbranega živila. Sama raznolikost 

oziroma pestrost brezglutenskih živil je v primerjavi z ostalo ponudbo manjša že na prvo 

oceno. Poleg ožje ponudbe različnih živil se kupci občasno soočajo tudi s premajhno zalogo 

izbranega živila.  

Zanimalo nas je, kako anketiranci ocenjujejo ponudbo in količine brezglutenskih živil pri 

prodajalcih. Oblikovali smo jim trditve, ki se navezujejo na količine izbranega živila na 

policah (dobavljivost), pestrosti ponudbe (npr. več vrst kruha, več vrst testenin) in obseg 

celotne ponudbe živil brez glutena. Pri tem smo analizirali, če so brezglutenska živila 

postavljena skupaj oziroma jih je potrebno iskati med preostalimi artikli v trgovinah. 

Anketiranci so za te trditve označili, ali trditev drži ali ne drži. Rezultati za posamezne 

oblikovane trditve, ki se navezujejo na ponudbo brezglutenskih živil pri nakupovanju, so 

predstavljene v grafu 11.  
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* Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-drži, 2- ne drži). 

Graf 11: Ponudba in raznolikost brezglutenskih živil pri prodajalcih  

Kar 87,30 % anketirancev se strinja, da v trgovinah, kjer nakupujejo brezglutenska živila, 

obstaja več kot samo en ponudnik brezglutenskih živil. 70,20 % anketirancev meni, da je na 

voljo dovolj različnih živil (kruh, piškoti, testenine) in 55,50 % anketirancev je mnenja, da so 

na splošno količine v trgovini, kjer kupujejo, premajhne. 66,80 % anketirancev meni, da ob 

nakupu ni dovolj izbranega živila, ki ga želijo kupiti (specifičen izdelek). Moški pogosteje 

menijo, da ni dovolj izbranega živila, ki bi ga želeli kupiti (p < 0,05). 

Kar 51,10 % anketirancev meni, da so vsa brezglutenska živila na enem mestu. Z analizo 

podatkov smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in 

ženskami, saj moški pogosteje menijo, da so brezglutenska živila skupaj na istem mestu (p < 

0,05).  

Trditev »Zaradi prevelike ponudbe živil različnih proizvajalcev je odločitev za nakup težja.« 

je ovrgla velika večina anketirancev, saj je kar 94,10 % anketirancev pri tej trditvi označilo, 

da ne drži. Prevelika ponudba živil različnih proizvajalcev predstavlja težjo odločitev le pri 

5,90 % anketirancev.  

Pri analizi podatkov glede ponudbe in založenosti brezglutenskih živil v trgovinah med 

anketiranci različnih starosti, različnih stopenj izobrazbe, časom trajanja bolezni in 

prepoznavanja brezglutenskih živil nismo ugotovili statistično pomembnih razlik.  
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4.6 Dejavniki pri odločitvi za nakup brezglutenskih živil 

Ker kupec glede na njegov odziv na marketinške aktivnosti prehaja iz spoznavne na čustveno, 

potem pa na vedenjsko stopnjo (učim–čutim–naredim), je v prvi stopnji potrebno zagotoviti 

pozornost kupca in v njem izzvati zanimanje. Tako bo preko želje izbral izdelek in ga bo 

kupil. Seveda pa je pomembna tudi ponakupna akcija-reakcija. Če bo kupec zadovoljen z 

nakupom, bo nakup istega izdelka ponovil, v kolikor pa izdelek ne bo zadovoljil njegovih 

pričakovanj, se bo ponovno odločal o nakupu novih živil. Seveda je pri procesu nakupovanja 

pomemben tudi odnos kupca do prepoznavnih in že preizkušenih blagovnih znamk. 

Potrošnik se proizvoda najprej ne zaveda, zaradi medosebne komunikacije (medosebna 

komunikacija, množični mediji, druge trženjske dejavnosti in osebne izkušnje) se ga začne 

zavedati, pri čemer nastane želja po nakupu. Glede na zadovoljstvo pri nakupu pa so možne 

tri opcije: potrošnik je proizvodu naklonjen, pasiven ali pa ga zavrača. Možni so prehodi med 

temi tremi možnostmi zaradi medosebne komunikacije ali osebnih izkušenj.  

V anketnem vprašalniku smo našteli nekaj dejavnikov, na podlagi katerih se lahko kupci 

odločajo za nakup živila. Anketiranci so pri vsaki trditvi označili pogostost (1 - nikoli, 2 - 

redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto). Podatki so predstavljeni v grafu 12. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 12: Pogostost nakupa zaradi izbranih dejavnikov 
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Analiza podatkov je pokazala, da se anketiranci najpogosteje odločajo za nakup zaradi 

značilnega znaka na živilu (M = 4,43), nato na osnovi prepoznavne blagovne znamke (M = 

4,27) ali na podlagi pridobljenih informacij o ustreznih živilih, ki so jih pridobili preko 

Slovenskega društva za celiakijo (M = 4,06).  

Kar 58,80 % anketirancev se zaradi značilnega znaka za brezglutenska živila odloči za nakup 

zelo pogosto in 26,70 % anketirancev pogosto. Za nakup zaradi znaka se nikoli ne odloči 0,50 

% anketirancev.  

Zaradi prepoznavne blagovne znamke nakupuje pogosto 27,10 % anketirancev in zelo 

pogosto kar 54,10 % anketirancev. Za nakup na osnovi priporočil prijateljev in znancev se 

občasno do zelo pogosto odloči kar 71,00 % sodelujočih,  

Promocije ali degustacije brezglutenskih živil so občasen razlog za nakup (M = 2,57), vendar 

se za nakup na podlagi promocije nikoli ne odloči kar 26,60 %, redko pa 24,30 % 

anketirancev. En izmed verjetnih razlogov za takšen rezultat je, da so brezglutenska živila 

namenjena specifičnemu delu populacije in zato tudi redko predstavljena preko degustacij. 

Ker so brezglutenska živila namenjena prehrani specifičnim kupcem, se s tem kaže manjši 

interes promoviranja teh izdelkov splošni populaciji. 

Na odločitev, ali bo bolnik kupil določeno živilo, vplivajo tudi informacije, pridobljene s 

strani Slovenskega društva za celiakijo. Na podlagi teh informacij se z nakup odloča pogosto 

31,40 %, anketirancev, zelo pogosto pa kar 42,60 %. Podatki, pridobljeni s strani Slov. 

društva za celiakijo, so bili ugotovljeni kot tretji najpogostejši dejavnik za nakup (graf 12) . 

Redko se za nakup določenega živila anketiranci odločijo na osnovi informacij s strani 

forumov in klepetalnic (M = 2,17) ali drugih virov (npr. seznam pediatrične klinike, kjer je M 

= 2,10).  
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4.6.1 Dejavniki pri nakupovanju glede na spol 

 Pri analizi podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med spoloma pri izbranih 

dejavnikih, ki vplivajo na odločitev za nakup. Podatki so predstavljeni v preglednici 7. 

Preglednica 7: Vpliv dejavnikov za nakup glede na spol 

Vplivi na nakup Spol N M* SD F 2P 

Značilen znak na artiklu. 
Moški 48 4,21 0,849 

1,764 0,185 
Ženska 169 4,49 0,749 

Priporočila znancev in prijateljev. 
Moški 44 3,07 1,108 

0,597 0,441 
Ženska 165 3,14 1,189 

Promocije in degustacije. 
Moški 45 2,69 1,203 

0,821 0,366 
Ženska 161 2,53 1,27 

Podatki preko Slovenskega društva 
za celiakijo. 

Moški 48 3,81 1,197 
4,53 0,034 

Ženska 172 4,12 0,987 

Zaradi blagovne znamke, ki jo že 
poznam. 

Moški 47 4,06 1,071 
0,062 0,803 

Ženska 166 4,33 0,955 

Drugih virov informacij o ustreznih 
živilih. 

Moški 45 2,22 1,064 
0,719 0,398 

Ženska 157 2,04 1,227 

Neznano živilo, ki ga želim 
poskusiti. 

Moški 43 1,93 0,985 
4,48 0,036 

Ženska 159 2,12 1,182 

Informacije preko forumov in 
klepetalnic. 

Moški 44 2,02 1,11 
0,91 0,341 

Ženska 161 2,19 1,207 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Z analizo podatkov smo ugotovili statistično pomembne razlike med spoloma glede na to, 

kateri dejavnik najpogosteje vpliva na nakup. Razlike so bile ugotovljene pri odločitvi za 

nakup zaradi informacij, ki so jih anketiranci prejeli preko Slov. društva za celiakijo (p < 

0,05). Ženske pogosteje uporabljajo informacije, ki so jih pridobile preko društva in se zato 

pogosteje odločijo za nakup kot moški. 

Prav tako obstaja statistično pomembna razlika med spoloma, ali se bodo odločili za nakup 

novega živila zaradi želje po testiranju (Neznano živilo, ki ga želim poskusiti; p < 0,05). Pri 

ženskah je to pogostejši razlog za nakup kot pri moških (preglednica 7).  

Ugotovili smo, da moški redkeje nakupujejo na osnovi znaka in na osnovi prepoznavne 

znamke živila kot ženske. Občasni nakupi zaradi priporočil prijateljev in znancev so 

pogostejši pri ženskah kot moških, obratno pa moški pogosteje nakupujejo na podlagi 

promocij in degustacij kot ženske, vendar omenjene razlike niso statistično pomembne. 
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4.6.2 Dejavniki pri nakupovanju glede na starost  

Pri analizi razlik nas je zanimalo, kateri dejavniki so najpomembnejši pri nakupovanju v 

določeni starosti anketirancev. Pri analizi podatkov smo anketirance razdelili v štiri skupine 

glede na starost (do 18; 19-26; 27-49; nad 50 let). Rezultati analize so predstavljeni v 

preglednici 8. 

Preglednica 8: Vpliv dejavnikov glede na starost  

Vplivi na nakup 
Starostne 
skupine N M* SD F 2P 

Značilen znak na artiklu. 

do 18 let 33 4,27 0,801 

0,500 0,683 
19-26 let 42 4,38 0,795 

27-49 let 86 4,42 0,759 

 nad 50 let 32 4,5 0,762 

Priporočila znancev in 
prijateljev. 

do 18 let 33 3,21 1,111 

0,604 0,613 
19-26 let 42 3,19 1,153 

27-49 let 85 2,96 1,128 

 nad 50 let 28 3,18 1,362 

Promocije in degustacije. 

do 18 let 33 2,67 1,051 

1,404 0,243 
19-26 let 42 2,24 1,206 

27-49 let 84 2,55 1,284 

 nad 50 let 28 2,82 1,416 

Podatki preko Slovenskega 
društva za celiakijo. 

do 18 let 33 4,00 0,968 

0,496 0,685 
19-26 let 42 3,90 1,031 

27-49 let 87 4,08 1,014 

 nad 50 let 34 4,18 1,141 

Zaradi blagovne znamke, 
ki jo že poznam. 

do 18 let 33 3,97 0,918 

1,868 0,137 
19-26 let 42 4,12 1,041 

27-49 let 84 4,29 1,036 

nad 50 let 31 4,52 0,89 

Drugih virov informacij o 
ustreznih živilih. 

do 18 let 33 1,97 1,045 

1,989 0,117 
19-26 let 41 2,39 1,243 

27-49 let 83 2,06 1,193 

nad 50 let 25 1,68 1,215 

Neznano živilo, ki ga želim 
poskusiti. 

do 18 let 33 2,24 1,324 

1,898 0,132 
19-26 let 41 2,32 1,254 

27-49 let 84 2,11 1,087 

nad 50 let 27 1,67 1,000 

Informacije preko forumov 
in klepetalnic. 

do 18 let 33 1,97 1,075 

3,772 0,012 
19-26 let 41 2,39 1,222 

27-49 let 84 2,21 1,152 

nad 50 let 27 1,52 0,893 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Z analizo podatkov smo ugotovili, da pri odločitvah na podlagi informacij preko interneta 

(spleta) ali forumov in klepetalnic, obstajajo statistično pomembna razlika med anketiranci 

različnih starosti, ki vpliva na nakup brezglutenskih živil.  

