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POVZETEK
V družbi, ki sloni na medikalizaciji in zdravizmu, se čedalje večji poudarek namenja
prehranjevanju, zato se v tiskanih medijih pojavljajo številne prehranske vsebine. Namen diplomske
naloge je ugotoviti: v kolikšni meri se te vsebine pojavljajo v najbolj branih tiskanih medijih, katere
so zastopane prehranske vsebine, kdo so njihovi avtorji in ali se v teh vsebinah pojavljajo morebitna
odstopanja od veljavnih smernic zdravega načina prehranjevanja. Osrednji del naloge predstavlja
analiza prehranskih vsebin v izbranih tiskanih medijih. Iz analize je razvidno, da se prehranske
vsebine pojavljajo v vseh izbranih tiskanih medijih. V revijah, ki so namenjene mladim pa se
pojavljajo v manjšem obsegu. Pojavljajo se tako avtorske kot neavtorske vsebine, avtorji pa so tako
novinarji kot strokovnjaki s posameznih področij. Prehranske vsebine, ki se pojavljajo so:
zdravizem in medikalizacija, shujševalne diete, lepota in nega, recepti, industrijsko predelana hrana,
posamezna hranilna snov ali živilo ter oglaševanje. Poleg formalnega oglaševanja se pojavlja tudi
prikrito oglaševanje. Večinoma so v analiziranih člankih prehranski nasveti v skladu s smernicami
zdravega načina prehranjevanja, do odstopanj pa prihaja pri nasvetih za hujšanje.
Ključne besede: mediji, prehrana, oglaševanje

ABSTRACT
In the society, which is based on the medicalization and healthism, there is an increasing emphasis
on nutrition and consenquently there are many articles about nutrition in the print media. The
purpose of the thesis is to determinate: the extent to which these articles are presented in the most
widely read print media, which kind of articles are represented, who are their authors and if it is
possible that in these articles are any deviations from the applicable guidelines of healthy eating.
The main part of the thesis is the analysis of the nutritional articles in selected print media. The
results have shown that in all of the selected print media are appearing articles about nutrition.
There are fewer articles about nutrition in the magazines for young people. Some articles are written
by author, other articles are written by non-author. The authors are journalists as well as experts in
various fields. In the articles about nutrition are appearing the following themes: healthism and
medicalization, diets, beauty and care, recipes, industrial food processing, each food or nutrient and
advertising. In most cases, the nutritional advices, in the analyzed articles, are in accordance with
the guidelines of healthy eating. Deviations are appearing just in the advices for weight loss.
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1 UVOD
Mediji so ključnega pomena za oblikovanje zavesti pri ljudeh, vendar pa ti sami po sebi ne bi smeli
vplivati na spremembe v vedenju ljudi (Stockmyer in idr., 2001). Množični mediji služijo kot vir
izobraževanja o prehrani že več desetletij, obstaja pa le malo raziskav na tem področju (Shumaker
Jeffrey, 2011). Prehranjevanje je področje, o katerem se najbolj govori, o katerem govorijo
strokovnjaki, na pol strokovnjaki in ne-strokovnjaki (Morabito, 2003). Do leta 2003 so tudi v
slovenskih množičnih medijih naraščale teme, ki so povezane s zdravjem in prehranjevanjem
(Kamin, 2006). Medicina izpostavlja prehranjevalne navade kot temeljne dejavnike tveganja za
zdravje posameznika in populacije (Kamin in Tividar, 2003), zato ni čudno, da je tudi
prehranjevanje prežeto z medikalizacijo in zdravizmom.

Namen diplomskega dela je raziskati, katere prehranske vsebine se pojavljajo v najbolj branih
slovenskih tiskanih medijih, v kolikšni meri so zastopane, komu so namenjene ter v katerih rubrikah
se pojavljajo. Raziskava namerava nadalje ugotoviti, kdo so avtorji prispevkov o prehranjevanju ter
preveriti verodostojnost podatkov. Ker mediji niso povsem avtonomni, saj ne živijo le od prodaje,
ampak tudi od oglaševanja (Nagode, 2004), bo raziskovalno delo usmerjeno tudi na področje
prikritega oglaševanja.

V raziskavi bomo uporabili metodo analize dokumentov. Na podlagi podatkov o branosti tiskanih
medijev za leto 2012 je bila izbira osredotočena na šest najbolj branih revij in prilog. Izločene so
bile revije, ki so specializirane in ne vsebujejo tem povezanih s prehranjevanjem. Za primerjavo
prehranskih vsebin, ki se pojavljajo v najbolj branih tiskanih medijih, smo vključili tudi revijo
Zdravje. Slednja spada med družinske revije, v kateri najdemo teme, ki so povezane zgolj z
zdravjem.

Rezultati raziskave pokažejo, kako pogosto se v posamezni reviji pojavljajo obravnavane vsebine,
kakšna je vsebina in strokovnost člankov glede na uradna priporočila strokovnjakov s področja
prehrane in medicine ter pojavnost prikritega oglaševanja znotraj teh vsebin.
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1.1 PRISTOPI K PREUČEVANJU HRANE IN PREHRANJEVANJA
Prehranjevanje lahko nadzorujemo (npr. izbor količine in vrste živil, njihov izvor ipd.), s čimer
vplivamo tudi na svoje telo. Zato je prehranjevanje med vsemi oblikami potrošnje najbolj
eksplicitno povezano s človeškim telesom. Iz teh razlogov tudi medicinski strokovnjaki povezujejo
nadzorovanje prehranjevanja z zdravjem. Tudi pri posameznikih je opazno da se v razmišljanju o
prehranjevanju in skrbi za telo pogosto sklicujejo na zdravje (Kamin in Tividar, 2003).
Wiegleman (v Aleksić, 2001) je označil hrano kot »dnevno realiziran in kontinuiran kulturni
element«. Sociologi in antropologi pa za raznovrstne prakse priprave in uživanja hrane, ki jih
poglavitno res vodi zadovoljevanje biološke potrebe po hrani, odvisne pa so tudi od družbenoekonomske dosegljivosti oziroma dostopnosti hrane, dokazujejo, da se vsakodnevne prehranske
prakse odvijajo skladno z aktualnimi kulturnimi normami (Aleksić, 2001).
Aleksićeva (2001) je kritična do sodobnih nutricionistov, saj se ti ukvarjajo predvsem s
preskripcijami in opisi, s katerimi skušajo na osnovi zbranih empiričnih podatkov oblikovati
posplošene znanstvene ugotovitve o človekovem prehranjevanju. Pri tem pa zanemarjajo pomena
prehranskih preferenc, okusov, navad in simbolne pomene hrane, ki jih upoštevajo le pri
oblikovanju tipov hrane. Razmah nutricionistčne znanosti je po njenem mnenju problematičen
zaradi velike nepreglednosti in kontradiktornosti različnih priporočil, nasvetov in spoznanj o tem
kaj je zdravo in kaj ne, s tem pa tudi družbeno sprejemljivo za uživanje. Posledično nutricionistična
znanost izgublja na ugledu ter zvišuje stopnjo nezaupanja in strahu znotraj polja vsakdanjega
življenja.

1.2 DISKURZ O HRANI IN PREHRANJEVANJU
Diskurz je pojem, ki ni dosegel vsesplošnega sporazuma o tem, kaj zastopa, njegov pomemben
element pa je jezik (Kamni, 2006). Oblikuje se namreč z razlago in argumentacijo določenega
pojma. Razumemo ga kot vzorčni sistem jezika in praks. Diskurz, ki je odsev simboliziranja in
kultiviranja pojavov kot so prehranske navade, hranjenje in občutenja telesa, omogoča razumevanje
produkcije in reprodukcije pomenov. Diskurz o hrani in hranjenju se oblikuje skozi popularno
kulturo, medicinska in poljudna besedila o zdravju, negi telesa in zdravi prehrani (revije, priročniki,
kuharske knjige), pa tudi skozi posameznikove refleksije o hrani (preference, navade, želje,
pomene) (Weedov, 1996, v Aleksić, 2001). Diskurzi določajo tudi, kdo je pooblaščen za izrekanje
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sodb ali mnenj o npr. zdravju in na kakšen način. Ravno zaradi tega pravimo, da so diskurzi
neločljivo povezani z interesi posameznikov in družbenih skupin, ki razpolagajo z znanjem,
védenjem in imajo moč, da to védenje širijo in utrjujejo (Kamni, 2006).
Hrana ima tudi pomemben kulturni vidik, zato jo, kljub temu da je samoumevna biološka potreba,
vse bolj povezujemo z življenjskim slogom. Nakupovanje, priprava hrane in potrošnja se namreč
prepletajo s številnimi drugimi osnovnimi procesi družbenega življenja (Ward, 1997, v Pahor,
2011). Ne glede na to, je prehranjevanje šele v devetdesetih postalo pomembnejše raziskovalno
področje sociologije. To kaže, da so se takrat začeli sociologi zavedati, da ima prehranjevanje tudi
družben pomen. Mnogi strokovnjaki to pripisujejo večji pozornosti do prehranskih problemov tako
v razvitem, kot v nerazvitem svetu, ter profesionalizaciji nutricionistične znanosti, uvedba dietetike
in preventivne medicine na področje prehranjevanja. Pomemben dejavnik pri vzponu znanosti o
prehranjevanju je bil tudi razvoj prehranske industrije. Sprejeti je bilo treba državne standarde
kakovosti za prehranske izdelke, da bi preprečili morebitne zlorabe. Zavedanje pomena
prehranjevanja se je tako na nacionalni kot mednarodni ravni povečalo tudi zaradi stalnega
naraščanja družbene vrednosti, ki se nanaša na hrano, zdravje in fizično lepoto (Mennell, 1993, v
Pahor, 2011).
Prehranska hierarhija služi kot temelj prehranskih vzorcev znotraj neke družbene skupnosti,
utemeljena pa je na razumevanju užitnosti ali neužitnosti posameznih živil in substanc, primernih za
hranjenje. Glede tega se vseskozi formirajo različna pravila in konvencije, ki določajo, kaj je
(ne)užitno, (ne)dovoljeno, (ne)zaželeno, (ne)sprejemljivo za uživanje. Kriterij čistosti je ena od
osnov hierarhije, s tem pa je razviden tudi hierarhični red v družbi (Eder , 1996, v Aleksić, 2001).
Edar (1996, v Aleksić, 2001) kot ključni element modernega prehranskega diskurza izpostavlja
strah pred industrializirano naravo in tveganjem, ki ga ta prinaša. Običajni potrošnik vse teže loči
med dejansko naravno, zdravo in vsestransko neoporečno hrano, in tisto, ki je le takšnega videza. Ta
motiv je toliko pomembnejši, kolikor na pomenu pridobivata estetska in moralna razsežnost hrane
nasploh.
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1.3 MEDIATIZACIJA PREHRANE
V 90. letih se je zanimanje za zdravje, telo, zdrav način življenja, še posebej povečalo, kar se je
odražalo v razcvetu poljudno - znanstvene in splošne poljudne literature, vključujoč množične
medije. Sociološko interpretacijo tega razcveta, je moč razložiti z Inglehartovo lestvico vrednot
(1995), ki med značilne t.i. postmoderne vrednote prišteva skrb za zdravje, kakovost preživljanja
prostega časa in skrb za čisto okolje (Aleksić, 2001).
Pomen množičnih medijev v sodobnih družbah vseskozi narašča, vse od svojega pojava pa so
zasedli mesto v našem vsakdanu. Castells (2000, v Kamin, 2006) navaja, da moč medijev še nikoli
ni bila tako velika, saj se za dogodke, ki se ne pojavijo v množičnih medijih in ostanejo omejeni na
medosebne mreže, zdi, da sploh ne obstajajo. Kvantitativno naraščanje množičnega komuniciranja o
vsem in o vsakomer govori v prid temu. V današnji družbi stvari obstajajo oziroma so v kolektivni
zavesti le če vstopijo v procese množičnega komuniciranja.
Do leta 2003 so v slovenskih množičnih medijih naraščale tudi teme, ki so povezane s zdravjem in
prehranjevanjem. Z mediatizacijo vsebin se določa, katero védenje je za družbo pomembno, s tem
pa tudi, kaj ni del družbene realnosti in je nepomembno. Mediatizacija potencira, kaj in komu lahko
nekaj postane vidno in govori o moči legitimiziranja vsebin (Kamin, 2006).
Lutharjeva (1996, v Kamin, 2006) opozarja, da »je vsaka proizvodnja pomena in priviligiranje
nekaterih pomenov pred drugimi neizogibno politično delovanje«. Medije razume kot kulturne
formacije, ne le kot sredstva obveščanja, zato meni, da je treba medijski vpliv preučevati na podlagi
analize teksta in sociologije občinstva. Upravljanje z mediatizacijo in vidnostjo je pravzaprav
upravljanje s ponudbo pomenov.
Mediji upravljajo s pomeni v družbi tako, da jih naredijo bolj ali manj vidne. Tako pomagajo
oblikovati konsenz o tem, kaj je v družbi pomembno in kaj ne. To še posebej velja za področja
izkustev, ki so odtujena od človekovega vsakdana, kot so, denimo, znanstvena dognanja o tveganjih
za zdravje (Kamin, 2006).
Komunikacijska intervencija se lahko izvede prek več komunikacijskih sredstev, vedno pa ima
osrednjo sporočilno vlogo en medij, drugi pa ga podpirajo. Uporaba tradicionalnih množičnih
medijev, kot so televizija, radio, dnevni časopisi in revije, za primarno komunikacijsko sredstvo
4

intervencij je postopno naraščala. Razlog za uporabo tradicionalnih množičnih medijev tiči v tem,
da ljudje ne jemljejo resno opozoril, ki se v njih ne pojavljajo (Kamin, 2006).
Kot ugotavljajo mnogi misleci pozne moderne, so množični mediji vse bolj osrednji prostor za
razširjanje informacij v družbi (Beck, Giddens in Lash, 1994, v Kamin, 2006). Množični mediji in
stroke za opredeljevanje tveganj, denimo medicina, zasedajo v sodobni družbi vodilna družbena in
politična mesta (Beck, 1992, v Kamin, 2006: 110). Beck to družbo opredeli kot »družbo tveganja«
in hkrati kot »družbo znanosti, medijev in informacije«, s tem pa poudari vse večjo družbeno in
ekonomsko pomembnost znanja ter moč množičnih medijev, da to znanje strukturirajo in širijo.