Zelo pogosto se za nakup na podlagi informacij s spleta in klepetalnic odločijo anketiranci v 

starosti med 19 in 26 letom (M = 2,39), nato anketiranci med 27 in 49 letom starosti (M = 

2,21). Zelo redko se na podlagi informacij, pridobljenih prek klepetalnic ali spletnih forumov, 

za nakup odločajo starejši od 50 let. 
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Pri drugih naštetih dejavnikih, ki vplivajo na odločitev za nakup, nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik.  

Na podlagi znaka najpogosteje nakupujejo najstarejši anketiranci (M = 4,50), najredkeje pa 

bolniki do starosti 18 let. Priporočila znancev in prijateljev so najpogostejši razlog za nakup 

pri starostnikih do 18 let, zaradi promocije in degustacije se za nakup najpogosteje odločajo 

najstarejši anketiranci (nad 50 let) in najmlajši do starosti 18 let. Najredkeje se zaradi 

informacij, pridobljenih preko Slov. Društva za celiakijo, za nakup odloči skupina v starosti 

med 19 in 26 leti (M = 3,9). Omenjene razlike niso statistično pomembne. 

Prepoznavna znamka, ki jo bolnik že pozna, je najmanj pomembna med vsemi starostnimi 

skupinami bolnikov do starosti 18 let, najbolj pa najstarejšim bolnikom (nad 50 let). 

Informacije iz drugih virov (npr. drugi obstoječi seznami primernih živil) so pomembne za 

anketirance v starosti med 19 in 26 letom, najmanj pa najstarejšim nad 50 let starosti 

(preglednica 8). Omenjene razlike tudi pri tem dejavniku niso statistično pomembne. 
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4.6.3 Dejavniki pri nakupovanju glede na izobrazbo 

Pri tej analizi smo ugotavljali, ali stopnja izobrazbe vpliva na pogostost nakupa zaradi 

posameznih dejavnikov. Anketirance smo razdelili na štiri skupine glede na doseženo stopnjo 

izobrazbe. Navedene razloge smo analizirali glede na doseženo stopnjo izobrazbe in rezultate 

predstavili v grafu 13. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 13: Odločanje za nakup glede na stopnjo izobrazbe 

Z analizo podatkov smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med anketiranci z 

različnimi stopnjami izobrazbe in med naštetimi dejavniki, ki vplivajo na odločitev za nakup 

brezglutenskih živil. 

Analiza je pokazala, da na osnovi značilnega znaka najpogosteje nakupujejo najbolj 

izobraženi anketiranci, vendar med skupinami ni statistično pomembnih razlik. Priporočilom 

znancev in prijateljev najpogosteje zaupajo in se na podlagi tega tudi odločijo za nakup 

anketiranci s srednješolsko izobrazbo. Zaradi promocij in degustacij se za nakup pogosteje 

odločajo anketiranci z dokončano srednješolsko stopnjo izobrazbe. Zaradi informacij preko 

društva najpogosteje nakupujejo anketiranci brez dokončane osnovne šole in anketiranci z 

dokončano osnovno šolo (graf 12). Neznana živila najpogosteje nakupujejo najvišje 

izobraženi, najmanj pa anketiranci brez izobrazbe. Informacije preko klepetalnic in forumov 

pomagajo pri nakupovanju predvsem anketirancem z dokončano srednjo šolo. 

4,50 

2,00 

2,50 

4,50 

4,00 

2,00 

1,50 

3,00 

4,29 

2,87 

2,43 

4,21 

4,13 

1,68 

1,83 

1,61 

4,40 

3,18 

2,71 

4,03 

4,34 

2,18 

2,03 

2,17 

4,50 

3,16 

2,45 

4,05 

4,23 

2,12 

2,19 

2,31 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Značilen znak na artiklu.

Priporočila znancev in prijateljev.

Promocije in degustacije.

Podatki preko Slovenskega društva za celiakijo.

Zaradi blagovne znamke , ki jo že poznam.

Drugih virov informacij o ustreznih živilih.

Nepoznano živilo, ki ga želim poskusiti.

Informacije preko forumov in klepetalnic.

Povprečna vrednost (M*) 

Nedokončana OŠ Osnovna šola Srednja šola Višja šola ali višja izobrazba



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

54 

 

4.6.4 Dejavniki pri nakupovanju glede na trajanje bolezni 

Naša predvidevanja, da se z dolžino trajanja bolezni spremeni tudi odnos do nakupovanja 

brezglutenskih živil, smo preverjali z analizo podatkov glede na trajanje bolezni pri 

anketirancih. Anketirance smo razdelili v štiri skupine z različnimi trajanji bolezni in 

analizirali razlike med njimi. Podatki so predstavljeni v preglednici 9. 

Preglednica 9: Vpliv trajanja bolezni na nakup brezglutenskih živil 

Vplivi na nakup Trajanje bolezni N M* SD F 2P 

Značilen znak na artiklu. 

 do 3 let 47 4,47 0,881 

0,155 0,926 
4 do 10 let 72 4,39 0,797 

11 do 20 let 48 4,42 0,710 

 21 let in več 39 4,36 0,778 

Priporočila znancev in 
prijateljev. 

 do 3 let 46 2,93 1,083 

2,165 0,093 
4 do 10 let 71 3,20 1,238 

11 do 20 let 45 3,38 1,051 

 21 let in več 36 2,81 1,142 

Promocije in degustacije. 

 do 3 let 44 2,14 1,112 

5,044 0,002 
4 do 10 let 70 2,57 1,336 

11 do 20 let 45 3,13 1,160 

 21 let in več 37 2,49 1,216 

Podatki preko 
Slovenskega društva za 
celiakijo. 

 do 3 let 47 4,36 0,870 

2,376 0,071 
4 do 10 let 75 3,96 1,071 

11 do 20 let 47 4,04 0,955 

 21 let in več 39 3,79 1,239 

Zaradi blagovne znamke, 
ki jo že poznam. 

 do 3 let 46 4,13 1,002 

1,055 0,369 
4 do 10 let 74 4,39 0,841 

11 do 20 let 45 4,13 0,968 

 21 let in več 39 4,33 1,155 

Drugih virov informacij o 
ustreznih živilih. 

 do 3 let 45 2,09 1,019 

0,648 0,585 
4 do 10 let 67 2,04 1,186 

11 do 20 let 43 1,91 1,087 

 21 let in več 37 2,27 1,407 

Neznano živilo, ki ga želim 
poskusiti. 

 do 3 let 44 1,91 0,910 

1,497 0,217 
4 do 10 let 70 2,03 1,090 

11 do 20 let 42 2,19 1,311 

 21 let in več 36 2,42 1,296 

Informacije preko forumov 
in klepetalnic. 

 do 3 let 45 2,56 1,159 

2,708 0,046 
4 do 10 let 70 2,10 1,181 

11 do 20 let 44 1,95 1,180 

 21 let in več 36 1,94 1,040 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Z analizo podatkov smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) pri 

tem, kako pogosto bolniki z različnim trajanjem bolezni kupujejo na podlagi določenih 

dejavnikov: pri kupovanju živil na podlagi promocij in degustacij ter nakupovanje na podlagi 

podatkov iz klepetalnic ali spletnih forumov.  
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Na osnovi degustacij in promocij se pogosteje odločijo za nakup bolniki, ki imajo bolezen 

med 11 in 20 leti (M = 3,13), najredkeje pa bolniki s trajanjem bolezni do treh let (M = 2,14). 

Informacije, posredovane preko forumov in klepetalnic, so redko vzrok za nakup, vendar se 

tega pogosteje poslužujejo bolniki s trajanjem do treh let (M = 2,56). Najredkeje informacije, 

pridobljene preko klepetalnic in forumov, vplivajo na nakup pri anketirancih z boleznijo več 

kot 21 let.  

Anketiranci, ki bolje prepoznavajo brezglutenska živila pogosteje uporabljajo druge vire 

informacij o ustreznih živilih. 

Pri ostalih dejavnikih, ki vplivajo na nakup brezglutenskih živil, nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik, vendar so razlike zanimive. 

Na podlagi značilnega znaka se najpogosteje za nakup odločijo bolniki s trajanjem bolezni do 

treh let (M = 4,47), najredkeje se zaradi značilnega znaka za nakup odločajo bolniki, ki z 

boleznijo živijo že več kot 21 let (M = 4,36), vendar razlike niso statistično pomembne. 

Zaradi prepoznavne blagovne znamke najpogosteje nakupujejo anketiranci z boleznijo med 4 

in 10 leti. Bolniki s trajanjem bolezni med 11 in 20 leti ter anketiranci s trajanjem do treh let 

se na osnovi prepoznavne blagovne znamke za nakup odločajo enako pogosto (preglednica 

9). Nakupi zaradi priporočil prijateljev in znancev so najbolj pogosti pri bolnikih s trajanjem 

med 11 in 20 leti (M = 3,38).  

Na podlagi uporabnih informacij, pridobljenih preko Slovenskega društva za celiakijo, se za 

nakup pogosteje odločajo anketiranci s trajanjem bolezni do 3 let (M = 4,36). Prav tako se 

pogosteje zaradi teh informacij odločijo za nakup anketiranci 3 skupine (11-20 let) kot 

anketiranci s trajanjem nad 21 let (M = 3,79). Novo nepoznano živilo je dejavnik, ki vpliva 

na nakup brezglutenskega živila pogosteje pri bolnikih z najdaljšim trajanjem bolezni (M = 

2,42), redkeje pa pri bolnikih s trajanjem do 3 let, vendar opisane razlike niso statistično 

pomembne. 
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4.7 Nakupovanje novih in neznanih živil 

Tržno okolje se ustvarja z namenom, da se povečuje prodaja točno določenih in časovno 

aktualnih artiklov. V večini primerov se kupec pri zadovoljevanju potreb, tako fizioloških kot 

psiholoških oz. socioloških, srečuje z večjo ali manjšo količino multiatributnega blaga na 

trgu, pri čemer nastane problem izbire. Na njegovo končno odločitev vpliva tudi dohodek, 

potrebe in želje pa naraščajo z rastjo dohodka.  

Nakupovanje novih, za bolnika še neznanih živil, temelji večinoma na zunanji pobudi 

(oglaševanje, vpliv prijateljev, izložbe, degustacije).  

Bolniki s celiakijo imajo zaradi stroge brezglutenske diete manjše možnosti izbire med 

celotno ponudbo živil, ki je na trgu. Poleg kupcu že znanih živil pa se lahko odločijo tudi za 

nakup še neznanega, novega živila, ki »naj bi ustrezal« strogim merilo brezglutenske diete. V 

raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na odločitev pri nakupu takšnih novih, za 

bolnika še ne preizkušenih živil. V anketnem vprašalniku smo postavili tri trditve, pri katerih 

so anketiranci izbirali med možnostmi: vedno (1), občasno (2) ali nikoli (3). 

Podatki so predstavljeni v Grafu 14. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-vedno, 2- redko, 3- nikoli). 

Graf 14: Način nakupovanja novih in neznanih živil 

Z analizo pridobljenih podatkov smo ugotovili, da anketiranci najpogosteje nakupujejo 

neznana oziroma nova živila tako, da preverijo, ali so živila opremljena z znakom 

prečrtanega žitnega klasa. Redkeje se za nakup odločajo samo na podlagi deklaracij (graf 13).  