1.3.1 Senzacionalizem in mediatizirani preplahi
Mediji si prizadevajo občinstvo emocionalno vključiti v svoje vsebine, s čimer si sicer lahko
zagotovijo medijsko pozornost, vendar pa ima to lahko tudi neželene učinke. Seal (v Kamin, 2006)
meni, da emocionalno vključevanje občinstva v medijske vsebine pogosto vodi v tabloidizacijo in
senzacionalizem resnih uredniških vsebin, pa tudi ostalih oblik medijske produkcije. Kaminova
občuti problem v tem, da novica ni novica, če je dobra. Zato je večina medijev usmerjena v
razkrivanje afer ( Kamin, 2006).
Težnja po privabljanju občinstva z negativnimi novicami pogosto žene medije v prenaglo poročanje
o znanstvenih ugotovitev o tveganjih. Številne takšne objave so kasneje preklicane. Leta 2002 so na
Švedskem zabeležili vsaj šest večjih preplahov zaradi hrane, ki so polnili medijski prostor. Ti alarmi
so poglobili zaskrbljenost javnosti in sprožili javna vprašanja, ali ni do neke mere za zdravje
škodljiva prav vsa hrana (EUFIC review, 2003, v Kamin, 2006).

Pomembna ugotovitev je tudi, da so glavna lastnost medijskega pokrivanja zdravja take zgodbe, ki
vzbujajo strah (Seal, 2002, v Kamin, 2006). Na ta način, pravi Seale, mediatizirane podobe
nevarnosti med drugim zapolnijo odsotnost pravih nevarnosti v vsakdanjem življenju.
Poročanja v medijih o različnih tveganjih so nemalokrat prenapihnjena tudi zaradi poenostavljenega
interpretiranja znanstvenih odkritij. To se kaže predvsem v izpostavljanju potencialnih
katastrofičnih posledic vsakdanjih dejavnosti (Kamin, 2006). Mediji so s pristranskim podajanjem
znanstvenih dognanj skonstruirali precejšnje število dokaj trivialnih tveganj tako, da so videti, kot
da naraščajo. In raziskave kažejo, da to povzroča veliko zaskrbljenost med prebivalstvom (Berger,
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2002, v Kamin, 2006).

1.4 MEDIJSKI UČINKI
Raziskovanje medijskih učinkov se je pričelo v začetku 20. stoletja, saj je raziskovalce posebej
začela zanimati vloga množičnih medijev v družbi in s tem povezava med porabo medijev in
vedenjem ljudi. Raziskovalcem komuniciranja še ni uspelo razviti univerzalne teorije, ki bi
pojasnila učinke množičnega komuniciranja. Modelov, raziskav in teorij o medijskih učinkih je
veliko, vsaka zase pa pojasnjuje določen vidik množičnega komuniciranja (Severin, Tankard, 1997,
v Žagar, 2006).

Ustrezna medijska propaganda lahko uvrsti nek problem v sam vrh javnega razpravljanja, okrepi
raven informacij o določenih temah, spodbudi ljudi k sprejemanju dodatnih informacij o izbranih
temah ter k udeležbi skupinskega izobraževanja, vpliva na vedenje v medosebnih interakcijah prek
pogovorov z družino, prijatelji, zdravniki in drugimi strokovnjaki, spodbudi samoiniciativno iskanje
dodatnih informacij ter okrepi obstoječa stališča in vedenja (Schlinger , 1976, v Kamin, 2006).
Potencialni učinki množičnih medijev, ki jih izpostavlja Schlinger (1976, v Kamin, 2006), so
povezani predvsem s potencialnim vplivom množičnih medijev na to, o čem ljudje mislijo, da je
pomembno razmišljati. Raziskovanje teh vplivov sodi v koncept »prednostnega tematiziranja«
(angl. agenda setting), ki sta ga pred dobrimi tridesetimi leti v raziskovanju učinkov množičnih
medijev uveljavljala McCombs in Shaw (1972, v Kamin, 2006). V okviru tega koncepta je bistvena
funkcija medijev ta, da s svojo preferenčno pozornostjo do določenih tem oblikujejo tudi
preferenčno strukturo javne pozornosti (Kamin, 2006).
Vpliv množičnih medijev na vedenje občinstva lahko preučujemo bodisi kot kratkoročen bodisi kot
dolgoročen

proces.

Raziskovalci

množičnega

komuniciranja

posvečajo

več

pozornosti

dolgoročnemu vplivu, kar pa ne pomeni, da medijska sporočila ne morejo imeti tudi takojšnje
posledice. »Če mediji določen vzorec vedenja predstavijo tako, da le-ta v očeh javnosti dobi status
legitimnosti, potem obstaja velika verjetnost, da bodo ljudje svoje vedenje prilagodili temu vzorcu«
(Comstock, 1986, v Žagar, 2006).
Psihologi govorijo o

t. i. dvostopenjskem vplivu medijev na občinstvo, izpostavljajo tako

neposredni kot tudi posredni vpliv medijev na bralce, poslušalce, gledalce. Najprej mediji
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neposredno vplivajo na prejemnike sporočil, temu pa sledi še posredni vpliv medijev, ki se kaže v
nadaljnjem razpravljanju bralcev, poslušalcev, gledalcev o temah, ki jih predlagajo mediji ter na
načine, kot jih podajajo mediji (Ule, 2004, v Žagar, 2006).

1.4.1 Teorije o vplivu medijev na občinstvo
Številni avtorji že desetletja razbijajo predstavo o čudežnih stimulativnih učinkih množičnih
medijev na vedenje. Ta iluzija je slonela na zgodnjih teorijah o »vsemogočnih« sporočilih
množičnih medijev in pasivnem občinstvu (McQuail in drugi, 1994 v Kamin, 2006). Začetki
behaviorističnega raziskovanja učinkov množičnih medijev so temeljili na »teoriji hipodermične
igle«, ki govori o posredovanju sporočila nemočnim, pasivnim prejemnikom, ki kot odvisniki
čakajo na odmerek poživila, na katerega se bodo neposredno odzvali (Kamin, 2006).
Konec prve polovice 20. stoletja pa so raziskovalci uvedli nov pristop k raziskovanju učinkov
množičnega komuniciranja, ko jih je zanimala predvsem vloga posameznika v

tem procesu.

Pristop, ki se uveljavi kot teorija zadovoljevanja potreb, je od samega začetka poudarjal različne
motive, orientacije in interpretativne aktivnosti predstavnikov občinstva v medijski potrošnji (Katz,
Blumler in Gurevitch, 1974, v Kamin 2006). Tem pristopom se očita funkcionalizem v obravnavi
medijske potrošnje in osredotočenost na individualistično obravnavo vloge medijev za
zadovoljevanje posameznikovih potreb ter, da ne upoštevajo družbenega konteksta produkcije in
potrošnje (Newbold, 1995 v Kamin, 2006).
McQuail (1994, v Kamin, 2006), kot bolj znan teoretik množičnega komuniciranja ugotavlja, da
»sleherno raziskovanje množičnega komuniciranja sloni na predpostavki, da množični mediji
pomembno učinkujejo, da pa je o naravi in obsegu teh učinkov veliko nesoglasij«. Zato meni, da je
neposredno vprašanje o tem, ali množični mediji učinkujejo, bodisi nesmiselno bodisi nanj ne
moremo enoznačno odgovoriti.
Razumevanje zveze med mediji in občinstvom ima širok razpon in prehaja od ene skrajnosti do
druge: od ideje o vsemogočnem mediju, ki s svojo vsebino neposredno vpliva na gledalca, bralca,
poslušalca, do ideje o vsemogočnem občinstvu, ki medijsko vsebino interpretira po svoji volji, ji
verjame ali ne, ter s svobodno voljo lahko zavrne medijsko »narkotizacijo« (Luthar, 1998, v Žagar,
2006).
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Gerbner (v Žagar, 2006) izpostavi odnos »kultivacije« , v katerem se množični mediji nanašajo na
kulturo, iz katere nastajajo in kateri govorijo. Pri tem mediji ne ustvarjajo odnosov in vrednot v
kulturi- ti morajo namreč že obstajati, pač pa jih kultivirajo. Množični mediji torej odnose in
vrednote v določeni kulturi negujejo, širijo ter pomagajo kulturi ohranjati in prilagajati svoje
vrednote, jih širiti med njenimi člani in tako povezovati te člane s skupnim konsenzom (Fiske,
2004, v Žagar, 2006).
V 20. stoletju je postalo nesporno, da obstaja skladnost med razvrščanjem zadev po pomembnosti v
medijih in pomembnostjo, ki jo istim zadevam pripisuje javnost: dogodki in zadeve, ki so deležne
največ pozornosti medijev, so tudi najpomembnejši v očeh državljanov. Kar pa ne pomeni nujno, da
obstaja vzročno-posledična zveza med obema razvrstitvama oz. dnevnima redoma, kajti odnosi med
njima so lahko mnogo kompleksnejši (Splichal, 1997, v Kamin, 2006).

1.4.2 Raziskave o vplivu medijev na bralca
Množični mediji služijo kot vir izobraževanja o prehrani že več desetletij, obstaja pa le malo
raziskav na tem področju (Shumaker Jeffrey, 2011). Obstoječe družboslovne raziskave o poročanju
medijev na temo prehranjevanja se ukvarjajo predvsem s posameznimi mediji, poglobljenih analiz
medijske reprezentacije prehranjevanja tako v moških kot ženskih življenjskostilnih revijah pa
primanjkuje (Pahor, 2011).
Podatki Eurobarometra glede informiranja o nezdravi ali nevarni hrani za zdravje prek množičnih
medijev kažejo, da te informacije vplivajo na vedenje vsakega drugega prebivalca EU. Rezultati
kažejo, da pozornost, namenjena mediatiziranim informacijam o varnosti hrane, vpliva na izraženo
vedenje posameznikov in da je večina ljudi na temelju informacij o nevarni hrani v množičnih
medijih za vedno spremenila svoje prehranjevalne navade (16 %) ali pa se je izogibala v medijih
izpostavljeni nevarni hrani za določen čas (37 %). Hkrati je pomenljivo število ljudi informacije o
nevarni hrani popolnoma ignoriralo (19 %), 23 % jih je pasivno skrbelo glede nevarne hrane, a na
koncu glede tega problema niso nič storili (Eurobarometer, 2005, v Kamin, 2006).
Ameriška dietetična zveza je leta 1999 izdala poročilo, v katerem navajajo, da so za potrošnike v
ZDA pomembni trije viri informacij o hranilni vrednosti živil: televizija (48%), revije (47%) in
časopis (18%). Več kot 26 milijard dolarjev letno je bilo porabljenih za trženje in oglaševanje živil
ter sorodnih izdelkov (Shumaker Jeffrey, 2011).
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Po raziskavah sta prehranjevanje in zdravje tradicionalno v domeni žensk, kar se kaže tudi v tem, da
je več analiz medijskih tekstov na temo žensk in prehranjevanja, kot analiz o prehranjevanju moških
(Gough, 2006, v Pahor, 2011).
Tividarjeva in Kaminova pa sta v svoji raziskavi o vplivu medijev ugotovili, da so udeleženci
raziskave poudarjali vlogo medijev kot nadzornikov industrije. Menili so, da poročanje medijev o
nevarnostih (npr. o BSE) vpliva na poostren nadzor industrije s strani državnih organov in posebnih
strokovnih komisij. Sklepali so, da bodo pod pritiskom medijev

in nato države spremenili

delovanje industrije, ne pa vedenja državljanov. S tega vidika naj bi bile nevarnosti povezane z
živili s pomočjo medijskega nadzora odpravljene že na ravni proizvodnje živil in do procesa njihove
potrošnje že odpravljene. Zato so posamezniki sklepali, da ustaljenega vedenja in navad ni treba
spreminjati njim. Na tak in podoben način so posamezniki praviloma relativizirali velika tveganja,
se od njih distancirali ter opravičevali nespremenjeno vedenje glede potrošnje potencialno nevarnih
živil, zaradi katerih so bili načeloma zelo zaskrbljeni (Tivadar in Kamin, 2002 v Kamin, 2006).
Pristojni organ za prehrano v Washingtonu (National Nutrition Summit) je izdal obsežno poročilo o
diskusiji o debelosti iz leta 2000. Na podlagi raziskav so ugotovili, da mediji pomembno vplivajo na
vrednote, stališča in prakse povezane s prehranjevanjem (Stockmyer in sod., 2001). Podatki mnogih
raziskav kažejo, da posamezniki množične medije praviloma ocenjujejo za svoje ključne
informatorje o zdravstvenih temah. Na vprašanje o tem, kateri so drugi viri informacij o zdravju
poleg tistega, ki so ga prebivalci EU označili za glavnega, je 38,5 odstotka vprašanih izpostavilo
televizijo, 28,9 odstotka pogovore s prijatelji in člani družine, 25,8 odstotka zdravstvene avtoritete,
24,5 odstotka revije in 24,4 odstotka časopise (Spadaro, 2003, v Kamin, 2006). Če združimo vse
medije v eno kategorijo, potem lahko na temelju podatkov Eurobarometra trdimo, da so glavni vir
informacij o zdravju večini prebivalstva EU množični mediji (Kamin, 2006). To potrjuje tudi
evropska raziskava opravljena med mladimi, starimi med 15 in 14 let, ki je pokazala, da jim kot
glavni vir informacij o prehranjevanju služijo prav množični mediji, pri čemer so to televizija ali
radio (29%), revije (27%) in časopisi (27%). Skoraj tri četrtine odraslih Američanov, starih nad 18
let, je poročalo, da so množični mediji njihov najpomembnejši vir o hrani in prehranjevanju.
Nemška raziskava med mladostniki starimi nad 14 let pa je pokazala, da so jim

glavni vir

informacij o hranilni vrednosti živil časopisi in revije (56%), takoj za tem televizija (51%), sledijo
pa še oglasi, radio in knjige (Freisling, Haas in Elmadfa, 2009).
Posamezniki so zelo različno zaupljivi do medijev kot virov informacij o zdravju. V EU medijem ne
zaupa 43 % prebivalstva, medtem ko jim za informacije o zdravju zaupa 39 %. A zaupanje medijem
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kaže precejšnje razlike med državami EU. Prebivalstvo na Portugalskem, v Španiji in Grčiji ima
zelo dobro mnenje o množičnih medijih kot viru informacij o zdravju, najslabšega pa imajo Švedi,
Britanci in Danci (Kamin, 2006). V neki ameriški raziskavi so kot najbolj verodostojen vir
prehranskih informacij navedli medicinske vire (36%), sledijo pa jim množični mediji (24%). Tudi
v evropski raziskavi med mladostniki in odraslimi so za najbolj verodostojne navedli medicinske
vire (91%), sledijo jim vladne agencije in oznake na embalaži, na četrtem mestu pa so radio in
televizija (61%), ki mu sledijo časopisi in revije (56%) in na koncu oglasi (25%). Po oceni
Američanov, najbolj vplivajo na prehranjevalne navade zdravstveni delavci (84%) sledi internet
(58%), TV oddaje (54%), revije (53%) in časopisi (44%) (Freisling, Haas in Elmadfa, 2009).
Verbek (1999, v Kamin, 2006) je s sodelavci raziskoval vpliv medijskega pokrivanja »mesne krize –
BSE, dioksin, ostanki antibiotikov in hormonov v mesu« na potrošnjo mesa v Belgiji. Zaznali so
povezanost med posameznikovo stopnjo posvečanja pozornosti informativnim medijskim vsebinam
in njegovo zaskrbljenostjo za tista zdravstvena tveganja, ki so bila v obdobju enega leta pred
raziskavo pogosto na medijski agendi. Posamezniki, ki so informativnim medijskim vsebinam
namenjali veliko pozornosti, so v primerjavi s tistimi, ki so je namenjali manj, izražali manj
dvomov o zanesljivosti medijskega poročanja, boljšo zdravstveno obveščenost, močnejše
zaznavanje tveganj za zdravje in višjo stopnjo skrbi za potencialne nevarnosti, o katerih so
množični mediji v zadnjih letih pogosto poročali.
Množični mediji imajo pomembno vlogo tudi pri izobraževanju staršev. Nedavna nacionalna
raziskava v špansko-govorečih državah v ZDA je pokazala, da kar 60% novih staršev poišče
starševski nasvet v reviji vsaj enkrat na mesec. Nekatere raziskave pa so pokazale, da se starši
obrnejo na revije in druge medije tudi glede hranjenja otrok (Kalin in Fung, 2013).
Na porabo sadja in zelenjave med mladostniku ključno vplivajo tudi mediji, kar je potrdila tudi
raziskava opravljena na poklicni šoli na Dunaju. Cilj raziskave je bil najti povezavo med
izpostavljenostjo informacijam o hranilni vrednosti iz množičnih medijev in uživanjem sadja in
zelenjave. Današnja mladina je namreč do 6,5 ur dnevno izpostavljena različnim medijem.
Rezultati raziskave so pokazali, da največ informacij o hranilni vrednosti pridobijo s televizije, ne
glede na spol in etnološko pripadnost. Več kot dvakrat več deklet kot fantov poroča, da so članki iz
revij njihov prednostni vir o informacijah o prehrani. Časopisni članki kažejo na pozitivno
korelacijo na porabo sadja in zelenjave. Izpostavljenost člankom iz revij namreč poveča verjetnost
dnevnega uživanja sadja in zelenjave za 25%. Dokazati pa ni bilo mogoče tudi večje porabe
zelenjave (Freisling, Haas in Elmadfa, 2009).
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1.5 PRISPEVKI O PREHRANI V TISKANIH MEDIJIH
Tisk funkcionira kot posrednik med medicinsko-znanstveno in laično vednostjo. Prek t. i.
življenskostilnega žurnalizma, kot so ženske in moške revije, tedenske priloge dnevnikov, revije o
zdravju ipd. je uradni medicinski doktrini uspelo nekatera živila in prehranjevalne navade na
simbolni ravni izenačiti s strupi in boleznijo (Lupton v Kamin in Tividar, 2003).

Življenjskostilne revije bralce vpenjajo v kompleksen odnos, pri katerem jih po eni strani
naslavljajo in konstruirajo kot potrošnike, po drugi strani pa jim ponujajo pomoč, saj jih posredujejo
rešitve za vsakodnevne težave. Te rešitve jim dajejo občutek moči in upanja, da bodo težave
premagali ter s tem uspeli doseči družbene standarde. Revije jim torej ponujajo možnosti
individualnega razvoja, ki jim daje občutek polne moči v smislu individualne prednosti pred
drugimi konkurenti na trgu (Rose, 2001, v Pahor, 2011). Kot rešitev torej niso ponudile borbe za
spremembo specifičnih družbenih razmer, ki bi odpravile prave vzroke, ampak za bralce
enostavnejšo rešitev, tj. nakup določenega izdelka ali storitve, ki jih uvaja in utrjuje v potrošništvo,
jih usposablja za delo in za tekmovanje z drugimi na trgu ter predstavlja neoliberalni sistem kot
edini normalen (Pahor, 2011).

1.5.1 Zdravizem in medikalizacija
O medikalizaciji družbe govorimo, ko »se vse večji del razlag in izkušenj individualnega ali
družbenega vedenja naslanja na medicinske razlage in medicinsko terminologijo« (White v Kamin
2006). Medicina vedno bolj posega v različna področja posameznikovega življenja, ponuja razlage
družbenih pojavov in glede na to razvršča ljudi na bolne in zdrave. Problemi so tako predstavljeni
kot medicinski (npr. različne bolezni), čemur navadno sledi medicinsko zdravljenje (pogosto z
zdravili), pri čemer ima pomembno vlogo tudi farmacevtska industrija (Kamin, 2006).
Zdravizem pomeni »zaposlenost s posameznikovim zdravjem kot temeljem za določanje in
doseganje blaginje; cilj, ki naj bi se dosegel s spreminjanjem življenjskega stila, in sicer s
terapevtsko pomočjo ali brez nje« (Crawford v Kamin, 2006). Zdravstvene probleme dojema kot
probleme posameznika, njegovega življenjskega stila, kot stvar njegove odgovornosti in izbire. S
stališča zdravizma posameznik ni nikoli dovolj zdrav, zato bi moral delovati tako, da nenehno skuša
izkoristiti potencialno količino zdravja. Zdravje tako postane »življenjski projekt«, za katerega je
potrebno nenehno skrbeti, saj smo vsi morebitni bolniki, ki nas trenutek nepazljivosti lahko pripelje
11

do bolezni ali celo smrti (Kamin, 2006).

Skrb za zdravje nam nalagajo zdravniki in javno-zdravstvene komunikacijske akcije, vse bolj pa
vlogo glasnika zdravja prevzemajo tudi množični mediji. Mediji lahko pomagajo pri uveljavitvi
določene zdravstvene teme v javnih razpravah in njenem vključevanju v politično obravnavo, kar je
bila v preteklosti učinkovita praksa tudi pri nas (Kamin, 2006).

Raziskovalci ugotavljajo, da je medicini v medijih namenjenega veliko prostora, zlasti delu, ki se
nanaša na tehnologijo in farmakologijo. (Commers in idr., 2000 v Kamin, 2006). V Sloveniji danes
ni več dnevnega časopisa, ki ne bi zdravju namenil vsaj nekaj prostora. Vse več je življenjskostilnih
revij, ki se ukvarjajo izključno z lepoto, srečo in zdravjem, ali pa tem temam namenjajo veliko
prostora (Kamin, 2006).
Pomen množičnih medijev izpostavlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, saj naj bi bili
osrednji pri doseganju ciljev programskih smernic javnega zdravja. Komuniciranje prek množičnih
medijev o zdravju naj bi v javnosti povečevalo zavedanje o vidikih posameznikovega in
kolektivnega zdravja ter o pomembnosti zdravja za posameznikovo kakovost življenja, v nekaterih
primerih pa v skladu z zdravstvenimi priporočili celo trajno spremenilo načine življenja
posameznikov (WHO, 1998, v Kamin, 2006).
»Prehranjevalne navade so eden od vidikov, ki jih medicina izpostavlja kot temeljne dejavnike
tveganja za zdravje posameznika in populacije. Z vidika prehranjevanja teza o zdravizmu kritizira
predpostavljeno povezavo med prehranjevalnimi navadami, telesno kondicijo in zdravjem.
Predpostavka, da se premišljeno prehranjevanje odraža v boljši telesni kondiciji, to pa v boljšem
zdravju, kaže verovanje, da ljudje, ki ne skrbijo za zdravo prehrano, niso v dobri telesni kondiciji in
naj zato krivijo sebe, če zbolijo. Posameznikova telesna kondicija oziroma zdravje se obravnavata
kot da bi bili izključno v njegovih rokah« (Kamin in Tividar, 2003).
Aleksićeva (2001) v svoji raziskavi, ki vključuje pregled kuharskih knjig ugotavlja, da je tudi v njih
ena najbolj zastopanih tematik brez dvoma zdravje, saj pravi: »ni je »kuharice«, ki se ne bi
sklicevala na zdravje in zdravstveno ustreznost receptov.« V istem kontekstu se kot druga ključna
tema pojavlja znanost, natančneje sodobna nutricistična in medicinska znanost. Iz besedil je moč
razbrati, da je prav znanost zaslužena za to, da se sodobni človek prehranjuje kakovostno, predvsem
pa bolj zdravo. Vučo (1967, v Aleksić, 2001) navaja: »Po zaslugi znanosti o prehrani danes
natančno vemo, kako se morajo pravilno hraniti nosečnice, dojilje, dojenčki, ljudje, ki opravljajo
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lažja ali pa težja dela.«

Kaminova in Tividarjeva (2003) sta v svoji raziskavi potrdili tezo o zdravizmu in medikalizaciji. Iz
pogovorov s sodelujočimi v raziskavi, sta ugotovili, da so ti preobremenjeni z zdravjem in ga
razumejo kot projekt, kot delo v poteku, kot naložbo za boljše vsakodnevno delovanje. »Nenehna
skrb za telo, ki je pogosto enačena kar s skrbjo za zdravje, je torej zelo funkcionalistično
razumljena. Posamezniki so polni strategij za discipliniranje telesa, ki jih utemeljujejo s
kombinacijo medicinskih konceptov in vsakdanjega znanja« (Kamin in Tividar, 2003).
V medijih je vse več popularnih medicinskih, polstrokovnih prispevkov z vsebinami o zdravju in
bolezni. Veliko se govori o prehrani in gibanju. Govor o zdravju je pogosto govor o lepoti, sreči,
samouresničevanju, osebni rasti ipd. To so vsebine, ki so bile v preteklosti praviloma v medijih
označene za trivialne. Sčasoma so mediji ugotovili, da se zdravje dobro prodaja. Zdravstvene
vsebine so za ljudi zanimive in tako privabljajo več občinstva k določenemu mediju (Kamin, 2006).

1.5.2 Vpliv družbe na pojmovanje zdrave prehrane
Blanka Tivadar (2009) z analizo nasvetov za kuhanje in zdravo prehrano v reviji Naša žena, v svoji
raziskovalni razpravi zelo nazorno in kritično predstavi družbeno konstrukcijo zdravega
prehranjevanja. Njena raziskava obsega kulinarične nasvete, ki so bili objavljeni v obdobju od 1949
do 1980. Iz njenega prispevka je razvidno, da definicija zdravega prehranjevanja še zdaleč ni
dokončna in univerzalna, ampak se vseskozi spreminja. Tivadarjeva (2009) navaja : »Tako kot
nasveti za kuhanje niso le praktični napotki, kako narediti hrano bolj užitno z delovanjem toplote,
tudi nasveti za zdravo prehrano niso le objektivne informacije o znanstvenih dognanjih.« Da so
zdravstveni oz. prehranski nasveti družbeno konstruirani in torej niso plod objektivne/čiste resnice,
je po njenem mnenju v sociologiji že truizem, čeprav producenti in tvorci zdravstvenih politik še
vedno menijo drugače.
Tivadarjeva (2009) prepozna štiri skupna prepričanja pri nasvetih za zdravo prehrano v
analiziranem obdobju: da prehrana močno vpliva na zdravje, da je zdrava prehrana uravnotežen
sistem kemičnih sestavin, da je zdravo prehranjevanje velika odgovornost in da je nosilka te
odgovornosti ženska – žena – mati. Vendar pa se je mnenje o tem, kaj naj bi bila zdrava prehrana
spreminjalo vsaj vsakih deset let. Argumenti za zdravo prehranjevanje so bili podani na tri različne
načine: konec štiridesetih let je bilo treba jesti zdravo zato, ker naj bi samo zdravi ljudje lahko
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učinkovito delali in s svojim delom zgradili novo, pravično državo, ki naj bi vsem jugoslovanskim
narodom omogočila vsestranski razvoj. Od konca petdesetih do konca sedemdesetih je smiselnost
zdrave prehrane še vedno utemeljena s sposobnostjo za delo, a brez eksplicitnega sklicevanja na
pravice države, do konca osemdesetih pa je k sposobnosti za delo dodala še moralno dolžnost,
dobro počutje, samouresničevanje in užitek (Tivadar 2009).
Kaminova (2006) ugotavlja, da je znanje o »zdravi« prehrani med posamezniki površinsko, kar je
značilno tudi za tiste, ki se z »zdravim« prehranjevanjem precej ukvarjajo in/ali prakticirajo tudi
alternativne prehranske doktrine. Znanje o zdravem prehranjevanju je praviloma omejeno le na
poznavanje pravil, npr. uživati je treba veliko zelenjave in sadja, na dan je treba popiti vsaj dva litra
vode, rastlinske maščobe so bolj zdrave od živalskih ipd. To so torej sporočila, ki jih posamezniki
največkrat dobijo tudi prek množičnih medijev. Informacije o tem, kaj so tveganja in kakšna so
priporočila imajo, ne vedo pa, zakaj so priporočila takšna, kot so. Da bi posamezniki zares razumeli
in osmislili pravila zdravega prehranjevanja, bi morali poznati tudi ozadje te teorije. Le tako bi
priporočila dobila tudi smisel in strokovno argumentacijo pravil.