Pri analizi podatkov za trditev »Preverim, če je živilo opremljeno z znakom prečrtanega 

žita.« smo ugotovili, da kar 83,30 % anketirancev to stori vedno in le 1,80 % tega nikoli ne 

stori. Kar 76,80 % anketirancev vedno preveri deklaracije pred nakupom in se zato odloči za 

nakup.. 
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Kar 64,80 % anketirancev živila ne kupi, če ne vedo, ali je živilo primerno za njihovo 

prehrano. Ti bolniki najprej preverijo, ali je to živilo primerno ali ne, in se za nakup odločijo 

na podlagi pridobljenih informacij. Skupno 26,30 % anketirancev pa živilo kupi in nato 

kasneje preveri, ali je primerno za brezglutensko dieto 

Z analizo pridobljenih podatkov smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike 

med spoloma (p < 0,05), kako pogosto se za nakup novega živila, ki je opremljen z znakom, 

odločajo moški in ženske. Ženke (M = 1,14) pogosteje nakupujejo nova živila, če so 

opremljena z znakom kot moški (M = 1,23). Prav tako pogosteje kupujejo ženske nova živila, 

če preverijo deklaracijo, vendar ta razlika med spoloma ni statistično pomembna. Razlika 

med slabšimi in boljšimi poznavalci brezglutenskih živil, je pokazala, da slabši poznavalci 

pogosteje nakupujejo nova neznana živila na podlagi deklaracij, kot boljši poznavalci 

(p<0,05). 

Statistično pomembne razlike (p < 0,05) smo ugotovili pri bolnikih z različnim trajanjem 

bolezni. Tako smo pri analizi ugotovili, da je za bolnike, ki imajo bolezen več kot 21 let, 

značilno, da novo, neznano živilo najprej kupijo in šele kasneje preverijo, ali je ustrezno za 

brezglutensko dieto. To redko storijo bolniki s trajanjem bolezni do treh let (M = 2,85). Prav 

tako pogosteje kupijo živila in nato preverijo ustreznost bolniki, ki slabše prepoznavajo 

brezglutenska živila (p<0,05). 

Razlike med anketiranci različnih starosti in izobrazbe niso statistično pomembne, vendar so 

zanimive. 

Anketiranci v starosti nad 50 let in srednješolsko izobraženi najpogosteje nakupujejo nova 

živila zaradi znaka na živilu (M = 1,06), najmanj pa najmlajši anketiranci do starosti 18 let 

(M = 1,24). Zaradi značilnega znaka se za nakup odločajo tudi bolniki s trajanjem bolezni od 

11 do 20 let (M = 1,12), vendar pri omenjenih primerih razlike niso statistično pomembne. 
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4.8 Vpliv brezglutenske diete na kakovost življenja bolnikov s celiakijo 

Brezglutenska dieta je trenutno edina oblika zdravljenja celiakije in priporočljiva pri alergiji 

na pšenico oziroma gluten. Dosledno upoštevanje brezglutenske diete je zelo zahtevno in v 

večini primerov pomeni spremembo obstoječega načina življenja. Zdravje je simbol, ki 

predstavlja razvojne procese človeka, da je ustvarjalen, kreativen posameznik v svojem 

življenju in skupnosti.  

Okolje je prepletanje psiholoških, fizioloških in socialnih odnosov. Odsotnost zdravstvenih 

težav, s katerimi se je srečeval bolnik pred diagnozo bolezni, ter posledično izboljšanje 

počutja ob uvedbi brezglutenske diete še ne pomeni tudi višje kakovosti življenja. Pri 

ugotavljanju, kako brezglutenska dieta vpliva na življenje bolnikov s celiakijo, je potrebno 

poleg ustrezne prehrane upoštevati še druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja. Z 

analizo anketnih vprašalnikov smo ugotavljali, v katerih izmed naštetih socialnih okoljih 

imajo anketiranci največ težav. Rezultati so predstavljeni v grafu 15. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-nikoli, 2- redko, 3- občasno, 4- pogosto, 5- zelo pogosto). 

Graf 15: Pogostost pojavljanja težav pri prehranjevanju 

Težave pri prehranjevanju zaradi brezglutenske diete težave pogosto do zelo pogosto ima 

21,80 % anketirancev, 26,40 % težav zaradi brezglutenske diete ne opaža, 25,90 % 

anketirancev je mnenja, da se težave pojavijo redko in 25,90 % jih meni, da so težave zaradi 

specifičnega načina prehranjevanja občasne.  

Pri analizi smo ugotovili, da prehranjevanje z brezglutensko dieto najpogosteje predstavlja 

težavo v restavracijah in na potovanjih oziroma dopustu. Med pogostimi težavami je 

prehranjevanje v šoli ali službi in na družabnih srečanjih z vrstniki in prijatelji (graf 15). 

Redkeje se težave pojavljajo pri samem nakupovanju in prepoznavanju brezglutenskih živil 

(M = 2,37). 
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Pri trditvi » Nimam težav s prehranjevanjem.« smo ugotovili statistično pomembne razlike 

med anketiranci različnih starosti in različnimi stopnjami izobrazbe. Kljub občasnim težavam 

na naštetih področjih, opažajo najmanj težav, povezanih s prehrano, anketiranci v starosti nad 

50 let in z dokončano osnovno šolo, največ pa anketiranci v starosti med 19 in 26 let ter 

anketiranci z srednješolsko izobrazbo (p < 0,05).  

4.8.1 Težave pri prehranjevanju v restavracijah 

Najpogosteje se anketiranci srečujejo s težavo pri prehranjevanju v restavracijah (M = 3,57), 

kar je pogosto do zelo pogosto težavno za kar 61,60 % anketirancev, le 9,30 % pa s 

prehranjevanjem v restavracijah nikoli nima težav. Ženske (M = 2,49) pogosteje obiščejo 

restavracije kot moški (M = 2,32), vendar med spoloma ni statistično pomembne razlike. 

Pri prehranjevanju v restavracijah so anketiranci v zadnje pol leta izbirali med restavracijami, 

ki so imele posebno brezglutensko ponudbo (32,90 %), 36,50 % anketirancev se je 

prehranjevalo tudi v restavracijah, ki nimajo posebne brezglutenske ponudbe, kar 30,60 % 

anketirancev pa se v zadnjega pol leta ni prehranjevalo v restavracijah.  

Ugotovili smo statistično pomembno razliko pri težavah zaradi prehranjevanja v restavracijah 

med osebami različnih starosti (p < 0,05). Najstarejši anketiranci (nad 50 let) imajo največ 

težav pri prehranjevanju v restavracijah, najmanj pa mlajši od 18 let. Najvišje izobraženi 

anketiranci pogosteje obiskujejo restavracije (M = 3,81) kot srednješolsko izobraženi (M = 

3,39), vendar razlike niso statistično pomembne.  

Glede na prepoznavanje brezglutenskih živil so pogostejši obiskovalci restavracij anketiranci, 

ki slabše prepoznavajo brezglutenska živila (M = 3,80) in ti opažajo več težav pri 

prehranjevanju v restavracijah kot boljši poznavalci (p < 0,05). 

4.8.2 Prehrana v šoli ali službi 

V šoli ali službi ima zelo pogoste težave zaradi brezglutenske diete 24,40 % anketirancev, 

19,70 % jih meni, da imajo težave pogosto, kar slaba četrtina anketirancev (24,40 %) pa na 

tem področju nima težav.  

Z analiziranjem pridobljenih podatkov smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med 

anketiranci glede na stopnjo dosežene izobrazbe, na starost ali na čas trajanja bolezni ter med 

boljšimi in slabšimi poznavalci brezglutenskih živil. 
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4.8.3 Težave na potovanjih ali dopustovanju 

Sprememba okolja lahko že pri zdravem človeku povzroči marsikatero nevšečnost ali težavo, 

še težje pa je bolnikom s celiakijo, ker morajo poleg spremembe okolja upoštevati tudi stroga 

pravila brezglutenske diete. Tako smo ugotovili, da poleg težav v restavracijah največ težav 

povzročajo potovanja ali dopustovanje. Kar 56,60 % vseh anketirancev se s težavami sooča 

na potovanjih ali dopustu (pogosto do zelo pogosto) in le 8,20 % anketirancev nima na 

dopustu nikoli težav zaradi brezglutenske diete.  

Najpogosteje imajo težave med dopustovanjem in na potovanjih anketiranci v starosti od 19 

do 26 let (M = 3,86), kjer smo ugotovili statistično pomembne razlike med anketiranci 

različnih starosti (p < 0,05).  

Najmanj težav na dopustovanjih ali potovanjih imajo mladi v starosti do 18 let (M = 3,12). 

Prav tako največ težav opažajo anketiranci s trajanjem bolezni do treh let (M = 3,89), najmanj 

pa jih opažajo bolniki s trajanjem med 11 in 20 leti (p < 0,05). 

Pri analizi podatkov za anketirance z različnimi stopnjami izobrazbe nismo ugotovili 

statistično pomembnih razlik (p > 0,05), ugotovili pa smo statistično pomembno razliko med 

»dobrimi« in »slabimi« poznavalci (p < 0,05), kjer »dobri« poznavalci (zelo dobro in odlično 

prepoznavajo brezglutenska živila) opažajo manj težav (M = 3,28) kot bolniki, ki 

brezglutenska živila prepoznavajo zelo slabo do dobro. 

4.8.4 Težave pri družabnih srečanjih z vrstniki in prijatelji 

Socialno okolje lahko deluje na bolnika spodbudno ali obremenjujoče. Srečanja s prijatelji in 

druženje z vrstniki ali v službi so pogosto do zelo pogosto težavna zaradi načina 

prehranjevanja za 43,00% anketirancev, občasno pa te težave zaznava 23,60 % anketirancev. 

Z analizo smo ugotovili, da obstajajo med bolniki z različnimi trajanji bolezni statistično 

pomembne razlike (p < 0,05). Ugotovili smo, da težave najpogosteje zaznavajo osebe z 

najkrajšim trajanjem bolezni, tj. do treh let. Dlje časa, ko traja bolezen, redkeje anketiranci 

opažajo težave, povezane z druženji. Tako smo ugotovili, da anketiranci z boleznijo med 4 in 

10 leti opažajo težave občasno ter prav tako bolniki z boleznijo med 11 in 20 let. Bolniki z 

najdaljšim trajanjem bolezni (nad 21 let) opažajo, da imajo najmanj težav pri srečanjih z 

vrstniki in prijatelji.  

Da imajo na druženjih s prijatelji ali vrstniki najpogosteje težave s prehranjevanjem, menijo 

osebe med 19 in 26 letom starost (M = 3,21), najmanj teh težav pa opazijo anketiranci do 

starosti 18 let (M = 2,88), vendar med anketiranci različnih starosti ni statistično pomembnih 

razlik (p > 0,05). Prav tako ni statistično pomembnih razlik glede na doseženo stopnjo 

izobrazbe. Najmanj težav opažajo anketiranci brez izobrazbe (M = 3,48).  

Anketiranci, ki menijo, da brezglutenskih živil ne prepoznavajo dobro (slabši poznavalci teh 

živil), imajo pogosteje težave pri srečanjih z vrstniki in s prijatelji (M = 3,45), kot »boljši« 

poznavalci pri enakih dogodkih (M = 2,89), vendar med skupinama ni statistično pomembnih 

razlik. 
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4.8.5 Težave pri nakupovanju in prepoznavanju brezglutenskih živil 

Težave pri nakupovanju in prepoznavanju ustreznih brezglutenskih živil se pojavljajo pri 

anketirancih občasno (M = 2,37), kar 14,20 % anketirancev pa ima težave pogosto do zelo 

pogosto. 

Najpogosteje se s težavami pri nakupovanju in prepoznavanju soočajo anketiranci v starosti 

med 19 in 26 leti (M = 2,45). Najmanj pogosto opažajo težave bolniki do starosti 18 let (M = 

1,88), vendar razlike med skupinami niso statistično pomembne.  

Nakupovanje in prepoznavanje ustreznih živil predstavlja največ težav anketirancem, ki zelo 

slabo do dobro prepoznavajo brezglutenska živila (M = 2,75), v manjši meri se s tem soočajo 

» boljši poznavalci« brezglutenskih živil. Med tema skupinama anketirancev smo ugotovili 

statistično pomembne razlike (p < 0,05). Z analizo statistično nismo ugotovili pomembnih 

razlik glede na stopnjo izobrazbe in čas trajanja bolezni. 

4.8.6 Težave pri pripravi hrane v lastnem gospodinjstvu 

Pri analizi pogostosti težav v lastnem gospodinjstvu zaradi brezglutenske diete smo ugotovili, 

da se z njimi občasno do zelo pogosto sooča 16,80 % anketirancev. Statistično pomembne 

razlike (p < 0,05) smo ugotovili med anketiranci, ki prepoznavajo živila zelo slabo do dobro, 

in anketiranci, ki prepoznavajo brezglutenska živila zelo dobro do odlično. »Boljši« 

poznavalci imajo manj težav v lastnem gospodinjstvu (M = 1,33) kot anketiranci, ki zelo 

slabo do dobro prepoznavajo brezglutenska živila (M = 2,00).  

Prav tako smo ugotovili statistično pomembne razlike med anketiranci različnih starosti (p < 

0,05). Največ težav zaradi brezglutenske prehrane v lastnem domu opažajo anketiranci nad 

starostjo 50 let (M = 2,13), najmanj težav pa priprava hrane v lastnem gospodinjstvu 

povzroča anketirancem do 18 leta starosti. Pri analizi podatkov med skupinami z različnim 

trajanjem bolezni nismo ugotovili statistično pomembnih razlik, čeprav je največ težav 

ugotovljenih pri anketirancih s trajanjem bolezni do treh let, manj pa pri bolnikih s trajanjem 

bolezni med 11 in 20 let (M = 1,53).Razlike med pogostostjo težav v lastnem gospodinjstvu 

med različno izobraženimi anketiranci niso statistično pomembne. 
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4.9 Vpliv različnih dejavnikov na prehrano bolnika s celiakijo 

Na kakovost življenja bolnikov posredno vplivajo tudi brezglutenska živila, mnogokrat zaradi 

nepopolnega označevanja sestavin, neustreznega označevanja, zaradi slabše dostopnosti in 

razpoložljivost ter ne nazadnje zaradi znatno višjih cen. Bolniki se zaradi omejitev pri izbiri 

ustreznih živil dnevno soočajo s težavami na fizičnem, psihosocialnem in ekonomskem 

področju, s čimer je njihova kakovost življenja v večini primerov slabša s primerjalno zdravo 

populacijo. Vsa ta področja pa v večjem ali manjšem obsegu vplivajo tudi na uravnoteženo 

prehrano bolnika. 

V anketnem vprašalniku smo spraševali, v kakšni meri vplivajo našteti dejavniki na pravilno 

prehrano bolnika s celiakijo. Podatki so prikazani v grafu 16. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ni pomembno, 2- manj pomembno, 3- pomembno, 4- bolj pomembno, 5- zelo pomembno). 

Graf 16: Pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na prehrano bolnika  

Z analizo rezultatov smo ugotovili, da izmed vseh naštetih dejavnikov po mnenju 

anketirancev najbolj vpliva na pravilno prehrano bolnika poznavanje bolezni (M = 4,52).  

Poznavanje bolezni je zelo pomembno za kar 66,70 % anketirancev, da pa poznavanje 

bolezni sodi med bolj pomembne dejavnike, ugotavlja 20,10 % anketiranih.  

Oznake na živilu so zelo pomembne (M = 4,50) kar 67,70 % anketirancem. Kot pomemben in 

bolj pomemben dejavnik je oznake na živilu označilo 30,80 % anketirancev.  

Kot bolj pomembna dejavnika so anketiranci označili tudi poznavanje ustreznih živil in 

poznavanje same sestave živila (graf 15). Da je sestava bolj pomembna do zelo pomembna je 

označilo 78,70 % anketirancev, le 1,80 % jih je mnenja, da ni pomembna ali manj 

pomembna. Poznavanje ustreznosti živila je zelo pomemben dejavnik za 59,90 % 

anketirancev.  

Vpliv ponudbe živil na trgu kot dejavnik za pravilno prehrano bolnika je visoko ocenjen (M = 

4,14). Skoraj polovici anketirancev (47,90 %) je obseg ponudbe pomemben do bolj 

pomemben dejavnik, kar 47,50 % anketirancev pa meni, da je zelo pomemben.  

3,2 

4,38 4,4 4,52 
4,14 

4,5 

1

2

3

4

5

Cena živila Poznavanje
sestave živila

Poznavanje
ustreznih živil

Poznavanje
bolezni

Ponudba živil Oznake na živilu

P
o

vp
re

čn
a 

vr
e

d
n

o
st

 (
M

*)
 



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

63 

 

Ceno živila so anketiranci izmed vseh našteti, dejavnikov označili kot najmanj pomemben 

dejavnik izmed vseh naštetih (M = 3,20). Delež anketirancev, ki je mnenja, da je cena živila 

zelo pomembna, je 27,70 %. 31,40 % anketirancem je cena živila manj pomembna in po 

njihovem mnenju najmanj izmed naštetih dejavnikov vpliva na prehrano bolnika s celiakijo.  

4.9.1 Pomembnost dejavnikov pri prehrani bolnika s celiakijo glede na spol 

V naši raziskavi nas je zanimalo, kako pomembni so navedeni dejavniki pomembni 

posameznemu spolu in ali obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma. Rezultati so 

predstavljeni v preglednici 10. 

Preglednica 10: Pomembnost dejavnikov pri prehrani bolnika s celiakijo glede na spol 

Dejavniki Spol N M* SD F 2P 

Cena živila 
Moški 48 3,12 1,362 

0,047 0,829 
Ženska 166 3,21 1,325 

Poznavanje sestave živila. 
Moški 47 4,3 0,883 

0,776 0,379 
Ženska 170 4,39 0,859 

Poznavanje ustreznih živil. 
Moški 46 4,24 0,874 

2,992 0,085 
Ženska 168 4,43 0,779 

Poznavanje bolezni. 
Moški 46 4,28 0,834 

3,617 0,059 
Ženska 169 4,58 0,712 

Ponudba živil. 
Moški 46 3,87 0,909 

0,003 0,956 
Ženska 167 4,21 0,943 

Oznake na živilu. 
Moški 46 4,41 0,858 

2,347 0,127 
Ženska 167 4,51 0,783 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ni pomembno, 2- manj pomembno, 3- pomembno, 4- bolj pomembno, 5- zelo pomembno). 

Z analizo pridobljenih podatkov smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma, vendar se povsod kaže tendenca, da je ženskam vsak izmed naštetih dejavnikov bolj 

pomemben kot moškim.  

4.9.1 Pomembnost dejavnikov pri prehrani bolnika s celiakijo glede na starost  

Vsaka starostna skupina ljudi glede na svoj življenjski slog določa svoje prioritete v življenju. 

Glede na različne poglede na svet in različno postavljene prioritete nas je zanimalo, ali starost 

anketirancev vpliva na pomembnost dejavnikov.  

Pri analizi smo anketirance različnih starosti uvrstili v štiri starostne skupine, kjer so v prvi 

skupini osebe do 18 leta starosti, v drugi skupini smo združili vse anketirance v starosti med 

19 in 26 leti, v tretjo skupino pa smo uvrstili vse v starosti med 27 in 49 leti. Najstarejše 

predstavnike (nad 50 let) smo uvrstili v četrto skupino. Naredili smo analizo podatkov za 

posamezen naveden dejavnik za posamezno skupino. Rezultati so predstavljeni v preglednici 

11. 
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Preglednica 11: Pomembnost dejavnikov pri prehrani bolnika s celiakijo glede na 

starost 

Dejavniki 
Starostne 
skupine N M* SD F 2P 

Cena živila 

do 18 let 32 2,81 1,306 

1,805 0,148 
19-26 let 41 3,24 1,338 

27-49 let 89 3,12 1,347 

nad 50 let 31 3,58 1,361 

Poznavanje sestave živila. 

do 18 let 32 4,00 1,107 

3,884 0,010 
19-26 let 41 4,20 0,813 

27-49 let 88 4,52 0,773 

nad 50 let 33 4,52 0,795 

Poznavanje ustreznih živil. 

do 18 let 32 4,19 0,859 

3,485 0,017 
19-26 let 41 4,12 0,812 

27-49 let 86 4,52 0,731 

nad 50 let 32 4,53 0,803 

Poznavanje bolezni. 

do 18 let 32 4,22 0,975 

3,247 0,023 
19-26 let 40 4,38 0,705 

27-49 let 87 4,62 0,669 

nad 50 let 33 4,67 0,692 

Ponudba živil. 

do 18 let 32 3,72 1,143 

2,828 0,040 
19-26 let 40 4,20 0,853 

27-49 let 86 4,17 0,923 

nad 50 let 33 4,36 0,895 

Oznake na živilu. 

do 18 let 32 4,47 0,879 

0,724 0,539 
19-26 let 39 4,36 0,811 

27-49 let 86 4,58 0,727 

nad 50 let 33 4,52 0,870 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ni pomembno, 2- manj pomembno, 3- pomembno, 4- bolj pomembno, 5- zelo pomembno). 

Z analizo rezultatov smo ugotovili, da med anketiranci različnih starosti obstajajo statistično 

pomembne razlike pri navedenih dejavnikih (p < 0,05). Te razlike so bile ugotovljene pri 

poznavanju sestave živila, poznavanju ustreznih živil, ponudbe živil ter poznavanje bolezni 

same. 

Med anketiranci različnih starosti smo ugotovili statistično pomembne razlike (p < 0,05) pri 

določanju, kako pomembna je sestava živila. Sestava živila je bolj pomembna anketirancem, 

starejšim od 27 let, in nad 50 leti (M = 4,52), kot najmlajšim do starosti 18 let (M = 4,00).  

Prav tako je analiza pokazala, da so statistično pomembne razlike (p < 0,05) pri poznavanju 

ustreznosti živila (preglednica 11). Poznavanje ustreznih živil ima večji vpliv na prehrano 

bolnika s celiakijo anketirancem v starosti nad 50 let, najmanj je ta dejavnik pomemben 

anketirancem v starosti med 19 in 26 leti (M = 4,19). Po mnenju najstarejših bolnikov, če jih 

primerjamo z anketiranci različnih starosti, sodi poznavanje bolezni med bolj pomembne 

dejavnike, manj pomembno pa je poznavanje bolezni za najmlajše anketirance (p < 0,05 ).  

Ponudba živil po mnenju najmlajših anketirancev v starosti do 18 let (M = 3,72) manj vpliva 

na pravilno prehrano bolnika, kot to menijo najstarejši anketiranci (M = 4,36).  
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Vsi anketiranci so mnenja, da so oznake na živilu bolj pomembne, vendar med anketiranci 

različnih starosti nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

4.9.2 Pomembnost dejavnikov pri prehrani bolnika s celiakijo glede na izobrazbo 

Zanimalo nas je, ali ima dosežena stopnja izobrazbe vpliv na določanje pomembnosti 

posameznim naštetim dejavnikom, ki vplivajo na prehrano bolnika s celiakijo. Podatki so 

prikazani v grafu 17. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ni pomembno, 2- manj pomembno, 3- pomembno, 4- bolj pomembno, 5- zelo pomembno). 

Graf 17: Pomembnost dejavnikov pri prehrani bolnika s celiakijo glede na izobrazbo 

Statistično pomembne razlike (p < 0,05) med anketiranci različnih stopenj izobrazbe smo 

ugotovili pri dveh dejavnikih, ki vplivata na prehrano bolnikov s celiakijo, to pa sta: 

poznavanje sestave živila in poznavanje bolezni. 