1.5.3 Shujševalne diete
Mediji so prispevali k temu, da je podoba ženskega telesnega ideala zelo jasna in povsod prisotna.
Družbeno-kulturni ideal ženskega telesa vitkost enači z lepoto in privlačnostjo. Vitkost ni zgolj
simbol lepote, temveč tudi znamenje profesionalnega uspeha (Kuhar, 2003). Pri mladostnikih imajo
mediji občuten vpliv predvsem na telesno samopodobo, saj v svoji predstavi in pod vplivom
medijev povezujejo svojo socialno sprejetost s tem, kako se njihova podoba približuje tisti idealni,
tako zaželeni v družbi (ki jo oblikujejo mediji)(Tomori v Žagar, 2006).
Strogi dietetični režimi imajo funkcijo drugim izkazovati visoko stopnjo samo-nadzora, katerega
znak je prav vitko telo. Telo, ki odstopa od medijskih predpisov, ne ustreza modernim predstavam o
»zdravem« in »lepem«, predvsem pa vitkem telesu, avtomatično označi da njegov lastnik ne
premore dovolj samo–nadzora in je družbeno neuspešen. Debelost pa, nasprotno, kaže na
požrešnost, hedonizem, predvsem pa na pomanjkanje samo-nadzora in samo-discipline (Lupton,
1996, v Aleksić, 2001).
Število prispevkov o vedenju za nadzorovanje teže, npr. dietah in vadbi eksponentno narašča. V
raziskavi je tretjina deklet navedlo, da na njihove predstave močno vplivajo revije. Največji pritisk
k vitkosti vidijo dekleta v medijskem prikazovanju vitkega ideala. Kar 45 % deklet pravi, da jih
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vitke in postavne ženske iz medijev spravljajo v negotovost glede lastne postave, v željo po vadbi,
hujšanju ali v jezo ali obup. 69 % deklet si zelo želi, da bi mediji prikazovali bolj realna ženska
telesa, ne le idealov. Ker so medijske podobe ženske lepote tako ozko definirane in preveč
poudarjene, lahko izpostavljenost medijem poveča neskladje med predstavo žensk o lastnem telesu
in zaznanim družbeno sprejetim standardom (Kuhar, 2003).

Kuharjeva (2003) je s svojo raziskavo o nezadovoljstvu s postavo in pomenom vitkosti ugotovila,
da je visok odstotek deklet nezadovoljnih s prav tistimi deli telesa, ki jih ženske revije pogosto
označujejo kot problematična področja: 57 % jih je nezadovoljnih z boki in stegni, 42 % s
trebuhom, 44 % deklet moti njihov celulit. V prizadevanju za zmanjševanje teže se pogosto odločijo
za stroge diete, omejen vnos hrane in celo za uporabo odvajal in tablet za hujšanje.
Ženske, zlasti adolescentke, verjamejo, da je vitkost dosegljiva z dietami, vadbo in drugimi
tehnikami nadzorovanja teže. Skrb za postavo in dietni poskusi lahko vodijo v razvoj motenj
hranjenja, povezani pa so tudi z depresijo, nizkim samospoštovanjem in anksioznostjo. Modne diete
že lahko uvrščamo med ekstremna vedenja (Kuhar, 2003).
Čeprav so na medijska sporočila o vitkosti občutljive predvsem ženske, postaja tudi za moškega
videz vedno bolj pomemben. Mišičasto a vitko telo – podoba atleta s širokimi rameni in ozkim
pasom postaja vedno bolj zaželena in se identificira z uspehom (Miklavčič, 2008). Analiza
prispevkov o prehrani v revijah Men's Health in Cosmopolitn je ugotovila, da se pojavljajo ključne
razlike pri dietah. Prve stremijo predvsem k čvrstemu, druge pa k vitkemu telesu. Medijske analize
so pokazale, da moški pazijo na dieto, ker bi v prvi vrsti radi učvrstili svoje telo, ne pa zato, ker bi
bili zaskrbljeni za svoje zdravje (Aleksander, 2003, v Pahor, 2011).
Z besedo dieta se srečujemo vsak dan, večina pa niti ne zna opredeliti, kaj ta točno predstavlja. V
zahodnem svetu je ta beseda izgubila pravi pomen, saj ne predstavlja več stila prehranjevanja, s
katerem pridobimo ali ohranjamo zdravo telo, temveč predstavlja kazen, ki jo zadanem svojemu
telesu, z edinimi ciljem – shujšati (Morabito, 2003).
Miklavčičeva (2008) je z raziskavo ugotovila, da se je večina respondentov hujšanja lotila (če se je)
predvsem z zmanjšanjem kaloričnega vnosa ali odpovedovanjem določenim vrstam hrane.
Predvsem ženske so v preteklosti preizkusile zelo različne shujševalne diete. Vse so bile, vsaj na
dolgi rok, neuspešne. Glavni vir informacij o tem, kako se lotiti hujšanja, so bile za večino različne
revije (npr. Anja).
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Večina diet, ki danes preplavljajo medije, zanemarja temeljne zahteve vsakršnega hujšanja, in sicer,
da je človeško prehranjevanje proces, pri katerem je potrebno upoštevati zahteve oz. potrebe
lastnega telesa (Holt, 2005, v Miklavčič, 2008). Za zniževanje teže se priporočajo zelo različne
diete, vendar obstaja malo znanstvenih dokazov, da je katera boljša od druge (Thompson idr., 2001,
v Miklavčič, 2008). Največja napaka pri raznih dietah je ta, da ne upoštevajo okolja v katerem
človek živi (npr. naše življenje primerjajo z neandertalčevim). Ne moremo si prizadevati slediti
dietam, ki so objavljene v revijah, saj te ne vključujejo naših osebnih potreb (Morabito, 2003).

1.5.4 Prikrito oglaševanje
Mediji niso povsem neodvisni, saj ne živijo od prodaje, ampak od oglaševanja. Oglaševalci za
doseg svoje ciljne skupine iščejo medije, katerim občinstvo zaupa, saj to zaupanje vpliva tudi na
zaupanje oglaševalcev. In to je tisto, kar oglaševalci potrebujejo, saj so pri javnosti že zdavnaj
izgubili verodostojnost (Nagode, 2004)
»Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega predstavljanja in promocije misli, dobrin ali
storitev, ki jo plača znani naročnik« (Kotler in Keller 2006). »Je tudi orodje množičnega
komuniciranja, ki temelji na posredovanju izpolnjivih tržnih obljub« (Jančič, 1999, v Sajko, 2010).
Leganova (2002, v Nagode, 2004) prikrito oglaševanje opredeli kot »posebno obliko oglaševanja, v
katerem se oglasna vsebina staplja z redakcijskimi prispevki in tako proizvaja prilagodljive in
sestavljene oblike tržnega komuniciranja.« V primeru prikritega oglaševanja gre za neiskreno
oglaševanje, ki skriva v sebi prikrit namen. »Prikrita oglaševalska sporočila so tista sporočila, ki
sicer so oglaševalska, so pa deklarirana kot novinarski prispevki ali pa bralcu, gledalcu ali
poslušalcu niso jasno razpoznavna kot oglasi.« (Zajc in Zavrl, 1998, v Nagode, 2004). Gre torej za
oglase oz. sporočila, ki so videti kot nekomercialna vsebina. Njihov namen je zliti se z ostalimi
novinarskimi prispevki in s tem vplivati na bralce teh sporočil. Če bralec meni, da so novinarske
vsebine določenega medija verodostojne in kakovostne, bo takšno mnenje prenesel tudi na ostale
vsebine (Nagode, 2004).

Zajc meni, da so prikriti oglasi tipičen primer zavajanja bralca, poslušalca ali gledalca, ki je
prepričan, da spremlja neodvisno – novinarsko informacijo, ki pa je v resnici prikrito oglaševanje.
Takšno oglaševanje je po njegovem mnenju nedopustno in neetično, saj gre pri tem za zlorabo
nepoučenosti potrošnikov. Povprečen potrošnik iz vsebine novinarskega prispevka ne more izluščiti,
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da gre za plačano objavo. Poleg tega pa takšne objave ogrožajo novinarsko pozicijo in njegovo
kakovost – neodvisnost in poklicno dolžnost preverjanja obeh plati resnice (Zajc in Zavrl, 1998, v
Nagode, 2004).

Ker sta obe strani, tako medijska kot oglaševalska, zainteresirani za prikrito oglaševanje, se to v
praksi uporablja pogosteje kot si mislimo. Mediji na tak način dobijo od oglaševalcev več denarja,
oglaševalci pa imajo zanje več razlogov. V Evropi naj bi časopisi dve tretjini dohodka dobili ob
oglaševanja in tretjino od prodaje. Erjavčeva meni, da predstavlja tako velik delež oglaševalskega
prihodka potencialno nevarnost za pritisk na novinarsko delo (Nagode, 2004).
Zakon o medijih (2001) navaja, da se morajo »oglaševalske vsebine povsem jasno prepoznati in se
posebej ločiti od drugih programskih vsebin medija«.
Zakon se jasno opredeli tudi glede prikritega oglaševanja: »Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki
naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne
gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in odgovorni
urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z namenom« (Zakon o
medijih, 2001) . Nadaljuje, da je »pri oglaševanju prepovedano uporabljati tehnične postopke, ki
bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih
vsebin«(Zakon o medijih, 2001).

Zakon tudi določa, da »naročnik oglasa ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško
neodvisnost medija« (Zakon o medijih, 2001). Medij je torej neodvisen od oglaševalcev in ti ne
glede na količino zakupljenega prostora ne smejo vplivati na ostalo vsebino in sprejete odločitve.

1.5.5 Avtorji člankov o prehrani v tiskanih medijih
Za prehranske informacije je pomembno, da je njihova vsebina kakovostna (v smislu objektivnosti
in znanstvene trdnosti) ter da so viri verodostojni. Ni veliko literature na voljo v zvezi z vsebinsko
kakovostjo informacij povezanih s prehranjevanjem , ki se pojavljajo v množičnih medijih.
Kakovost informacij o hranilni vrednosti iz časopisov in člankov iz revij je zelo odvisno od vrste
objave (Freisling, Haas in Elmadfa, 2009).
Prehranjevanje je področje, o katerem se najbolj govori, o katerem govorijo strokovnjaki, na pol
strokovnjaki in ne-strokovnjaki. Že vsak ima pravico o tem govoriti, razglašati, pisati, svetovati,
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čeprav brez nobene fiziološke in biokemijske podlage (in brez zdrave pameti). V ženskih revijah
najdemo predvsem različne nasvete za hujšanje, zelo malo pa se srečujemo s članki, ki so jih
napisali strokovnjaki (zdravniki, še manj pa zdravniki dietologi ali dietetiki - specialisti na tem
področju) (Morabito, 2003).

Promotorji zdravja posredujejo zdravstveno relevantne vsebine v množične medije v obliki
novinarskih prispevkov, pri čemer jim pomagajo »zdravstveni novinarji«. Promotorji zdravja za
novinarje oblikujejo poročila in kratke strokovne tekste ipd. (Kamin, 2006). Medicinski
strokovnjaki so zaradi svojega dela vajeni razmišljati v okviru konceptov kot so »povprečno« in
»normalno«, zlasti pa »zdravo« in »bolno«. S pomočjo populističnih in/ali družboslovno
nerazgledanih novinarjev se ti koncepti vztrajno širijo med prebivalstvom (Kamin in Tividar, 2003).
Če je nekoč veljalo, da je o zdravstvenih temah lahko javno govoril le zdravnik, to danes ne velja
več. Bunton (1997, v Kamin, 2006) je analiziral pomen zdravja v angleški reviji Good
Housekeeping od leta 1959 do leta 1995. Opazil je izrazito spremembo v stilu poročanja o
zdravstvu. Sčasoma je izginil neposreden nagovor zdravnika, namesto njega so bralce glede zdravja
nagovarjali novinarji ali pa celo revija sama; zdravstvene zadeve so sčasoma dobile svojo rubriko,
imenovano »Zdravje«, v kateri se je pokazal očiten preobrat k preventivi. V devetdesetih je naraslo
število prispevkov, ki so bili zelo kritični do uradne medicine, zato ni presenetljivo, da se je pojavila
nova rubrika, »Duh in telo«, v kateri se je pisalo o terapijah, ki so dopolnjevale terapije alopatske
medicine (Kamin, 2006).
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2 CILJI
Glede na raziskovalni problem, ki je izpostavljen v uvodu, so v diplomskem delu zastavljeni
naslednji cilji:

Raziskati, katere so aktualne teme, povezane s prehranjevanjem, ki se pojavljajo v
najbolj branih tiskanih slovenskih medijih.

Ugotoviti strokovnost trditev povezanih s prehranjevanjem, ki se pojavljajo v
tiskanih medijih.
Ugotoviti, katere so najpogostejše nepravilnosti, ki se pojavljajo v zvezi z
objavljanjem prehranskih vsebin v tiskanih medijih.
Predlagati možnosti izobraževanja in vzgoje osnovnošolskih otrok za kritično
vrednotenje informacij o prehrani, ki se pojavljajo v medijih.

3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
Skladno z zastavljenimi cilji so predpostavljene sledeče raziskovalne hipoteze:

V najbolj branih tiskanih slovenskih medijih se pogosto pojavljajo teme povezane s
prehranjevanjem in najpogosteje obravnavajo uravnavanje telesne teže in zdravje.
Vsebine člankov, ki obravnavajo prehranske teme niso vedno v skladu z veljavnimi
smernicami zdravega načina prehranjevanja.

4 RAZISKOVALNA METODA
Empirično gradivo predstavljajo članki in prispevki, ki govorijo o hrani in prehranjevanju, kuharski
recepti in nasveti za pripravo hrane, ki so bili objavljeni v revijah Smrklja, Cosmopolitan, Naša
žena, Anja, Jana ter v prilogi časopisov Delo in Slovenskih novic – Ona. Revije so bile izbrane na
podlagi raziskave Nacionalne branosti tiskanih medijev za leto 2012. Izbrane so bile najbolj brane
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življenjskostilne revije v Sloveniji. V analizo je bilo vključenih po pet zaporednih izvodov vsake od
revij ali prilog, ki so izšli v obdobju od januarja do junija 2013. Revija Smrklja izhaja na dva
meseca, zato so v analizo vključeni le trije izvodi te revije. V raziskavo je vključena tudi revija
Zdravje, s primerjalnim namenom v odnosu do ostalih tiskanih medijev, ki so vključeni v analizo.
Analiza je bila osnovana na sledečih kriterijih: besedila so morala vsebovati nasvet o
prehranjevanju, informacije o hranilni vrednosti živil, nasvet za pripravo hrane ali tekst, ki je na
kakršenkoli način vključeval prehranske vsebine.

4.1 ANALIZA PODATKOV
Analiza je delno potekala po vzoru analize revije Naša žena, ki jo je opravila Tividarjeva (Tividar,
2009).