Poznavanje sestave živila je bolj pomembno najvišje izobraženim anketirancem (M = 4,55), 

manj anketirancem s srednješolsko izobrazbo (M = 4,36), najmanj pa anketirancem z 

osnovnošolsko izobrazbo ali brez izobrazbe (graf 17). Razlike so statistično pomembne (p < 

0,05).  
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Poznavanje bolezni, ki je med vsemi dejavniki označen kot najpomembnejši, po mnenju 

anketirancev brez izobrazbe vpliva manj na prehrano, kot to menijo anketiranci z najvišjo 

stopnjo izobrazbe (M = 4,62).  

Pri analizi podatkov za druge navedene dejavnike (cena živila, ustreznost živila, ponudba in 

oznake na živilu) nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

4.9.3 Trajanje bolezni in dejavniki, ki vplivajo na prehrano bolnikov s celiakijo 

Analizirali smo vpliv trajanja bolezni na pomembnost posameznega dejavnika. Pri analizi 

smo anketirance razdelili na skupine glede na trajanje bolezni pri posamezniku (0-3 leta, 4-10 

let; 11-19 let ter 20 let in več). Podatki so predstavljeni v preglednici 12. 

Preglednica 12: Trajanje bolezni in pomembnost dejavnikov 

Dejavniki Trajanje bolezni N M* SD F 2P 

Cena živila 

 do 3 let 46 3,39 1,406 

0,838 0,475 
4 do 10 let 74 3,23 1,256 

11 do 20 let 46 2,98 1,358 

 21 let in več 38 3,08 1,383 

Poznavanje sestave živila. 

 do 3 let 46 4,39 0,856 

0,603 0,614 
4 do 10 let 75 4,45 0,759 

11 do 20 let 46 4,24 1,037 

 21 let in več 39 4,41 0,850 

Poznavanje ustreznih živil. 

 do 3 let 46 4,43 0,779 

0,363 0,780 
4 do 10 let 76 4,42 0,771 

11 do 20 let 46 4,28 0,886 

 21 let in več 37 4,41 0,798 

Poznavanje bolezni. 

 do 3 let 47 4,47 0,830 

0,095 0,963 
4 do 10 let 75 4,52 0,760 

11 do 20 let 47 4,51 0,748 

 21 let in več 36 4,56 0,652 

Ponudba živil. 

 do 3 let 46 4,07 0,904 

0,772 0,511 
4 do 10 let 75 4,23 0,953 

11 do 20 let 46 3,98 1,105 

 21 let in več 36 4,19 0,786 

Oznake na živilu. 

 do 3 let 47 4,40 0,851 

0,633 0,595 
4 do 10 let 76 4,59 0,734 

11 do 20 let 45 4,47 0,894 

 21 let in več 36 4,44 0,773 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ni pomembno, 2- manj pomembno, 3- pomembno, 4- bolj pomembno, 5- zelo pomembno). 

Z analizo podatkov smo ugotovili, da čas trajanja bolezni ne vpliva na pomembnost 

dejavnikov, saj med anketiranci z različnim trajanjem bolezni nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik.  

Pri analizi vpliva cene na prehrano bolnika smo ugotovili, da je cena manj pomembna 

bolnikom, ki imajo celiakijo med 11 in 20 leti. Cena živila je bolnikom, ki imajo bolezen do 
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treh let, najbolj pomembna (M = 3,39), vendar kot smo omenili, med skupinami ni statistično 

pomembnih razlik. 

Po mnenju anketirancev z boleznijo med 4 in 10 leti imajo oznake na živilu največji vpliv na 

pravilno prehrano bolnikov s celiakijo, najmanj pa po mnenju anketirancev, ki imajo celiakijo 

s trajanjem do 3 let (M = 4,40), vendar pri primerih ni statistično pomembnih razlik (p > 

0,05).  

4.9.4  Pomembnost dejavnikov glede na poznavanje živil 

Glede na lastno oceno prepoznavanja brezglutenskih živil smo razdelili anketirance na dve 

skupini. V prvo skupino smo uvrstili »slabše« poznavalce, ki so ocenili, da živila 

prepoznavajo zelo slabo do dobro. V drugi skupini so anketiranci, ki živila prepoznavajo zelo 

dobro ali odlično. Primerjali smo skupini »slabših« in »boljših« poznavalcev brezglutenskih 

živil in ugotavljali pomen posameznega dejavnika za posamezno skupino. Rezultati so 

predstavljeni v grafu 18.  

  

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ni pomembno, 2- manj pomembno, 3- pomembno, 4- bolj pomembno, 5- zelo pomembno). 

Graf 18: Pomembnost dejavnikov glede na poznavanje živil 

Pri analizi smo ugotovili, da glede na prepoznavanje živil med anketiranci obstajajo 

statistično pomembne razlike, kako pomembni so posamezni dejavniki pri posamezni 

skupini. Te razlike so smo ugotovili pri sestavi živila in poznavanju ustreznih živil (p < 0,05). 

Statistično pomembno razliko med »dobrimi« in »slabimi« poznavalci smo ugotovili tudi pri 

vplivu ustreznega označevanja z znakom na živilu (p < 0,05) ter poznavanju bolezni. 

Oznake na živilu po mnenju skupine, ki bolje prepoznava brezglutenska živila, bolj vplivajo 

na prehrano bolnikov s celiakijo, kot to menijo »slabši« poznavalci (graf 17). Poznavanje 

bolezni je prav tako bolj pomemben dejavnik pri prehrani bolnika »dobrim« poznavalcem (M 

= 4,6) kot »slabšim« (M = 4,44). Enako je pomembnejša ponudba živil »boljšim« 

poznavalcem (M = 4,21), kot slabšim (M = 4,08). Prav tako so pomembnejši dejavniki za 

»boljše« poznavalce sestava živila (M = 4,50) in poznavanje ustreznih živil (M = 4,52) kot pa 

anketirancem, ki so mnenja, da brezglutenska živila prepoznavajo zelo slabo do dobro. 
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4.10 Predlogi izboljšav za boljšo prepoznavnost brezglutenskih živil 

V anketi smo anketirance spraševali, katere so po njihovem mnenju izboljšave, ki bi 

pripomogle k boljši prepoznavnosti brezglutenskih živil. Anketiranci so naštetim predlogom 

določali pomembnost (zelo slabo; slabo; niti ne dobro, niti ne slabo; dobro; zelo dobro). V 

grafu 19 smo prikazali rezultate analize. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-zelo slabo, 2- slabo, 3- niti ne dobro, niti ne slabo, 4- dobro, 5- zelo dobro). 

Graf 19: Vpliv predlaganih izboljšav za boljše prepoznavanje brezglutenskih živil 

Z analizo podatkov smo ugotavljali, kako bi vplivali posamezni predlogi na izboljšanje 

prepoznavnosti brezglutenskih živil. Z analizo smo ugotovili, da sta izmed vseh naštetih 

predlogov najvišje ocenjena dva predloga: »Vsa brezglutenska živila naj bi imela ustrezen 

znak.« (M = 4,76) ter »Vsi brezglutenski artikli na istem mestu v trgovinah.« (M = 4,71).  

 81,20 % anketirancev meni, da bi k prepoznavnosti brezglutenskih živil zelo dobro 

pripomoglo, če bi vsa ustrezna živila imela ustrezen znak. 76,00 % anketirancev je mnenja, 

da bi živila na istem mestu zelo izboljšala prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Kot tretji učinkovit dejavnik so anketiranci označili podrobnejše opise na deklaracijah (M = 

4,69). Za 77,00 % anketirancev bi bile podrobnejše deklaracije zelo dober ukrep za boljšo 

prepoznavnost brezglutenskih živil. Le 0,9 % anketirancev je mnenja, da podrobnejše 

deklaracije ne bi izboljšale prepoznavnosti brezglutenskih živil. 

Enotno bazo podatkov o ustreznih brezglutenskih živilih je kot dober do zelo dober predlog 

izbralo 90,00 % anketirancev. Med manj, a še vedno učinkovite predloge, so anketiranci 

uvrstili predstavitev novih ponudnikov in promocijo podjetij preko tiskanih medijev (M = 

4,36). 
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4.10.1 Vpliv predlaganih izboljšav za boljšo prepoznavnost glede na spol 

Kot je opaziti razlike med spoloma pri nakupovalnih navadah, nas je zanimalo, ali obstajajo 

razlike med spoloma glede na predlagane izboljšave za boljšo prepoznavnost brezglutenskih 

živil. Analizirali smo dobljene podatke, ki smo jih predstavili v preglednici 13. 

Preglednica 13: Vpliv predlaganih izboljšav glede na spol 

Možne izboljšave Spol N M* SD F 2P 

Vsi artikli na istem mestu (v 
trgovinah). 

Moški 48 4,71 0,544 
0,001 0,974 

Ženska 171 4,71 0,558 

Večja promocija podjetij z lastnimi 
tiskanimi viri. 

Moški 46 4,09 0,89 
0,057 0,811 

Ženska 166 4,43 0,812 

Enotna baza podatkov o ponudnikih 
brezglutenskih živil. 

Moški 47 4,4 0,851 
1,939 0,165 

Ženska 169 4,54 0,756 

Predstavitev ponudnikov na 
različnih srečanjih, degustacije. 

Moški 47 4,17 0,789 
0,001 0,974 

Ženska 168 4,54 0,717 

Vsa brezglutenska živila naj bi 
imela znak prečrtanega žita. 

Moški 47 4,68 0,556 
2,223 0,137 

Ženska 174 4,78 0,557 

Podrobnejše deklaracije. 
Moški 46 4,41 0,884 

22,464 0,000 
Ženska 168 4,76 0,55 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-zelo slabo, 2- slabo, 3- niti ne dobro, niti ne slabo, 4- dobro, 5- zelo dobro). 

Pri analizi podatkov smo ugotovili, da med spoloma ni statistično pomembnih razlik, razen 

pri predlogi za podrobnejše deklaracije (p < 0,05). Moški menijo, da bi podrobnejše 

deklaracije prispevale manj k boljši prepoznavnosti brezglutenskih živil, kot to menijo ženske 

(M = 4,76). 

Kljub statistično nepomembnim razlikam pa so določeni rezultati zanimivi. Kot v primeru, da 

so moški in ženske ocenili predlagano izboljšavo »Vsi brezglutenski izdelki naj bi bili na 

enem mestu.« kot enako učinkovito (M = 4,71). 

Ženske menijo, da bi tiskani mediji s strani ponudnikov bolj pripomogli k prepoznavnosti (M 

= 4,43) in so označile dejavnika: »Enotna baza podatkov o ponudnikih brezglutenskih živil« 

ter »Predstavitev ponudnikov na različnih srečanjih, degustacije« z enako mero pomembnosti 

(M = 4,54). Moški menijo, da bi enotna baza podatkov bolj pripomogla k boljši 

prepoznavnosti brezglutenskih živil kot predstavitev novih ponudnikov (preglednica 13). 

Opisane razlike niso statistično pomembne. 
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4.10.2 Vpliv predlaganih izboljšav glede na starost 

Ko smo ugotavljali vpliv starosti na pridobivanje informacij, na način nakupovanja in pomen 

dejavnikov na pravilno prehrano, nas je zanimalo, kako anketiranci različnih starosti 

ocenjujejo predloge za boljšo prepoznavnost brezglutenskih živil. Tudi pri tej analizi smo 

anketirance razdelili v štiri starostne skupine (do18 let, 19 do 26 let, 27 do 49 let, nad 50 let). 

Podatki so predstavljeni v preglednici 14. 