Preučevanje gradiva je potekalo v štirih medsebojno povezanih in prekrivajočih se fazah. Prva faza
je bila posvečena razčlenjevanju in ugotavljanju vsebin posameznih tiskanih medijev in razvrstitvi
tematik glede na ciljno skupino bralcev, ki jim je revija namenjena. V drugi fazi

je sledila

opredelitev besedil, ki so se navezovala na hrano in prehranjevanje. Pripravljen je bil seznam
rubrik in besedil ter avtorjev prispevkov. Tretja faza je bila namenjena podrobnejši analizi vsebine
besedila članka. V zadnji fazi je sledilo razporejanje člankov v skupine glede na vsebino in na
poklic avtorja besedila. Ker so življenjskostilne revije nasičene z različnimi oglasi (Nagode, 2004),
je bilo potrebno tudi preveriti pogostost njihove pojavnosti v povezavi s prehranjevanjem in sproti
ugotavljati možne oblike prikritega oglaševanja.
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5 REZULTATI Z RAZPRAVO

5.1 VRSTA IZBRANIH TISKANIH MEDIJEV
Večina izbranih tiskanih medijev uvrščamo glede na teme, ki se v njih pojavljajo, med ženske
življenjskostilne revije, saj so v njih predvsem vsebine zanimive za ženske bralke, pri nekaterih pa
se celo članki eksplicitno obračajo na bralke in jih nagovarjajo v ženskem spolu. Reviji Jana in
Naša žena sta označeni kot družinski reviji, tudi tematika člankov v teh revijah je takšna, da zadeva
družinsko, pa tudi širše družbeno življenje. Med družinske revije spada tudi revija Zdravje, vendar
pa v njej najdemo izključno teme, ki so povezane z zdravjem.

Glede na teme, ki se pojavljajo v revijah, lahko sklepamo o ciljni skupini bralcev. Smrklja je tipična
najstniška revija, saj v njej najdemo predvsem prispevke o slavnih osebah, modne nasvete, rešitve
za najstniške težave ipd. Revija Cosmopolitan vsebuje podobne vsebine kot revija Smrklja, ukvarja
pa se tudi s partnerstvom, kariero, spolnostjo ipd., kar kaže, da je revija namenjene mladim
ženskam. Reviji se ne ukvarjata s političnimi in večjimi zdravstvenimi problemi. Tudi revijo Anja bi
lahko uvrstili med revije, ki so namenjene mladim ženskam, pa tudi gospodinjam, ki skrbijo za dom
in kuhinjo. V revijah Jana, Naša žena in prilogi Ona pa najdemo kulturne, politične, gospodarske,
življenjske in druge teme, kar kaže na to, da so te periodično izhajajoče publikacije s specializirano
vsebino namenjene ženskam v zrelih letih, ne izključujejo pa niti moških bralcev.

5.2 ZASTOPANOST PREHRANSKIH VSEBIN V IZBRANIH TISKANIH
MEDIJIH
Iz analize izbranih tiskanih medijev izhaja, da se prehranske vsebine pojavljajo v vseh medijih,
njihova zastopanost pa se od revije do revije razlikuje. Največ vsebin o prehranjevanju najdemo v
reviji Anja (Preglednica 1), ki vsebuje veliko strani z recepti in prehranskimi nasveti. Precej manjši
delež prehranskih vsebin najdemo v reviji Naša žena. Revija Jana in priloga Ona vsebujeta
precejšen delež prehranskih vsebin, vendar pa je opaziti, da prihaja med posameznimi izvodi do
velikih odstopanj. Razpon strani posvečen prehranskim vsebinam v prilogi Ona obsega od tri do
največ deset strani. Prav tako v reviji Jana najmanjši obseg prehranskih vsebin zajema pet strani,
največji pa enajst. Iz tega lahko sklepamo, da reviji časovno neenakomerno posvečata pozornost
tematikam, ki se neposredno navezujejo na prehranjevanje; v določenem letnem obdobju izražata
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večji poudarek na prehranjevanje, prehranske vsebine pa so pogosto prilagojene na posamezni letni
čas. Najmanjši delež prehranskih besedil obsegata reviji Smrklja in Cosmopolitan. V slednji se
prehranske vsebine pojavijo v vseh analiziranih izvodih, medtem ko se v reviji Smrklja v enem od
treh analiziranih izvodov sploh ne pojavijo. Revija Zdravje je dokaj dobro zastopana s prehranskimi
vsebinami, do posebnih odstopanj med posameznimi izvodi pa ne prihaja.

Preglednica 1: Zastopanost prehranskih vsebin v posameznih tiskanih medijih
Revija/priloga

Povprečno število strani s
prehranskimi vsebinami

Povprečni delež prehranskih
vsebin v petih zaporednih
številkah revij [%]

Anja

13,2

24,4

Naša žena

8,2

7,7

Jana

7,8

11,1

Ona

5,8

10,9

Cosmopolitan

3,2

2,4

Smrklja

1

1,2*

Zdravje

8,8

9,7

*Povprečje je določeno v treh zaporednih izvodih.

5.3 AVTORJI PREHRANSKIH VSEBIN V TISKANIH MEDIJIH
V revijah Cosmopolitan in Smrklja je novinarski diskurz v obeh revijah dokaj problematičen, trditve
so postavljene brez relevantnih virov, prispevki v večini primerov niso podpisani, na splošno je
avtorskih vsebin zelo malo. Predpostavljamo lahko, da je prisotna v objavljenih prispevkih poleg
uredniško-novinarske tudi oglaševalska politika, kar lahko sklepamo po tem, da so velikokrat ob
besedilo umeščeni oglasi ravno na obravnavano temo. Besedila o prehranjevanju se opirajo
predvsem na neke vprašljive raziskave in na posplošene navedbe virov, npr. švedski znanstveniki,
ameriška univerza ipd.
V reviji Naša Žena je večina člankov avtorskih, kakšen prispevek je brez navedenega avtorja, ki pa
nosi tipično oznako oglasnega sporočila. Avtorji so tako novinarji, kot specialisti na posameznem
področju (Preglednica 2). Na podlagi tega lahko sklepamo, da so objavljene vsebine dokaj
verodostojne. V novinarskih prispevkih se pogosto sklicujejo na znanstvena dognanja ali na kako
svetovno uspešnico; npr. knjiga Robba Wolfa Paleorecept (Hari, 2013).
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Preglednica 2: Avtorji člankov v reviji Naša žena
Rubrika

Naslov članka

Poklic ali naziv avtorja članka

-

Uresničevanje novoletnih
zaobljub

novinarka

Za dober tek

- Korenasta zelenjava
- Sočni in zdravi citrusi
- Šparglji
- Mleko in mlečni izdelki
- Žar, čas za piknik

svetovalka za kulinariko

Zdravstveni mozaik

Čezmerna telesna teža

dr. med.

Nega in kozmetika

Limona dobra tudi za kožo

kozmetičarka

-

Paleorecept za modernega
človeka

samostojna novinarka

Zdravje

Antioksidanti

samostojna novinarka

V reviji Anja najdemo predvsem avtorske članke, avtorji pa so predvsem novinarji (Preglednica 3).
V prispevkih se redko sklicujejo na zdravstvene vire ali znanstvene raziskave, iz česar lahko
dvomimo o relevantnosti objavljenih vsebin.
Preglednica 3: Avtorji člankov v reviji Anja
Rubrika

Naslov članka

Poklic ali naziv avtorja članka

- Ključ do vitkosti
- Medicina

- 30 najboljših nasvetov za vitko
linijo
- Brez vlaknin ne bo šlo
- Velik Da za postenje

samostojna novinarka

Kuhamo

- Kulinarično potovanje po Italiji
- Okus Orienta v Evropi

poklica ni bilo mogoče določiti

Lepota

10- dnevna lepotna preobrazba za samostojna novinarka
tople dni

Ključ do vitkosti

- Shujševalni pospešek po veliki
noči- brez pšenice gre najlažje
- Ne čakaj na maj, shujšaj zdaj!
- Nočno hujšanje z obvezno
večerjo

poklica ni bilo mogoče določiti

Rezervirano za mame

Živalce za dobro jutro

samostojna novinarka

V prilogi Ona najdemo predvsem avtorske vsebine, ponekod pa tudi prispevke z oglaševalsko
vsebino brez avtorja. Avtorji so predvsem novinarji, ki objavljajo intervjuje s strokovnjaki z
zdravstvenega področja (Preglednica 4) ali se v prispevkih sklicujejo na znanstvene raziskave.
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Ostale prispevke objavljajo specialisti s področja medicine. Iz navedenega sklepamo, da so besedila
osnovana na verodostojnih virih.
Preglednica 4: Avtorji člankov v prilogi Ona
Rubrika

Naslov članka

Poklic ali naziv avtorja članka

- Zdrava vitkost

- Razviti svet spodbuja debelost
(intervju z dr. Jožico Mučec
Zakotnik, borko za zdravje)
- Prebava najmlajših
- Slovenke ste ogrožene! (intervju z
prof. dr. Zlatkom Frasom,
preventivnim kardiologom)

novinarka

- Zdrava vitkost
- Zdrava ona

- Kaj moški vedo in kaj ženske
pozabljamo (zdrave obline)
- Menopavza in hrana

novinarka

- Zdrava vitkost
- Kozmetika

- Lepotne zvijače- osem preprostih
- Nega kože- medeni tedni

novinarka

Drugo mnenje

Hruška tepka

mag.

Zdravje

Zdrav zadnik

dr. med.

- Dobro je vedeti
- Intervju

V reviji Jana najdeno tako avtorske, kot neavtorske vsebine. Slednje se pogosto navezujejo na
oglaševalske vsebine. Med avtorji člankov so tako novinarji, kot specialisti s posameznih področij
in svobodni raziskovalci (Preglednica 5). Med novinarskimi prispevki najdemo tudi intervjuje s
prehranskimi strokovnjaki. Iz slednjega lahko sklepamo, da so objavljene avtorske vsebine dokaj
verodostojne.
Preglednica 5: Avtorji člankov v reviji Jana
Rubrika

Naslov članka

Poklic ali naziv avtorja
članka

Umetnost preživetja

- Resnice in zablode
prehranske industrije
- Resnica o industrijsko
predelani hrani

svobodni raziskovalec

- Zdravje
- Dobro počutje
- Veliko pomladno razstrupljanje

- 9 stvari o menopavzi
samostojna novinarka
- Prenovimo telo in duha
- Težke kovine: nevidne
morilke (intervju s svetovalko
za individualno prehrano)

Zdravje

Ciste se začnejo v glavi

poklica ni bilo mogoče
določiti

Naravno in enostavno

- Super in manj super živila

vodja projekta Skupaj za
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- Eterična olja – strupena ali
užitna

zdravje človeka in narave

-

Šokantna spoznanja o
predelani hrani

novinarka

Veliko pomladno razstrupljanje

Krtačenje telesa in duha
(intervju z Katjo Mrzel,
avtorico portala Zeleni
ponedeljek in Presnica)

novinarka

Veliko pomladno razstrupljanje

Bližnjica do sebe (intervju z
Marjano Laibacher Rogelj)

poklica ni bilo mogoče
določiti

-

Ne čakajmo da bomo obležali poklica ni bilo mogoče
določiti

V reviji Zdravje najdemo skoraj brez izjeme le avtorske vsebine, avtorji pa so predvsem doktorji
medicine, živilski tehnologi ipd. (Preglednica 6). Iz tega lahko sklepamo, da so obravnavana
besedila osnovana na visoki stopnji verodostojnosti prehranskih vsebin.

Preglednica 6: Avtorji člankov v reviji Zdravje
Naslov članka/rubrike

Poklic ali naziv avtorja članka

Grizljanje pokovke je zdravo (antioksidanti v pokovki)

poklica ni bilo mogoče določiti

Rubrika: živilo meseca

univ. dipl. inženirka živilske
tehnologije, višji predavatelj

Naporen boj s hormonskimi spremembami (menopavza)

dr. med.

Pravo ravnotežje za zdravo življenje (kislinsko-bazično
ravnovesje)

poklica ni bilo mogoče določiti

Najdite energijo za boj (stres in telesna teža)

poklica ni bilo mogoče določiti

Nam prebavne težave delajo „zgago“?

dr. med.

Za uresničevanje cilja se je treba potruditi

dr. med.

Osvežite svoje telo (vlaknine)

poklica ni bilo mogoče določiti
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5.4 PREHRANSKE VSEBINE, KI SE POJAVLJAJO V IZBRANIH TISKANIH
MEDIJIH
5.4.1 Zdravizem in medikalizacija
Že Kaminova (2006) ugotavlja, da je v medijih vse več popularnih medicinskih, polstrokovnih
prispevkov z vsebinami o zdravju in bolezni. Poleg tega raziskave kažejo, da so množični mediji
poleg zdravnikov ključni viri posameznikovega informiranja o zdravstvenih temah (Spadaro v
Kamin, 2006). V analizi člankov je opaziti, da so tudi prehranske vsebine prežete z zdravizmom in
medikalizacijo, kar je lahko razbrati tudi iz tega, da se prehranske vsebine pogosto pojavljajo v
rubrikah kot so: zdravje, zdravstveni mozaik, lepota in zdravje, zdrave novičke ipd., ki jih vsebuje
večina analiziranih revij. Revija Anja te rubrike ne vsebuje, zasledimo pa rubriko medicina, v kateri
se tudi pojavljajo nasveti o prehranjevanju. Tudi dejstvo, da najdemo veliko prehranskih tem v
reviji Zdravje, priča o tem, da se zdravje povezuje s prehranjevanjem. V reviji Zdravje se vsebine o
prehranjevanju pojavljajo v rubrikah kot so: skrbimo zase, zelena stran, na pomoč, živilo meseca,
obvarujmo se, novice in zanimivosti. Te rubrike kažejo nekakšno težnjo po tem, da posameznik sam
poskrbi za svoje zdravje.
Poleg tega se v revijah pojavljajo tudi intervjuji z različnimi zdravstvenimi strokovnjaki, ki v
pogovorih potrdijo da je prehrana pomemben zdravstven vidik. V prilogi Ona lahko zasledimo
intervju z prof. dr. Zlatkom Frasom, preventivnim kardiologom, v katerem poudari tudi pomen
ustreznosti prehrane za uravnavanje holesterola v krvi, ter uživanje uravnotežene prehrane z veliko
zelenjave (Cah, 2013b) in intervju z Dr. Jožico Mučec Zakotnik, predstojnico Centra za krepitev
zdravja in obvladovanja kroničnih bolezni, v katerem je posebej izpostavljen problem debelosti.
Tudi zgoraj navedena strokovnjakinja poudari pomen prehranjevanja, pri čemer izpostavi, da je
potrebno zaužiti od tri do pet dnevnih obrokov, pomen zajtrka in pitja zadostnih količin vode (Cah,
2013a).