 Preglednica 14: Vpliv izboljšav glede na starost 

Možne izboljšave 
Starostne 
skupine N M* SD F 2P 

Vsi artikli na istem mestu (v 
trgovinah). 

do 18 let 33 4,64 0,549 

1,027 0,382 
19-26 let 41 4,68 0,521 

27-49 let 88 4,77 0,497 

nad 50 let 33 4,61 0,659 

Večja promocija podjetij z lastnimi 
tiskanimi viri. 

do 18 let 33 4,15 0,834 

1,031 0,380 
19-26 let 40 4,40 0,672 

27-49 let 86 4,41 0,742 

nad 50 let 30 4,20 1,297 

Enotna baza podatkov o 
ponudnikih brezglutenskih živil. 

do 18 let 33 4,30 0,810 

1,369 0,254 
19-26 let 41 4,46 0,674 

27-49 let 86 4,60 0,656 

nad 50 let 32 4,47 0,983 

Predstavitev ponudnikov na 
različnih srečanjih, degustacije. 

do 18 let 33 4,30 0,847 

0,433 0,729 
19-26 let 41 4,41 0,741 

27-49 let 86 4,48 0,715 

nad 50 let 32 4,47 0,879 

Vsa brezglutenska živila naj bi 
imela znak prečrtanega žita. 

do 18 let 33 4,73 0,574 

1,261 0,289 
19-26 let 41 4,80 0,511 

27-49 let 88 4,80 0,459 

nad 50 let 34 4,59 0,821 

Podrobnejše deklaracije. 

do 18 let 33 4,67 0,645 

0,379 0,768 
19-26 let 40 4,65 0,662 

27-49 let 87 4,74 0,493 

nad 50 let 30 4,77 0,504 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-zelo slabo, 2- slabo, 3- niti ne dobro, niti ne slabo, 4- dobro, 5- zelo dobro). 

Pri analizi podatkov za različne starostne skupine smo ugotovili, da med skupinami ni 

statistično pomembnih razlik, kako pomembne se jim zdijo predlagane izboljšave. 

Kljub statistično nepomembnim razlikam so nekateri rezultati zanimivi. Predlog, da so vsa 

brezglutenska živila na enem mestu, bi po mnenju anketirancev v starosti med 27 in 49 leti 

bolj pripomogel k boljši prepoznavnosti kot ostalim anketirancem. Promocije podjetij z 

lastnimi tiskanimi viri, enotna baza podatkov o ponudnikih brezglutenskih živil ter 

predstavitve ponudnikov na srečanjih in degustacijah so prav tako pomembnejši 

anketirancem med 27 in 49 letom starosti kot ostalim anketirancem. 
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4.10.3 Vpliv predlaganih izboljšav glede na izobrazbo 

Kako bi posamezne izboljšave vplivale na boljšo prepoznavnost brezglutenskih živil, smo 

ugotavljali med anketiranci z različnimi stopnjami izobrazbe. Rezultati so predstavljeni v 

grafu 20. 

 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-zelo slabo, 2- slabo, 3- niti ne dobro, niti ne slabo, 4- dobro, 5- zelo dobro). 

 Graf 20: Vpliv predlaganih izboljšav glede na izobrazbo 

Pri analizi, kako bi predlagane izboljšave vplivale na boljšo prepoznavnost brezglutenskih 

živil, pri različno izobraženih anketirancih nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

Z analizo podatkov smo ugotovili, da anketiranci brez izobrazbe in z osnovnošolsko 

izobrazbo pripisujejo enotni lokaciji vseh brezglutenskih izdelkov enako pomembnost. 

Enotna baza podatkov je med skupinami glede na stopnjo najvišje ocenjena pri izobraženih 

anketirancih (M = 4,63), predstavitev ponudnikov na srečanjih ali preko degustacij pa je med 

različno izobraženimi anketiranci kot najboljši predlog za prepoznavanje brezglutenskih živil 

ocenila populacija s srednješolsko izobrazbo (M = 4,45). 
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4.10.4 Vpliv predlaganih izboljšav glede na trajanje bolezni pri bolnikih 

Z analizo smo ugotavljali, ali trajanje bolezni vpliva na odločitev, kateri predlogi so 

učinkovitejši za prepoznavnost brezglutenskih živil. Analizirane podatke smo predstavili v 

preglednici 15. 

Preglednica 15: Vpliv izboljšav glede na trajanje bolezni pri bolnikih 

Možne izboljšave Trajanje bolezni N M* SD F 2P 

Vsi artikli na istem mestu (v 
trgovinah). 

 do 3 let 47 4,68 0,594 

0,938 0,423 
4 do 10 let 74 4,64 0,610 

11 do 20 let 48 4,71 0,544 

 21 let in več 39 4,82 0,451 

Večja promocija podjetij z 
lastnimi tiskanimi viri. 

 do 3 let 47 4,40 0,742 

0,844 0,471 
4 do 10 let 73 4,26 0,928 

11 do 20 let 46 4,30 0,891 

 21 let in več 37 4,51 0,731 

Enotna baza podatkov o 
ponudnikih brezglutenskih 
živil. 

 do 3 let 47 4,53 0,718 

0,373 0,772 
4 do 10 let 73 4,42 0,942 

11 do 20 let 48 4,50 0,684 

 21 let in več 36 4,58 0,692 

Predstavitev ponudnikov na 
različnih srečanjih, 
degustacije. 

 do 3 let 46 4,52 0,722 

0,248 0,863 
4 do 10 let 74 4,46 0,762 

11 do 20 let 48 4,40 0,818 

 21 let in več 36 4,42 0,692 

Vsa brezglutenska živila naj bi 
imela znak prečrtanega žita. 

 do 3 let 47 4,79 0,549 

0,785 0,503 
4 do 10 let 76 4,79 0,442 

11 do 20 let 48 4,65 0,812 

 21 let in več 38 4,79 0,413 

Podrobnejše deklaracije. 

 do 3 let 46 4,67 0,732 

0,431 0,731 
4 do 10 let 74 4,66 0,603 

11 do 20 let 46 4,78 0,513 

 21 let in več 37 4,73 0,560 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-zelo slabo, 2- slabo, 3- niti ne dobro, niti ne slabo, 4- dobro, 5- zelo dobro). 

Kljub ugotovljenim razlikam pri posameznem predlogu med skupinami z različnim trajanjem 

bolezni nismo ugotovili statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

Bolniki, ki najdlje časa živijo s celiakijo (nad 20 let), pogosteje kot ostali bolniki menijo, da 

bi z isto lokacijo vseh brezglutenskih živil bolj pripomogli k prepoznavnosti (M = 4,82).  

Enotna baza podatkov bi bila učinkovitejša po mnenju anketirancev z boleznijo nad 21 let kot 

pri bolnikih s trajanjem bolezni med 4 in 10 leti (M = 4,42). Učinkovitost predloga (vsa BGŽ 

bi imela znak…), je po mnenju vseh skupin, razen pri anketirancih z boleznijo med 11 in 20 

leti (M=4,65), ocenjena enako. 
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Podrobnejše deklaracije bi najbolj pripomogle pri prepoznavnosti brezglutenskih živil med 

bolniki s trajanjem bolezni med 11 in 20 leti (M = 4,78), najmanj pa pri bolnikih s celiakijo 

med 4 in 10 leti. 

4.10.5  Vpliv predlaganih izboljšav glede na prepoznavanje živil  

Kot so bolniki sami ocenili prepoznavanje brezglutenskih živil, smo anketirance razdelili v 

dve skupini glede na prepoznavanje. Naredili smo analizo, katere predlagane izboljšave so 

pomembnejše za katero skupino glede na prepoznavanje ustreznih živil. Podatki so 

predstavljeni v grafu 21. 

  

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-zelo slabo, 2- slabo, 3- niti ne dobro, niti ne slabo, 4- dobro, 5- zelo dobro). 

Graf 21: Poznavanje živil in trditve, glede znaka za brezglutenska živila 

Glede na oceno, kako anketiranci prepoznavajo brezglutenska živila, smo oblikovali dve 

skupini: »slabši« in »boljši« poznavalci. Pri analizi smo ugotovili med skupinama 

anketirancev statistično pomembne razlike (p < 0,05). Te smo ugotovili pri predlaganih 

izboljšavah, ki so: vsi artikli na istem mestu; enotna baza podatkov o ponudnikih 

brezglutenskih živil in vsa brezglutenska živila naj bi imela znak prečrtanega žita.  

Vsa brezglutenska živila bi bila na istem mestu v trgovinah, kar bi učinkoviteje pripomoglo k 

prepoznavnosti brezglutenskih izdelkov, menijo boljši poznavalci (M = 4,82), v manjši meri 

se s tem strinjajo anketiranci, ki prepoznavajo brezglutenska živila zelo slabo do dobro (M = 

4,61).Prav tako menijo boljši poznavalci (M = 4,62), da bi enotna baza podatkov o 

ponudnikih brezglutenskih živil bolj pripomogla k boljši prepoznavnosti, kot to menijo slabši 

poznavalci za ta predlog (M = 4,39). Vsa brezglutenska živila naj bi imela znak prečrtanega 

žita, tudi to menijo boljši poznavalci (M = 4,84), če primerjamo podatke s slabšimi 

poznavalci (M = 4,68).  
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5 RAZPRAVA  

Kljub dokazanim koristim je strogo brezglutensko dieto težko upoštevati tako, da bolnik 

popolnoma izloči živila, ki vsebujejo gluten. Glede na opravljene študije so ugotovili različne 

stopnje doslednega upoštevanja brezglutenske diete. Po analizah je ocenjeno, da strogo dieto 

vzdržuje od 45 do 95 % bolnikov (Rashid idr, 2005; Hopman idr, 2006; Leffler idr, 2007; 

Roma idr, 2010; Barratt idr, 2011; Lee idr, 2012).  

Barratt je s sodelavci (2011) ugotovil, da se diete strogo drži 65,00 % angleških anketirancev, 

v naši raziskavi pa je delež višji (89,70 %). 93,20 % bolnikov v starosti med 27 in 49 let se 

strogo drži brezglutenske diete, kar je višji delež, kot je ugotovljen v angleški raziskavi, kjer 

se le 4 % anketirancev v starosti do 35 let strogo drži brezglutenske diete. 12,00 % 

anketirancev v angleški raziskavi v starosti do 35 let se stroge diete ne drži ali jo občasno 

kršijo. Stroge diete v našem vzorcu ne upošteva 10,20 % anketirancev, 14,30 % anketirancev, 

ki kršijo brezglutensko dieto, pa je starih med 19 in 26 let.  

Sprememba prehranjevalnih navad je najtežja za otroke in mladostnike. Primerljive raziskave 

otrok in mladostnikov so pokazale različne stopnje upoštevanja brezglutenske diete (od 32 % 

do 81 %). V Evropi je upoštevanje diete nizko tako pri najstnikih kot pri odraslih (Zarkadas 

idr, 2006; Košmrlj, 2005, Roma idr, 2010). 

Raziskava kanadskih otrok v povprečni starosti 9 let je pokazala, da se 95 % otrok strogo drži 

brezglutenske diete (Rashid idr, 2005), pri indijskih otrocih do starosti 17 let v manjšem 

deležu, (75 %) (Chauhan, Kumar, Dutta, Basu in idr; 2010), pri čemer je Roma s sodelavci 

(2010) ugotovila upoštevanje diete pri otrocih, starih do 14,5 leta le pri 58 % sodelujočih.  

V Nizozemski raziskavi mladostnikov se diete strogo drži 75 % sodelujočih (Hopman idr, 

2006). V naši raziskavi smo ugotovili, da se brezglutenske diete strogo drži 87,90 % 

anketirancev v starosti do 18 let. 12,10 % anketirancev v starosti do 18 let ne upošteva stroge 

brezglutenske diete.  