V vseh analiziranih tiskanih medijih se pojavljajo prehranski nasveti v primeru različnih
zdravstvenih težav. Prehranski nasveti pri težavah z zaprtjem in napenjanjem se pojavljajo v revijah
Jana, Zdravje in v prilogi Ona; za prebavne težave v reviji Zdravje in prilogi Ona; za črevesne
težave v reviji Zdravje in Anja; za izčrpanost v revijah Jana in Zdravje; za stres v revijah Zdravje in
Anja; za srčno-žilna obolenja v reviji Jana in prilogi Ona; za spomladansko utrujenost in
pomankanje energije pa v revijah Smrklja, Anja in prilogi Ona. V reviji Jana so tudi nasveti za
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prehranjevanje pri zdravstvenih težavah kot so: ciste na jajčnikih, krvni sladkor, srce in ožilje, vid in
visok pritisk. V reviji Anja najdemo prehranske nasvete tudi za težave s ščitnico, v reviji Zdravje pa
za težave pri vnetju ušes, želodčnih razjedah ter bolečinah v kosteh in sklepih. V revijah Smrklja in
Cosmopolitan ni veliko teh vsebin, kljub temu pa se v Cosmopolitanu pojavi prehranjevalski nasvet
za blaženje menstrualnih težav, v Smrklji pa za nahod. Ugotovili smo, da reviji ne obravnavata
težjih zdravstvenih težav.

Pomen prehrane v menopavzi se omenja v prilogi Ona ter v revijah Jana in Zdravje. V reviji Jana
je v dveh odstavkih poudarjeno, da je v menopavzi pomembno uživanje uravnotežene in
polnovredno prehrane z dovolj vitamini in minerali, odsvetuje pa se uživanje prečiščenih ogljikovih
hidratov. Podobne vsebine se pojavljajo tudi v reviji Zdravje. V vseh treh revijah je priporočeno
uživanje fitoestrogenov, pri čemer je izpostavljena soja. V prilogi Ona je tudi omenjeno, da je
priporočljivo sojo uživati zmerno in v tradicionalnih oblikah, prečiščene ogljikove hidrate pa je
primerno nadomestiti s tistimi z nizkim glikemičnim indeksom. Tako revija Zdravje kot priloga
Ona pa odsvetujeta uživanje kave in alkohola.

V analiziranih revijah sta zelo pogosto omenjena tudi proces razstrupljevanja telesa in postenje. Vsi
analizirani tiskani mediji, razen revije Smrklja, vsebujejo vsaj en članek, ki obravnava postopke
razstrupljanja telesa. V reviji Jana se ta tematika pojavi celo kot priloga (Veliko spomladansko
razstrupljanje) in namenja več strani člankov, ki iz različnih vidikov izpostavljajo pomen in načine
razstrupljanja telesa. V teh člankih so objavljeni predvsem intervjuji s strokovnjaki na področju
prehranjevanja: Katja Mrzel natančno predstavi nekaj uporabnih nasvetov pri razstrupljanju telesa;
Marjana Leibacher Rogelj predstavi presno prehrano; Nataša Klatič pa postopek kako iz telesa
izločiti težke kovine in kako se jim izogniti (Jana, 2013d). Revija Naša žena in priloga Ona
vsebujeta prispevek, ki obravnava razstrupljanje jeter, naslanja pa se na oglasno sporočilo za
prehransko dopolnilo. V reviji Anja se razstrupljanje omenja v štirih od pet analiziranih izvodih.
Članki, ki opisujejo proces razstrupljanja, izpostavljajo predvsem pitje velikih količin vode,
zelenjavno-sadnih iztisnjenih sokov, nesladkanega čaja, klistiranje, pitje limoninega soka z vodo
ipd. V Cosmopolitanu pa za razstrupljanje telesa in čiščenje jeter priporočajo, da v prehrano
vključimo veliko spomladanskih zeli, kot so: regrat, beluši, jagode, koprive... (Cosmopolitan, maj
2013). Za izločanje toksinov iz telesa večina člankov priporoča tudi uživanje prehranskih vlaknin,
čemaža, česna ter druge zelenjave. V reviji Zdravje pa se priporoča tridnevna razstrupljevalna dieta
s sadno-zelenjavnimi sokovi v primeru vnetja ušes (Hribar, 2013).
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V reviji Zdravje najdemo tudi članek Monike Kubelj, ki govori o kislinsko- bazičnem ravnovesju.
Če imamo telo zakisano, moramo iz jedilnika črtati vsa živila, ki delujejo kislo, vključimo pa živila,
ki delujejo bazično (Kubelj, 2013). Tudi v reviji Jana se v članku z naslovom: »Kako omiliti
velikonočno pojedino« omenja, da nekatera živila telo zakisajo, pri čemer izpostavi kot »protiutež«
limonin sok (Jana, 2013c: 44).

Pri tistih številkah revij, ki so izšle v času velikonočnih praznikov, neposredno pred in po
praznovanju, je opaziti, da so vsebine vezane na omejevanju posledic »bogate« prehrane v tem
času.

V veliko člankih se zasledi, da se pri nasvetih za zdravo prehrano poudarja tudi pomen zajtrka in
pitja velikih količin vode.

5.4.2 Lepota in nega
Članki, ki se posvečajo ohranjanju lepote in negi telesa, pogosto vsebujejo tudi prehranski nasvet,
zato se prehranjevanje omenja tudi v rubrikah kot so: lepota in zdravje, lepota, kozmetika, nega in
kozmetika, moje telo ipd. V revijah najdemo članke z naslovi kot so: »10-dnevna lepotna
preobrazba za tople dni« (Bevk, 2013a), »Lepotne zvijače- osem preprostih«, kjer najdemo tudi
nasvete o prehranjevanju (Meršol, 2013a).

V prilogi Ona se omenja, da na zdravje las vpliva tudi prehrana, ki naj bo bogata z vitamini A, C ter
B-kompleksom, izogibajmo pa se praženi hrani, škrobu in sladkim jedem (Meršol, 2013b). Veliko
revij tudi izpostavi, da prehrana vpliva na zdravje in videz kože. V reviji Naša žena se pojavi
članek, ki utemeljuje, da čezmerna telesna teža povzroča tudi številne težave s kožo (Lisjak, 2013).
Prav tako se v reviji Naša žena pojavi članek, ki govori o pozitivnem učinku limone na našo kožo,
ki učinkuje ne samo kot obloga, temveč tudi kot prehranski dodatek (Strašek, 2013). Članek v reviji
Smrklja v primeru kožnih nepravilnosti odsvetuje uživanje kave ali čokolade s smetano, priporoča
pa sadni pire z jagodami in borovnicami (Smrklja, marec-april 2013: 63). V reviji Cosmopolitan pa
poudarjajo, da sladkarije pospešujejo proces staranja kože, ki naj bi

postala nečista, vidno

postarana in posejana z drobnimi gubicami. (Cosmopolitan, marec 2013: 57). Odsvetujejo nadalje
uživanje sladkarij, predelane hrane, alkohola in gaziranih pijač, priporočajo pa veliko sadja
zelenjave, pustih proteinov, zdravih žit in vodo (Purkat, 2013a).
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5.4.3 Posamezna hranilna snov, živilo ali skupina živil
V večini analiziranih tiskanih medijev je opaziti, da posamezni članki izpostavijo določeno hranilno
snov, živilo ali skupino živil (Preglednica 7).
Preglednica 7: Hranilna snov, živilo ali skupina živil, ki je izpostavljena v posameznih člankih
Živilo ali skupina živil, ki ga članek izpostavi Revija v kateri se pojavi članek
vlaknina

Jana, Anja, Zdravje

antioksidanti

Naša žena, Zdravje, Cosmopolitan

omega-3 maščobne kisline

Ona, Anja, Naša žena

čemaž

Jana, Zdravje, Anja

regrat

Jana

ricinusovo olje

Jana

česen

Jana

čebula

Jana

hren

Jana

hruške (vrste tepka)

Ona

probiotiki

Ona

korenasta zelenjava

Naša žena

citrusi in limona

Naša žena

šparglji

Naša žena

mleko in mlečni izdelki

Naša žena

čokolada

Ona

med

Ona

kava

Cosmopolitan

olivno olje

Zdravje, Naša žena

avokado

Zdravje

ananas

Zdravje

alge

Zdravje

laneno seme

Zdravje

Navedena živila in skupine živil (Preglednica 7) se ne pojavljajo zgolj v navedenih revijah, saj jih
pogosto omenjajo tudi članki v različnih prehranskih nasvetih. Ta živila so v člankih pogosto
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predstavljena kot zdrava, priporočljiva, hranljiva itd. Navadno članek predstavi njihovo hranilno
vrednost in blagodejne učinke na zdravje.
Iz preglednice (Preglednica 7) je razvidno, da članki pogosto obravnavajo vlaknino, koristnost
slednje v prebavnem procesu se pojavlja v treh revijah. V člankih je predstavljen predvsem njihov
blagodejen učinek na prebavo, navedena so živila, ki jih vsebujejo, pri nekaterih je tudi oglasna
vsebina za prehransko dopolnilo.
V analiziranih tiskanih medijih so antioksidanti zelo pogosto omenjeni; članki, ki govorijo le o njih
pa se pojavljajo v treh revijah. Tako v reviji Naša žena (Jakšič, 2013) kot v reviji Zdravje (Zdravje,
2013e: 26) se poudari njihov oksidativen učinek na proste radikale v telesu ter bolezni, ki jih te
snovi preprečujejo. Pri obeh se omenja, da antioksidanti zavirajo staranje, rakava obolenja in srčnožilna obolenja. V obeh člankih je tudi izpostavljen antioksidant resveratrol, ki je komponenta
rdečega vina. V reviji Cosmopolitan se pojavi članek, ki predstavi napitke bogate z antioksidanti,
tudi tu je poudarjena njihova vloga v boju s prostimi radikali v telesu (Purkat, 2013b). V reviji
Zdravje se pojavi tudi članek, ki predstavi pokovko kot zdravo živilo, bogato z antioksidanti
(Gorenc, 2012).
Veliko člankov je namenjenih tudi maščobam. Iz člankov je moč razbrati, da si avtorji besedil
prizadevajo razbiti mit o škodljivosti maščob, predvsem pa poučiti bralca o tem, da niso vse
maščobe škodljive, da moramo ločiti med »zdravimi« in »škodljivimi« maščobami. Od zdravih
maščob se izpostavlja predvsem omega-3 maščobne kisline.
V revijah Cosmopolitan, Anja in Smrklja se pojavljajo članki, ki živila delijo na »dobra« in »slaba«.
Maščobe in ogljikovi hidrati so navadno na »črnem seznamu«, priporočajo pa se vitamini, minerali,
antioksidanti in beljakovine.
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Slika 1: Članek v reviji Cosmopolitan, ki deli hrano na »dobro« in »slabo« (Cosmopolitan,
februar 2013: 79)

Slika 2: Članek v reviji Smrklja, ki deli hrano na »dobro« in »slabo« (Smrklja, marec-april
2013: 63)
V reviji Jana zasledimo tudi članke Sonje Lončar, v katerih izpostavlja vlogo in učinek eteričnih
olij (Lončar, 2013a) in super živil (Lončar, 2013b). V člankih avtorica natančno izpostavi
pomembnost izbora živil pri nakupu in uporabi.
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5.4.4 Industrijsko predelana živila

Pogosto se je v analiziranih revijah omenjala tudi industrijsko predelana hrana- seveda v
negativnem smislu. Večina člankov jo uvršča med živila, ki se jim je potrebno izogniti: npr. če
želimo lepšo kožo (Cosmopolitan, marec 2013: 57). Industrijsko predelana hrana je označena kot
neustrezna za uživanje: »Predelana hrana ni nabita s hranljivimi snovmi- vsi vitamini in minerali so
pobiti med pripravo.« (Cosmopolitan, marec 2013: 82), »Z leti hranjenja z mastno, predelano in
industrijsko hrano se v debelem črevesju kopičijo strupene obloge starega blata.« (Jana, 2013d: 41),
»Namesto industrijsko predelane hrane je potrebno uživati ekološko neoporečno hrano in piti
prečiščeno vodo.« (Ucman, 2013). V reviji Naša žena avtor članka navaja tudi, da meso iz
industrijskih obratov ne more biti del paleodiete (Hari, 2013). V prilogi Ona članek izpostavi
prehransko industrijo za glavnega krivca prekomerne teže, saj naj bi v predelovalnem procesu
izločala omega-3 maščobne kisline, ter jih nadomeščala z omega-6 (Kotnik, 2013). V reviji Jana
članek opozarja o negativnem pojavu odvečne absorpcije estrogena pri uživanju mesa, mleka in
mlečnih izdelkov industrijske proizvodnje (Krapež, 2013).
V reviji Jana se pojavi članek z naslovom: »Šokantna spoznanja o predelani hrani«, v katerem
navaja dognanja iz knjige raziskovalnega novinarja Michaela Mossa (Salt Sugar Fat: How the Food
Giants Us). Slednji v knjigi razčlenjuje dognanja, kako prehranska industrija namerno svojim
živilom dodaja popolno mešanico soli, sladkorja in maščobe, ki nas spreminja v odvisnike (Jelen,
2013).

Revija Jana objavlja tudi članke avtorja Antona Komata v rubriki umetnost preživetja. V
analiziranih izdajah te revije se pojavita dva članka, ki že z naslovom opozarjata na škodljivost
prehranske industrije: »Resnice in zablode prehranske industrije« (Komat, 2013a) in »Resnica o
industrijsko predelani hrani« (Komat, 2013b). V prvem članku razbija mite o prehranjevanju, ki so
po njegovem mnenju v sozvočju s tehnologijami in interesi prehranske industrije. Ti miti so:
»Nasičene maščobe povzročajo kardiovaskularna obolenja«, »preveč maščob v hrani vodi v
debelost«, »umetna sladila so varen nadomestek sladkorja«, »soja je zdrava hrana«, »jajca so močan
vir holesterola«, »polnozrnata žita so odlična hrana«, »mleko je nepogrešljivo za zdravje«. Vsako
od navedenih trditev skuša ovreči, pri čemer se sklicuje na nekatera znanstvena dognanja, kot tudi
na pomanjkljivosti nekaterih raziskav, predvsem pa na način pridelave in predelave hrane v
industrijskih obratih (Komat, 2013a). V drugem članku opozarja na to, da so interesi prehranske
industrije v navzkrižju z našimi, saj je za njih pomemben le dobiček, čim manjši stroški proizvodnje
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ter čim večja količina prodaje. Pri postopkih predelave dodajajo živilom najrazličnejše aditive,
konzervanse in barvila. Nadalje izpostavi mesne izdelke iz industrijskih obratov, ki naj bi imeli
številne škodljive primesi, pri čemer se naslanja na znanstvene izsledke različnih študij. Posebej
opozori na aditiv, ki ga najdemo v mesu E621 ali MSG, ki naj bi povzročal diabetes. Priporoča, da
vedno beremo deklaracije na živilih, da kupujemo živila ekološke pridelave, ne kupujemo rib
umetne vzreje, ne kupujemo procesirane in pakirane hrane ter hrane in pijače v plastični embalaži
(Komat, 2013b).