Razlike glede strogega upoštevanja brezglutenske diete so lahko zaradi različno določenih 

starostnih skupin, saj je bila večina otrok, zajetih v evropskih raziskavah, starosti med 14 let 

do »mladih« odraslih. Rezultati kanadske raziskave (Rashid idr, 2005), kjer je upoštevanje 

brezglutenske diete pri mladostnikih (starost med 12 in 14 let) visoka do 93 %, so pokazali 

padec strogega upoštevanja brezglutenske diete v dobi adolescence (starost 15-17 let, 76 % 

anketirancev). V Angliji 25 % žensk strogo upošteva brezglutensko dieto (Barratt idr, 2011). 

V naši raziskavi smo ugotovili, da dieto upošteva kar 90,80 % sodelujočih žensk, vendar med 

spoloma nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

Višjo stopnjo upoštevanja brezglutenske diete med višje izobraženimi anketiranci so 

ugotovili v angleški populaciji, kjer je 28 % anketirancev, ki so upoštevali strogo 

brezglutensko dieto, imelo dokončano univerzitetno izobrazbo (Barratt idr, 2011).  
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Visoka stopnja upoštevanja brezglutenske diete v naši raziskavi je lahko posledica tega, da so 

vsi anketiranci člani Slovenskega društva za celiakijo in imajo višjo stopnjo ozaveščenosti 

glede pomembnosti brezglutenske diete na zdravje bolnika s celiakijo. Rashid s sodelavci 

(2005) je ugotovil, da je strogo upoštevanje diete bolj dosledno pri družinah, ki imajo več 

znanja o bolezni in pri družinah, katerih člani so člani društev, povezanih s celiakijo. 

V raziskavi smo ugotovili visoko stopnjo upoštevanja brezglutenske diete. Po oceni Lefflerja 

in sodelavcev (2007) lastna ocena strogega upoštevanja BGD ni merilo dejanskega stanja, da 

bolnik ne uživa glutena. Glede na rezultate Lefflerja in sodelavcev (2007) lastna ocena 

upoštevanja diete nima primerljivih rezultatov z biopsijo tankega črevesja ali analizo 

dnevnika živil, ki so jih ocenjevali s prehranskimi specialisti. Tako je bilo ugotovljeno, da 

bolniki, ki se po lastnem mnenju strogo držijo brezglutenske diete, nevede uživajo živila, ki 

vsebujejo gluten.   

Zarkadas s sodelavci (2006) je v nacionalni raziskavi ugotovil, da ima 44 % bolnikov težave 

zaradi brezglutenske diete. Težave, ki so jih ugotovili v Kanadi, so bile predvsem 

ugotavljanje, ali je živilo brez glutena (85 %), iskanje brezglutenskih živil v trgovinah (83 %) 

in izogibanje prehranjevanju v restavracijah (79 %). Hopman s sodelavci (2006) je ugotovil, 

da je 61 % anketirancev mnenja, da je dieto lahko vzdrževati. Novejše raziskave v Angliji so 

pokazale, da ima 80 % anketirancev težave pri upoštevanju brezglutenske diete, kjer 

ocenjujejo stopnjo težavnosti vzdrževanja diete kot nemogoče (5 %), zelo težko (14 %), 

občasno težko (61 %) ali da ni težav z doslednostjo (20%). Težave, ki so jih opredelili kot 

najpogostejše, so bile označene kot »prepoznavanje brezglutenskih živil« (Barratt idr., 2011). 

V naši raziskavi je bilo ugotovljeno, da je kar 82,66 % anketirancev mnenja, da dobro do zelo 

dobro prepoznavajo brezglutenska živila, le 9,78 % anketirancev prepoznava brezglutenska 

živila odlično.  

Leta 2007 je bila v ZDA narejena raziskava, kjer so primerjali cene osnovnih prehranskih 

živil. Primerjava je bila narejena med klasičnimi živili, ki jih ljudje jedo, in njihovimi 

brezglutenskimi zamenjavami (testenine, kruh, kosmiči, krekerji, prigrizki) ter 

razpoložljivostjo teh izdelkov po regijah, različnih trgovinah ter pri internetnih ponudnikih.  

Lee s sodelavci (2007) je ugotovila, da je največja ponudba pri internetnih ponudnikih in v 

trgovinah z zdravo prehrano, pri ostalih ponudnikih pa je bila ponudba in razpoložljivost 

slabša (0 % do 83 % iskanih brezglutenskih živil). Ponudba izbranih ustreznih živil na spletu 

je bila vedno na voljo (100 % od iskanih živil), trgovine z zdravo prehrano so imele na voljo 

94 % živil, trgovine, ki spadajo med trgovinske verige le 42 % živil, lokalne trgovine z živili 

pa 36 %. V lokalnih trgovinah z živili so v večini primerov manjkali 2-3 iskani izdelki, 

največkrat pa je na splošno v trgovinah primanjkovalo že pripravljenih živil, kot so: mafini, 

pice, testenine in kruh. Zaradi nedobavljivosti živil v določenih trgovinah so bili bolniki 

primorani iskati živila drugje, v specializiranih trgovinah ali preko internetnih strani (spleta), 

kar je dodatno povečalo stroške. Pri primerjavi cen so ugotovili, da je cena brezglutenskih 

živil v primerjavi z navadnimi živili dražja za 240 %, saj je bil vsak brezglutenski izdelek 

dražji od primerljivega izbranega. Najcenejša brezglutenska živila so bila v lokalnih 



Lončarič, L. Prepoznavnost brezglutenskih živil. 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

76 

 

trgovinah, vendar je bila razpoložljivost in dobavljivost različnih izdelkov zelo majhna. 

Najdražji izdelki so bili na voljo preko internetnih strani. Najdražje so bile testenine, saj so 

kar dvakrat dražje od primerljivih izdelkov z glutenom. Med dražja živila spadajo tudi 

različni prigrizki, preste, krekerji in piškoti.  

Do podobnih rezultatov so prišli v angleški raziskavi, kjer so ugotovili, da imajo 

supermarketi večjo ponudbo in razpoložljivost živil kot manjše trgovine (Singh in Whelan, 

2011). Singh in Whelan sta raziskovala razpoložljivost in stroške brezglutenskih živil v 30 

različnih trgovinah po petih različnih trgovskih kategorijah, kjer sta primerjala dostopnost in 

ceno 80 izbranih izdelkov. Ugotovila sta, da je dostopnost brezglutenskih živil na posamezno 

trgovino, omejena (8,2 živil od 20 izbranih). Supermarketi so imeli večjo dostopnost (90 %), 

medtem ko manjši marketi in manjše trgovine le 9 % in so redko imele brezglutenska živila. 

Vsa brezglutenska živila so bila dražja kot primerjalna standardna živila, od 76 % do tudi 518 

%. Nekatera brezglutenska živila, ki jih bolniki uživajo vsakodnevno, pa so bila dražja od 2 

% do 124 %.  

V naši raziskavi smo ugotovili, da je 70,20 % anketirancev mnenja, da je na voljo dovolj 

različnih živil (pestrost), vendar jih je 55,50 % mnenja, da so razpoložljive količine 

premajhne ali da izdelkov v času nakupa ni na zalogi (66,80 %). Z analizo smo ugotovili, da 

moški pogosteje opažajo, da ni dovolj izbranega živila, ki ga želijo kupiti. Prav tako moški 

pogosteje kot ženske menijo, da so vsa brezglutenska živila na istem mestu v trgovini. 

V primerjavi z običajnimi nakupi zahteva nakupovanje brezglutenskih živil več časa. V ta čas 

je vključeno iskanje informacij pri proizvajalcih, pregledovanje deklaracij in iskanje 

podatkov prek spletnih strani o ustreznih živilih.  

Rashid s sodelavci (2005) je v Kanadi v okviru raziskave ugotavljal, kako kanadski otroci (do 

starosti 16 let) pridobivajo informacije. Vsi sodelujoči so bili člani Kanadskega združenja za 

celiakijo, ki je vsem anketirancem najbolj pogost vir informacij. Da so informacije s strani 

društva odlične, je mnenja 63 % anketirancev. Glede na pogostost pridobivanja informacij so 

ugotovili, da pridobivajo člani informacije tudi pri dietetiku v 90 %, 80 % anketirancev pri 

gastroenterologu, pri osebnem ali družinskem zdravniku pa 32 % sodelujočih v raziskavi. 

Odlične informacije so bile podane s strani društva v 64 %, pri gastroenterologu v 44 %, pri 

dietetiku v 36 % in pri družinskih zdravnikih v 11,5 %.  

V evropski raziskavi na Nizozemskem je Hopman s sodelavci (2006) prav tako preverjal vire 

informiranja pri članih društva za celiakijo. Ugotovil je večji delež tistih, ki pridobijo 

informacije pri pediatrih ali osebnih zdravnikih (61 % anketirancev). Delež anketirancev, ki 

so pridobili informacije pri gastroenterologu, je v raziskavi precej nižji (38 %), če ga 

primerjamo s kanadskimi podatki. Zanimiv je podatek, da 7 % bolnikov redno obiskuje 

dietetika, pri katerem so napotke za vzdrževanje brezglutenske diete samo enkrat (47 %). 84 

% sodelujočih v nizozemski raziskavi (starost od 12 do 25 let) je mnenja, da je njihovo 

znanje glede celiakije zadovoljivo. 
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Po statističnih podatkih v Sloveniji prebivalci v starosti 66 let ali več svoje zdravje ocenjuje 

kot zelo dobro 3 %, kot dobro 23 %, kot srednje dobro 41 %. Informacije, povezane z 

zdravjem, je na spletu iskalo 46 % prebivalcev v starosti od 10 do 74 let (Svetovni dan 

zdravja, 2012). V naši raziskavi smo ugotovili, da kar 78,70 % anketirancev ne pridobiva 

informacije pri osebnem zdravniku in 79,00 % ne pri dietetiku. Ugotovili smo, da pri 

osebnem zdravniku pogosteje pridobivajo informacijo moški, pri dietetiku pa ženske. Zelo 

pogosto pridobivajo anketiranci informacije preko Slovenskega društva za celiakijo (41,70 % 

anketirancev), preko interneta ( 26,70 %), v strokovnih knjigah le 17,10 % anketirancev in v 

revijah 14,50 % sodelujočih.  

Strokovne knjige najpogosteje prebirajo osebe stare med 27 in 49 leti z dokončano 

srednješolsko izobrazbo in višje izobraženi, najmanj pa anketiranci brez dosežene izobrazbe 

in mlajši od 18 let. Internet za pridobivanje informacij najpogosteje uporabljajo anketiranci z 

najvišjo izobrazbo in bolniki s trajanjem bolezni do treh let.  

Case (2005) je analizirala ukrepe za uspešno izobraževanje in informiranje bolnikov s 

celiakijo. Glede na odzive bolnikov, ki so sodelovali v ameriški in kanadski raziskavi, je 

znanje zdravnikov premajhno glede na informacije, ki jih bolniki potrebujejo. Poleg 

dodatnega izobraževanja zdravniškega osebja bi bilo potrebno izboljšati označevanje sestavin 

na deklaracijah, omogočiti večje povezovanje podpornih skupin in organizacij, ki nudijo 

podporo ter informacije bolnikom, zagotoviti zadostno proizvodnjo v živilskih obratih in 

izpopolnjevati znanje gostincev. Ti bi vključili brezglutenska živila v svojo ponudbo ter 

zagotovili primerno pripravo hrane za bolnike s celiakijo. 

Hopman s sodelavci (2006) je raziskal tudi načine iskanja brezglutenskih živil med 

mladostniki v starosti med 12 in 25 leti na Nizozemskem. Med ugotovljenimi načini sta bila v 

ospredju predvsem branje deklaracij (94 %) in upoštevanje seznama ustreznih brezglutenskih 

živil (72 %). Manj pogosto je bilo opaziti pri nizozemskih starejših mladostnikih strategijo 

»pojej in čakaj na posledice« (6 %). Najbolj pogosta strategija pri mlajših mladostnikih je 

bila »vprašaj starše« pri 66 % sodelujočih. 