Tudi v reviji Zdravje opozarjajo na škodljivost predelane hrane: »Ocenjujemo, da tri odstotke
(pre)zgodnjih smrti lahko pripišemo visokemu vnosu predelanega mesa... Ljudje, ki zaužijejo veliko
predelanega mesa, kot so klobase, salame ali šunka, imajo trikrat višje tveganje za smrt zaradi
srčno-žilnih bolezni ali raka.« Tudi v tem prispevku navajajo škodljivost aditivov na zdravje
(Zdravje, 2013e: 37).

5.4.5 Shujševalne diete
Glede na analizirana besedila revij, bi od vsebin, ki obravnavajo shujševalne diete izpostavili revijo
Anja, saj le ta edina redno objavlja rubriko z naslovom Ključ do vitkosti, v kateri se pojavljajo te
vsebine. Nasveti za hujšanje se pojavijo v vsaki od petih analiziranih številk revije, vedno na isti
strani (str. 16-17). Pri vseh petih analiziranih izvodih je opaziti, da se naslov, ki se pojavlja pri teh
člankih ponovi tudi na naslovnici. Iz tega lahko sklepamo, da redakcijska strategija izpostavlja ta
argument, ker smatra, da je to privlačna vsebina za bralce revije. Vsebina članka je jasno
predstavljena z naslovom članka: »Aprilska dieta- Ne čakaj na maj, shujšaj zdaj!«(Ramšak, 2013b);
»Vsako jutro 1/5 kg lažja- Nočno hujšanje z obvezno večerjo« (Ramšak, 2013c); »Shujševalni
pospešek po veliki noči- Brez pšenice gre najlažje!« (Ramšak, 2013a); »Dieta iz kamene dobeJejte, kar vaše telo res potrebuje« (Anja, 2013b: 18-19); »Shujševalna biblija- 30 nasvetov za vitko
linijo« (Mandić, 2013). Uvodni del članka pogosto konkretno nagovarja bralca, oziroma mu kar
zapoveduje, da je skrajni čas, da se loti hujšanja. To lahko razberemo iz stavkov, kot so: »Tiste, ki
se še niste kritično pogledale v ogledalo, to nemudoma storite... Čas je za dieto!« (Ramšak, 2013b)
ali »Kdo si upa po obilnih pojedinah s šunko in potico sploh stopiti na tehtnici? Če je bil
velikonočni vikend rezerviran za obilje, naj bo naslednji teden za odrekanje.« (Ramšak, 2013a).
Uvodni del pogosto tudi obljublja hitre rezultate diete: »Zjutraj se bomo zbudile pol kilograma lažje
in s ploskim trebuhom!« (Ramšak, 2013c); »Z našo dieto boste lahko s pravim kombiniranjem živil
v tednu dni izgubili 4 kilograme in brez zadržkov oblekli kopalke.« (Ramšak, 2013b); »V sedmih
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dneh lahko izgubite tri kilograme in si povrnete plosk trebuh!« (Ramšak, 2013a). Članki predstavijo
pravila hujšanja, ki pogosto vsebujejo tudi seznam prepovedanih in zapovedanih jedi ali živil ter
predlog jedilnika. Od omenjenih člankov izstopa le eden od petih in sicer v tem, da je sestavljen iz
30 preprostih pravil, ki poleg prehranjevalnih zapovedi svetuje tudi gibanje in telesno vadbo,
vsebuje nasvete za nakup, način priprave in uživanja hrane. Večina člankov je dopolnjenih s sliko
deklet zdravega videza in vitkega telesa, ki predstavljajo lepotni ideal. Iz vseh omenjenih člankov
pa se da razbrati, da je poglavitni cilj teh diet zmanjšati telesno težo, zdravje se omenja manj
pogosto.

Slika 3: Članek o hujšanju v reviji Anja (Anja, 2013d: 16-17)
Promocija načina prehranjevanja človeka iz kamene dobe, tako zvane paleolitske diete, se pojavi v
revijah Anja in Naša žena. V reviji Anja se predstavi kot shujševalna dieta (pojavi se v rubriki Ključ
do vitkosti), medtem ko jo revija Naša žena predstavi predvsem kot alternativno možnost
prehranjevanja za povrnitev oziroma ohranjanje zdravja, čeprav ne izključuje, da je lahko
učinkovita tudi pri hujšanju. Renata Hari je članek naslovila: »Način prehranjevanja in gibanja
prednamcev- Nam lahko reši zdravje?« (Hari, 2013), sklicuje pa se na knjigo Robba Wolfa34

Paleorecept. Članek utemeljuje prednostni paleoprehrane, priporoča njeno izvajanje, hkrati pa
ponuja odgovore tudi bolj kritičnemu bralcu, ki bi jo zavrnil zaradi znanih opozoril zdravniške
stroke v zvezi s škodljivostjo prehrane osnovane na mesu in maščobah. Poleg tega je v reviji Naša
žena poudarjen zdravstveni vidik paleolitske diete, pa tudi paleolitska telovadba, saj naj bi bilo
gibanje sestavni del paleolitske diete.
V prilogi Ona se nasveti za hujšanje pojavijo le v eni od analiziranih izdaj, ki so bile v prilogi
Zdrava vitkost. Eden od člankov je naslovljen: »Lepotne zvijače- Osem preprostih« (Meršol,
2013a). Članek ne vsebuje le prehranskih nasvetov, ampak tudi nasvete za domačo vadbo, ličenje,
spomladanske alergije ter nego telesa. Prehranski nasveti, ki se pojavljajo v članku, se ne sklicujejo
le na zmanjšanje telesne teža, ampak tudi na zdravje, čiščenje telesa ter boljše počutje. V isti prilogi
se pojavi tudi članek z naslovom: »Zdrave obline- Kaj moški vedo in kaj ženske pozabljamo«
(Kotnik, 2013). Članek zagovarja stališče, da moške nagonsko privlačijo ženske obline, kar
podkrepi še z znanstveno razlago. Prehranski nasvet odsvetuje hujšanje, priporoči pa zdravo
prehrano in uživanje dobrih maščob, s čimer so mišljene omega-3 maščobne kisline, ki se omenjajo
skozi celoten članek. V intervjuju se prof. dr. Zlatko Fras kritično opredeli tudi glede shujševalnih
diet: »Nobena od znanih priljubljenih in učinkovitih diet ni bila tudi znanstveno potrjena kot
primerna oblika prehranjevanja na dolgi rok. Če bi že morali izpostaviti določeno kuhinjo, je to
mediteranska, saj spodbuja tako več uživanja zelenjave kot uporabo manj škodljivih maščob...«
(Cah, 2013b).

Nasveti za pridobitev vitke postave se pojavijo tudi v februarski številki revije Naša žena, v članku:
»Naj bo leto 2013 vaše leto! 7 nasvetov za dosego ciljev« (Zupan, 2013). Del članka govori, kako
izpolniti novoletno zaobljubo v zvezi z izgubo prekomerne telesne teže. Izpostavi, da je zdravo
hujšanje kombinacija zdrave prehrane in fizične aktivnosti, ter da različne diete delujejo na različne
ljudi različno, zato je ustrezno in učinkovito težko izbrati brez strokovne pomoči.

V reviji Cosmopolitan najdemo vsebine o hujšanju in zgubljanju odvečnih kilogramov v treh od
petih analiziranih revijah. V aprilski številki je objavljen v rubriki Moje telo zelo kratek prispevek z
naslovom: »Odvečni kilogrami? Znebite se jih« (Cosmopolitan, april 2013: 84), od katerega bi
pričakovali kak prehranski nasvet. Vendar pa prispevek priporoča skupinsko hujšanje v obliki
tedenskih srečanj v manjših skupinah pod strokovnim vodenjem, s čimer naj bi lažje prišli do cilja.
V februarski številki najdemo nasvete za hujšanje v rubriki Zdravje in sicer v obliki treh prispevkov.
Prvi je z naslovom: »Nihanje teže zaradi diet« (Cosmopolitan, februar 2013: 79), ki navaja, da so
35

najnovejše raziskave pokazale, da neprestano nihanje telesne teže ne vpliva na presnovo, kot se je
nekoč namigovalo. V prispevku sledi nasvet, kako preprečiti ta nihanja, pri čemer izpostavi potrebo
po zastavitvi realnih in dosegljivih ciljev, ki omogočajo nadzorovano in sistematično izgubo telesne
teže ter vzdrževanje zdravih oblik prehranjevanja. Med prispevki je tudi zelo kratek članek, ki zgolj
v enem stavku navaja: »40 odstotkov manj hrane boš pojedla, ko se boš odločila, da od vsakega
obroka poješ le toliko, da preženeš lakoto.« (Cosmopolitan, februar 2013: 79). Naslednji prispevek
je naslovljen: »Boj hrane« (Cosmopolitan, februar 2013: 79), ki priporoča, da si namesto zapečenih
testenin s sirom raje privoščimo špagete z mesnimi kroglicami, pri čemer se sklicuje na energijsko
vrednost in hranilno vrednost sestavin. V isti rubriki je predstavljena kava kot »skriti kurilnik
kalorij«, pri čemer se prispevek sklicuje na znanstvena dejstva, ki navajajo, da odmerek kofeina
dvigne srčni utrip, kar posledično požene presnovo. V majski številki revije Cosmopolitan, pa na
zadnji strani zasledimo članek z naslovom: »Cosmo zapovedi- 10 pravil »na izi« predpoletnega
hujšanja« (Cosmopolitan, maj 2013: 144). Članek odsvetuje izvajanje »zvezdniških diet«, »štetja
kalorij«, priporoča pa, da se v hujšanje vključi partnerja, ter da se omeji količino hrane z uporabo
manjših krožnikov in pribora. Članek s stavkom: »Nutela... kaj je to nutela?« posredno priporoča
omejitev vnosa sladkorja in maščob. Poleg omenjenih prehranjevalnih nasvetov omenja gibanje,
spolnost, dobro voljo, izogibanje televiziji, ter družabno življenje in spletna družabna omrežja
(Facebook).

Posamezne številke revije Jana v obravnavanem obdobju ne posvečajo posebne pozornosti
tematikam o uravnavanju telesne teže. Pa vendar se v rubriki Zelena lekarna pojavi članek, ki
nagovarja bralca k hujšanju: »Če bi radi na pomlad sneli kakšen kilogram in se počutili bolje, se ni
treba odpovedovati skoraj ničemur, le obrok je treba zmanjšati – in se na dan vsaj pol ure gibati.«
(Jana, 2013a: 48). Članek se nadaljuje s tedenskim jedilnikom za spomladansko dieto, navedeno pa
je, da obsegajo predstavljeni obroki približno 1200 kalorij na dan. V rubriki Dobro počutje
zasledimo članek: »Neopuntija, dar narave«, ki neopuntio predstavi kot učinkovino, ki pomaga pri
izgubi odvečne maščobe: »... do vitkosti in boljše telesne forme obstaja bližnjica, imenovana
neopuntia.« (Jana, 2013c: 51). Članek tudi navaja: »... gre za prvo rastlino, ki znanstveno dokazano
zavira nabiranje odvečne maščobe, ne da bi ji dodali kakršnekoli umetne snovi, konzervanse, arome
ali umetna barvila.« Članek vsebuje tipično oglasno sporočilo, značilno ta tiskane medije. V reviji
Jana v prilogi Veliko pomladno razstrupljanje zasledimo intervju z Natašo Klarič, ki govori o težkih
kovinah. Članek izpostavi hujšanje kot zdravju potencialno nevarno početje, sploh tisto, ki se
poslužuje nepreverjenih shujševalnih diet. Klaričeva navaja: »Človek, ki je zastrupljen s težkimi
kovinami, ima tudi večji apetit, predvsem po ogljikovih hidratih- to vodi v vedno več maščobnega
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tkiva, kamor telo nalaga toksine, ki jih ne more presnoviti in izločiti. To pomeni dodatno tveganje,
da bo človek slej ko prej resno zbolel. Sklene se začaran krog: z razgradnjo maščobnega tkiva, torej
s hujšanjem, se strupene snovi sprostijo nazaj v kri ter avtomatično obremenijo jetra in ledvice; brez
ustrezne podpore tema dvema razstrupljevalnima organoma se toksini ponovno naložijo v
maščobno tkivo.« (Ucman, 2013).

V reviji Smrklja niso bili opaženi članki o shujševalnih dietah, niti ni drugih nasvetov za hujšanje.
Smrklja je najstniška revija, zato se predpostavlja, da uredništvo revije namenoma ne objavlja
vsebin vezanih na uravnavanje telesne teže, saj so take teme preveč občutljive za razvojno obdobje
ciljnih uporabnikov revije in se želi izogniti očitkom spodbujanja motenj hranjenja pri mladih
bralcih.

V reviji Zdravje se vsebine, ki analizirajo oblike zmanjšanja telesne teže, pojavljajo redkeje, pa
vendar se. Avtor članka: »Za uresničevanje cilja se je treba potruditi!« (Belan, 2013) je doktor
medicine. V članku argumentira način izgube zadnjih petih kilogramov prekomerne telesne teže, ki
za mnoge predstavlja velik problem v postopku hujšanja. Poleg estetskega poudarja tudi zdravstveni
pomen: »... ta maščoba je v veliko primerih odgovorna za srčna obolenja, raka in sladkorno
bolezen.« Kritičen je do hitrih shujševalnih diet, ki se na dolgi rok ne obnesejo, velik poudarek pa
posveča gibanju, zmerni in zdravi prehrani z veliko sadja in zelenjave ter s pravim razmerjem
maščob in ogljikovih hidratov. Hujšanje se omenja tudi v članku, ki govori o vlakninah: »Zaradi
pospešenega delovanja prebave pa lahko otrobi pomagajo tudi pri hujšanju.«(Žigon, 2013). V
nadaljevanju so navodila, kako jih uživati. V rubriki Živilo meseca se v članku o avokadu omeni,
da mnogi vključijo avokado k dietam brez maščobe, ker naj bi le ta vseboval potrebne esencialne
maščobne kisline (Prelec Lainščak, 2013b). V drugi številki pa omenjajo, da je ananas učinkovit pri
odpravljanju odvečnih kilogramov (Prelec Lainščak, 2013a). V majski številki revije Zdravje pa
zasledimo članek, ki govori o stresu in telesni teži. Prehranski nasveti za znižanje telesne teže, ki ga
doprinese stres, poudarjajo predvsem pomen ritma prehranjevanja, zajtrkovanja in drugih dnevnih
obrokov, zdravih prigrizkov ter uravnoteženih obrokov v manjših količinah (Fidler Makoter, 2013).
V treh analiziranih izvodih revije Zdravje ni bilo prehranskih vsebin v povezavi s hujšanjem.