Po podatkih, ki so jih ugotovili Roma in sodelavci (2010), je pri grških otrocih do 14,5 let 

najboljši predlog izboljšav boljše označevanje vsebnosti glutena na deklaracijah (76 %) in 

več ustrezne hrane v supermarketih (58 %) in več brezglutenskih živil v restavracijah (42 %). 

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Rashid s sodelavci (2005), kjer so ugotovili, da je 

večina anketirancev predlagala boljše označevanje na živilih (63 %), zgodnejšo diagnozo (34 

%), večjo izbiro brezglutenskih živil tako v trgovinah (49 %) kot v restavracijah (49 %), in ne 

nazadnje boljše svetovanje bolnikom s celiakijo (7,00 %). 

Kanadski otroci (Rashid idr, 2005) so med najpogostejšimi možnimi izboljšavami opredelili, 

da bi na kakovost življenja najbolj vplivali boljše označevanje in navajanje vsebine sestavin 

na živilih (63 %), 49 % anketirancev je izbralo možnost večje količine in ponudbe 

brezglutenskih živil v supermarketih, 49 % večjo ponudbo brezglutenskih živil v 

restavracijah, 34 % zgodnejše odkritje celiakije in 7 % boljše posredovanje informacij s strani 

zdravnikov. 
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Prepoznavanje brezglutenskih živil je pomembno tudi za bolnike s celiakijo v Sloveniji, saj 

tako preprečijo vnos glutena v telo. Ker je gluten sestavni del različnih živil, so za boljšo 

prepoznavnost brezglutenskih živil, kot najboljši predlog označili, da bi bila vsa 

brezglutenska živila označena z ustreznim znakom (81,20 %), drugi najučinkovitejši predlog 

izboljšave je bila enotna lokacija vseh brezglutenskih živil (76,00 %). Boljši opisi na 

deklaracijah so pomembnejši ženskam. Anketiranci, ki bolje prepoznavajo brezglutenska 

živila, bi med predlogi za izboljšanje prepoznavnosti brezglutenskih živil izbrali enotno bazo 

podatkov o ponudnikih brezglutenskih živil, enotno lokacijo in ustrezno označevanje (enoten 

znak na živilu).  
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6 ZAKLJUČEK 

Celiakija je vse pogostejša bolezen ozkega črevesa zaradi preobčutljivosti na gluten, 

natančneje na prolamine. Zdravljenje celiakije zahteva dosledno brezglutensko dieto, ki jo je 

težko vzdrževati. Bolniki, ki uživajo živila brez glutena, morajo pridobiti ustrezne 

informacije o primernih in ustreznih živilih, živila prepoznati in seveda informacije primerno 

uporabiti v vsakdanjem življenju. Stroga določila izključevanja glutena iz prehrane vplivajo 

na bolnikovo življenje tudi iz drugih vidikov življenja, ne samo pri doslednem upoštevanju 

diete. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti načine in stopnjo informiranosti bolnikov s celiakijo o ustreznih 

brezglutenskih živilih, ugotoviti načine prepoznavanja brezglutenskih živil in analizirati 

dejavnike, ki vplivajo na odločitev za nakup brezglutenskih živil. 

Večina anketirancev (89,70 %) v naši raziskavi dosledno upošteva brezglutensko dieto, 

najbolj dosledni so bolniki v starosti med 27 in 49 leti, ter anketiranci iz podružnice Primorje, 

če primerjamo doslednost anketirancev med vsemi podružnicami. 

Prepoznavnost brezglutenskih živil med sodelujočimi je zadovoljiva. Večina prepoznava 

živila dobro do zelo dobro (82,66 %), vendar je pestrost ponudnikov, ki so jih imenovali, 

majhna. Večina bolnikov pozna od tri do pet ponudnikov brezglutenskih živil. Med najbolj 

prepoznavne blagovne znamke spadajo: Schär, Finax in Fenix. Anketiranci z najvišjo stopnjo 

izobrazbe poznajo največ ponudnikov brezglutenskih živil. 

Informiranost o ustreznih živilih je ključnega pomena za bolnike s celiakijo. Najpogostejši vir 

informacij je Slovensko društvo za celiakijo. Glede informacij se na osebne zdravnike 

pogosteje obračajo moški in anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo, na dietetike ženske. 

Informacije preko internetnih strani (svetovnega spleta) so pomembne anketirancem v starosti 

med 27 in 49 leti, anketirancem z najvišjo izobrazbo in anketirancem s trajanjem bolezni do 

treh let. Strokovne knjige najpogosteje prebirajo osebe z dokončano srednješolsko izobrazbo 

in najvišje izobraženi anketiranci. Pridobljene informacije, ne glede na vir, same po sebi še 

niso zadosten pogoj, da bolniki zelo dobro prepoznajo brezglutenska živila. Iz tega lahko 

sklepamo, da prepoznavanje brezglutenskih živil ni neposredno povezano z virom informacij. 

Označevanje brezglutenskih živil je pomembno za bolnike s celiakijo, ki so sodelovali v naši 

raziskavi. Pomembne so jim podrobne deklaracije in prepoznaven znak: »prečrtani žitni 

klas«. Ugotovili smo visoko stopnjo zaupanja v označevanje živila z znakom (75,30 % 

anketirancev popolnoma zaupa znaku). Anketiranci v starosti med 19 in 26 let najpogosteje 

nakupujejo živila kljub temu, da ta nimajo znaka. Najmanj zaupanja v znak so izrazili 

anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo. Čas trajanja bolezni pri bolnikih ne vpliva na 

zaupanje v znak, prav tako ne spol ali ocena prepoznavanja brezglutenskih živil.  

Bolniki najpogosteje nakupujejo brezglutenska živila v velikih nakupovalnih središčih, to so 

supermarketi ali hipermarketi. 57,50 % anketirancev brezglutenska živila ne nakupuje v 
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trgovinah s specializirano prehrano. V drogerijah, ki je tretja najpogostejša nakupovalna 

lokacija, pogosteje nakupujejo ženske kot moški.  

Kar 79,20 % anketirancev nikoli ne nakupuje brezglutenskih živil preko internetnih strani 

(spleta), najraje pa živila preko internetnih strani naročajo anketiranci, ki zelo slabo do dobro 

prepoznavajo živila. 10,20 % anketirancev pogosto ali zelo pogosto nakupuje BGŽ v tujini, 

kar je opaziti pri najvišje izobraženih anketirancih. 

Kar 87,30 % anketirancev ugotavlja, da je v trgovinah, kjer najpogosteje nakupujejo, več kot 

en ponudnik brezglutenskih živil in 70,20 % jih meni, da je na voljo dovolj različnih živil 

(kruh, piškoti, testenine itd). 66,80 % anketirancev meni, da nimajo vedno dovolj izbranega 

živila (specifičen izdelek). Prevelika ponudba živil različnih proizvajalcev predstavlja težjo 

odločitev le pri 5,90 % anketirancev.  

Na nakup lahko vplivajo dejavniki, kot so: značilen znak za brezglutenska živila (58,80 % 

anketirancev se odloči za nakup zelo pogosto), prepoznavnost blagovne znamke (27,10 % jih 

nakupuje zelo pogosto) ter nakup na podlagi podatkov, pridobljenih preko Slovenskega 

društva za celiakijo. Pri ženskah je razlog na nakup poizkušanje novih živil pogostejši kot pri 

moških. Degustacije in promocije najbolj vplivajo pri odločitvi na nakup pri bolnikih, ki 

imajo bolezen med 11 in 20 leti, zaradi informacij preko internetnih strani pa se pogosteje za 

nakup določenega živila odločijo anketiranci v starosti med 19 in 26 letom ter anketiranci s 

trajanjem bolezni do treh let. 

Pri nakupu novih, neznanih živil se bolniki najpogosteje za nakup odločajo zaradi 

prepoznavnega znaka »prečrtan žitni klas« (83,30 %), kar je bolj značilno za ženske kot 

moške in za slabše poznavalce brezglutenskih živil (p <0,05). 64,80 % anketirancev novih, 

nepoznanih živil ne kupi, ker ne vedo, ali je živilo primerno za brezglutensko dieto. Ti 

bolniki kasneje preverijo ustreznost in primernost živila. Skupno 26,30 % anketirancev pa 

nova neznana živila kupi in šele kasneje preveri, ali so primerna za prehrano bolnika s 

celiakijo.  

Najpogosteje imajo težave med dopustovanjem in na potovanjih anketiranci v starosti od 19 

do 26 let in bolniki s trajanjem do treh let. Prav tako imajo težave tudi slabši poznavalci 

brezglutenskih živil. Ugotovili smo, da imajo največ težav zaradi brezglutenske prehrane v 

lastnem domu najstarejši anketiranci, ki so starejši od 50 let, prav tako pa so te težave opazne 

pri prehranjevanju v restavracijah.  

Kljub ugotovljenim težavam na naštetih področjih opažajo najmanj težav, povezanih s 

prehrano, anketiranci v starosti med 19 in 26 leti, anketiranci s srednješolsko izobrazbo ter 

bolniki s trajanjem bolezni med 4 in 10 let. Pri analizi smo ugotovili, da prehranjevanje z 

brezglutensko dieto najpogosteje predstavlja težavo s prehrano v restavracijah (61,60 %) in 

na potovanjih ali dopustu. Ugotovili smo, da pri srečanjih z vrstniki opažajo največ težav 

osebe z najkrajšim trajanjem bolezni. Težave se občasno pojavljajo tudi pri prehrani v šoli ali 

v službi.  

Po mnenju najstarejših bolnikov in bolnikov z najvišjo stopnjo izobrazbe je poznavanje 

bolezni ključnega pomena za pravilno prehrano bolnika. Sestava živila je bolj pomembna 
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anketirancem, starejšim od 27 let, ter najvišje izobraženim anketirancem, poznavanje 

ustreznih živil pa anketirancem v starosti nad 50 let. Cena brezglutenskih živil je bila 

označena kot najmanj pomemben izmed naštetih dejavnikov. 

Da bi bolnikom s celiakijo omogočili kvalitetnejše življenje, je treba upoštevati izboljšave, ki 

bi pripomogle k boljši prepoznavnosti brezglutenskih živil. Tako bi k večji prepoznavnosti 

pripomogel prepoznaven znak, ista lokacija BGŽ v trgovini ter podrobnejša deklaracija. 

Vsekakor je treba upoštevati tudi mnenje bolnikov, ki bolje prepoznavajo brezglutenska 

živila, saj menijo, da bi enotna baza podatkov o ponudnikih brezglutenskih živil zelo 

pripomogla k boljši prepoznavnosti brezglutenskih živil. Da bi bila vsa brezglutenska živila 

na istem mestu in naj bi imela znak  brezglutenskega živila, pa sta predloga, ki bi pripomogla 

k boljši prepoznavnosti živil, hkrati pa tudi prihranek časa pri nakupovanju.  

Vsekakor je potrebno bolnikom s celiakijo omogočiti količinsko in kakovostno ustrezne 

informacije o ustreznih živilih, kar v veliki meri že zagotavlja Slovensko društvo za celiakijo. 

Vsekakor je potrebno spodbuditi ponudnike brezglutenskih živil, da bodo živila, ki so 

ustrezna za brezglutensko dieto, primerno označena z natančnejšimi deklaracijami ali z 

značilnim znakom. Cilj, ki bi si ga lahko postavil vsak posamezen bolnik s celiakijo kot vsi 

vpleteni v izdelavo, prodajo in pripravo brezglutenskih živil, je zagotoviti bolniku s celiakijo 

višjo kakovost življenja, kar lahko dosežemo z boljšo prepoznavnostjo brezglutenskih živil. 

Pomembno je tudi informiranje ljudi o vse večji pojavnosti celiakije in pomenu doslednega 

upoštevanja stroge brezglutenske diete. 
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