Pogosto je pri nasvetih za hujšanje tudi predlog za vodenje prehranskega dnevnika. V reviji Zdravje
svetujejo: »Še posebej v prvih nekaj dneh ali tednih beležite dnevnik prehrane, dokler ne odkrijete
tistih momentov, ki vplivajo na vaše prehrambene navade. Analizirajte kaj jeste, kdaj to jeste in tudi
zakaj.« (Belan, 2013). V reviji Naša žena pa svetujejo: »Napišite jedilnik za en teden vnaprej in si
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za vsak dan posebej točno določite, kaj boste jedli za zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico in
večerjo.« (Zupan, 2013). Tudi v reviji Anja predlagajo pisanje shujševalnega dnevnika (Bevk,
2013a).

5.4.6 Recepti
Po pregledu izbranih številk tiskane periodike je opaziti, da se recepti za pripravo različnih jedi
pojavljajo prav v vseh, vendar pa se vrste jedi in njihova zastopanost v posamezni reviji razlikujejo.
Vsi od izbranih tiskanih medijev, razen revija Smrklja, imajo tudi rubriko z recepti. V reviji Smrklja
so bili recepti objavljeni le v eni od treh analiziranih številkah, rubrika v kateri so se pojavili
(Naredi sam), pa ni namenjena zgolj receptom (Romanovič, 2013).
Med analiziranimi tiskanimi mediji največji delež receptov v reviji vsebuje revija Anja, v kateri je v
povprečju 8,6 strani namenjena receptom, kar povprečno predstavlja 15,9% revije. Sledi ji revija
Jana (4,9% revije), Ona (4,7%), Naša žena (3,6% revije), Cosmopolitan (0,9% revije) in Smrklja
(0,7% revije). Tudi v reviji Zdravje se pojavljajo recepti, njihova zastopanost pa je v povprečju 2
strani na revijo, kar je povprečno 2,2% revije.

Revije Naša žena, Anja in Zdravje pogosto izpostavijo eno živilo ali skupino živil, ki predstavlja
glavno sestavino vsem opisanim receptom. Tako najdemo v reviji Naša žena recepte za jedi z žara,
jedi s citrusi, mlekom in mlečnimi izdelki, šparglji in korenovkami. Recepte uvedejo članki,
običajno v razsežnosti dveh do treh strani, ki razčlenjujejo hranilne vrednosti izbranega živila,
opisujejo različne oblike priprave, nudijo napotke za nabavo in priporočila za pravilno shranjevanje.
V reviji Zdravje je predstavljeno živilo v rubriki Živilo meseca. Članek opiše njegove botanične
značilnosti, hranilno vrednost in zdravilne učinke. V obravnavanih številkah so bila predstavljena
sledeča živila: čemaž, avokado, ananas, laneno seme in alge. Iz razbiranja člankov v reviji Anja je
mogoče ugotoviti, da slednja ne posveča pozornosti hranilni vrednosti in botaničnim značilnostim
živil. V reviji Jana in prilogi Ona se večinoma pojavljajo recepti z isto tematiko; npr. testenine,
sladice, narastki ipd. V revijah Anja in Jana so prisotni tudi recepti v znamenju praznikov, tako
najdemo v marčevskih številkah teh dveh revij recepte za velikonočne jedi. Revija Cosmopolitan
vsebuje rubriko Gurmanka, ki predstavlja bralcem recepture za različne jedi. Recepti v tej reviji so
preprosti, pogosto niti ne gre za jed, ampak za napitek; npr. kava, grenivkina penina, zmečkančki
ipd. Zapažen je bil le en zahtevnejši recept in sicer kitajski rezanci s tofujem. Tudi v reviji Smrklja
se pojavijo preprosti recepti, pretežno za pripravo čokoladnih napitkov.
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5.4.7 Oglaševanje
Življenjskostilno novinarstvo, ki obravnava teme zdravja in deli nasvete za boljše počutje, lep
videz, večjo učinkovitost ipd. hkrati ponuja prostor za oglaševanje številnih izdelkov in storitev, ki
vplivajo na dobro zdravje (Hrženjak in sodelavke v Kamin, 2006). To je opazno tudi iz analize
obravnavanih revij. Obravnavane številke revij vsebujejo veliko prispevkov o prehrani, ki se
posredno ali neposredno navezujejo na oglas, ki se pojavi bodisi na isti strani ali pa na eni od
naslednjih strani. Takšni prispevki imajo včasih ob strani v zelo drobnem tisku naveden pripis, da
gre za oglasno sporočilo, promocijsko sporočilo, predstavitveno sporočilo, hibridno sporočilo ipd.,
pri nekaterih objavah pa to sporočilo ni navedeno. Objavljanje oglaševalskih vsebin v obliki
novinarskih prispevkov pa smatramo za vrsto prikritega oglaševanja, za katerega je značilno, da so
oglasi predstavljeni kot novinarski prispevki in bralcu niso jasno razpoznavni kot oglasi (Zajc in
Zavrl v Nagode, 2004).
Prispevki ki so povezani z oglasi imajo pogosto značilno obliko, ki je lahko usmerjena v problem,
ali pa obravnava določeno sestavino hrane. V prvem primeru je najprej predstavljen problem, ki ga
izpostavi že naslov članka; npr.: »Kako se izogniti izčrpanosti?« (Jana, 2013c: 46); »Rešite se
odvečnih maščob v telesu« (Jana, 2013c: 51); »Zadrževanje vetrov je škodljivo« (Jana, 2013a: 49);
»Pomagajmo največjemu čistilcu našega telesa« (Naša žena, št. 2) ipd.. V uvodnem delu članka se
natančneje predstavi pretežno zdravstveni problem; kako do njega pride, kako se temu izognemo
ipd. Sledi del, ki predstavi alternativne rešitve, čemu se moramo izogibati ter kaj je priporočljivo
uživati. V sklepnem delu članka pa bralca nagovarja oglas ali priporočilo za uživanje prehranskega
dopolnila. Druga vrsta člankov predstavlja nove »čudežne sestavine«; npr.: »Noni zdravi skoraj
vse« (Čermak, 2013); »Neopuntija, dar narave« (Jana, 2013c: 51); »Antioksidanti – Pomoč
omaganim celicam« (Jakšič, 2013); »Brez vlaknin ne bo šlo!« (Anja, št. 5) ipd.. Članek se
nadaljuje z opisom obravnavane sestavine, kdo jo je odkril, kaj vsebuje; nato so predstavljeni
pozitivni učinki uživanja omenjene sestavine oziroma hrane; npr.: »... noni stoodstotno pozdravi na
primer visok pritisk, alergije, problem s cirkulacijo, različna vnetja, depresijo...« (Čermak, 2013);
»Antioksidanti varujejo celice in tako ohranjajo zdravo biokemijo v telesu.« (Jakšič, 2013) ipd.
Članek pogostoma v zaključku navaja možnost dobave učinkovine v domačih lekarnah, navadno v
obliki prehranskega dopolnila. Preostanek strani ali naslednja stran pa sta namenjena promociji
omenjenega prehranskega dopolnila.
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Slika 4: Članek o vlakninah v reviji Zdravje z oglasno vsebino (Zdravje, 2013d: 58-59)

Slika 5: Članek o vlakninah v reviji Anja z oglasno vsebino (Anja, 2013a: 48)
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Slika 6: Članek z oglaševalsko vsebino o rastlini noni, ki ima številne zdravilne učinke (Jana,
2013b)

Slika 7: Članek o antioksidantih z oglasno vsebino (Naša žena, 2013e)
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Omenjeno obliko oglaševanja je bilo opaziti v vseh analiziranih revijah, razen v revijah Smrklja in
Cosmopolitan, kjer je zaznati oglaševanje med besedilom članka, ki obravnava prehranske vsebine.
Tako npr. prispevek o kavi omeni, da so podatki pridobljeni od strokovnjakov za pripravo kave v
pražarni kave in Philipsovi tovarni kavnih aparatov (Cosmopolitan, januar 2013: 97). V prispevku z
naslovom: »Zmečkančki z vsebino« (Cosmopolitan, februar 2013: 120-121), ki vsebuje recepture
za pripravo različnih smoothijev, je navedeno: »Vsa superživila dobiš v trgovinah z zdravo prehrano
ali na spletni strani...«. Ali pa prispevek, ki vsebuje recepture za hamburgerje, ki ponuja rešitev za
tiste, ki obožujejo sir, pa imajo intoleranco na laktozo: »... Uživala boš na primer v modrem joštu...«
(Cosmopolitan, maj 2013: 135). Takšno oglaševanje lahko označimo kot prikrito.

Oglasi povezani s hrano in prehranjevanjem se pogosto pojavljajo tudi ob kuharskih receptih za
pipravo jedi. V omenjenih primerih se navadno oglašujejo začimbe, testenine, mesnine ali kakšna
druga živila. Takšni oglasi niso prikriti, saj so bralcu predstavljeni kot oglas. Včasih pa se ob članku
z receprom pojavi tudi oglas živila, ki je predstavljen kot ključna sestavina za pripravo jedi. V reviji
Anja je bilo objavljen članek »Stoletni kruh z obilico semen« (Bevk, 2013b), ki predstavi
proizvodnjo kruha v ljubljanski pekarni Žito. Takšna objava ima pogosto tudi učinek oglasa.

Slika 8: Članek, ki predstavi proizvodnjo kruha v ljubljanski pekarni Žito (Anja, 2013d: 3031)
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Slika 9: Članek z recepti, poleg katerih so oglasi za živila (Anja, 2013b: 26-27)
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6 SKLEP
Prehranske vsebine so pogosto izrazito zastopane v obravnavanih tiskanih medijih, z izjemo revij
Cosmopolitan in Smrklja, ki sta namenjeni najstnikom in mladim ženskam. Očitno je, da sta
prehrana in skrb za zdravje pomembni družbeni temi, ki jima tiskana periodika posveča veliko
prostora, bralce pa ti vsebinski področji zanimajo. Po eni strani izstopajo članki, ki posredujejo
ustrezne informacije v zvezi z zaščito zdravja z vsebinami, ki izpostavljajo načine in vsebine
zdravega prehranjevanja ter promovirajo potrebo po vsakodnevni gibalni dejavnosti; na ta način
ozaveščajo bralce, jih »vzgajajo« in skrbijo za širjenje družbeno pomembnih vsebin, kot je skrb za
zdravje. Pri tem lahko zanesljivo trdimo, da je vloga medijev na področju prehrambene vzgoje in
zdravstvene preventive vse prej kot zanemarljiva. Po drugi strani pa popularizacija različnih modnih
diet, stalno poveličevanje vitkosti in lepega videza in hkratno objavljanje receptov in napotkov za
pripravo različnih tudi energijsko bogatih jedi za različne priložnosti, spravljajo bralce, še zlasti
mlajše in manj izobražene, v zmedo in v njih vzbujajo zgrešene miselne predstave.

V Sloveniji in svetu beležimo porast različnih zdravstvenih težav in motenj hranjenja (npr. debelost,
anoreksija, sladkorna bolezen) pri mladih. Prehranski vnos, prehranske navade in prehranski status
so pomembne determinante večine kroničnih nenalezljivih bolezni, zdravo prehranjevanje pa lahko
v veliki meri prispeva k varovanju in krepitvi zdravja (Gabrijelčič in Kuhar, 2009). Glede tega bi
morali osveščati tudi mlade, zato bi morale revije, ki so namenjene mladim objavljati več člankov s
prehransko vsebino, vsebina pa bi morala biti strokovna, mlade pa bi spodbujala k uživanju
raznovrstne hrane. Članki bi morali biti jasni, terminologija bolj strokovna ter trditve primerno
argumentirane. Pri revijah Smrklja in Cosmopolitan je opaziti, da so navedbe v člankih s prehransko
vsebino potencialno resnične, vendar so neargumentirane, ne vsebujejo primerne razlage, če pa že
jo, je le ta skopa in ne da zaneslivih informacij. Prehranske vsebine bi morale biti tudi v revijah, ki
so namenjene mladim, bolj natančno definirane ter obrazložene, s čimer bi se poudaril pomen
prehranjevanja za zdravo rast in razvoj telesa.

V izbranih tiskanih medijih se pojavljajo predvsem avtorski članki, le v revijah Cosmopolitan in
Smrklja je le teh na splošno zelo malo. Avtorji člankov so tako novinarji, kot strokovnjaki z
različnih področji. Novinarski članki se pogosto sklicujejo na znanstvene izsledke ali objavljajo
intervju z zdravstvenimi strokovnjaki. Iz tega lahko sklepamo, da je večina objav verodostojnih.
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Prehranske teme, ki se pojavljajo v izbranih tiskanih medijih, so pogosto povezane z zdravjem, med
aktualnimi vsebinami pa je najbolj prisotna tema o razstrupljevanju telesa. Pogosti so prehranski
nasveti za različne zdravstvene probleme. To delno potrjuje zastavljeno hipotezo, da se v tiskanih
medijih pojavljajo prehranske teme predvsem v povezavi z zdravjem.

Veliko člankov izpostavlja zgolj eno hranilno snov, živilo ali skupino živil ter predstavi njihove
pozitivne učinke na zdravje. Med obravnavanimi snovmi se najpogosteje pojavljajo omega-3
maščobne kisline, antioksidanti in vlaknina. Enostransko predstavljene snovi in njihov vpliv na
organizem lahko deluje tudi zavajajoče, saj je pogosto izpuščeno omenjanje drugih snovi in živil s
podobno hranilno vrednostjo in pomenom za zdravje.

Med živili, ki jih prehranski nasveti v tiskanih medijih odsvetujejo je pogosto industrijsko predelana
hrana. V reviji Jana se pojavi več člankov, ki izpostavi številne negativne posledice uživanja
omenjene hrane, medtem ko jo ostale analizirane revije zgolj označijo kot manj ustrezno za
uživanje. Revije bi morale bralce še bolj usmeriti k uživanju doma pripravljene hrane, jih opozoriti
na škodljivost nekaterih aditivov v industrijsko predelani hrani ter spodbujati potrošnike k branju
deklaracij.

Teme o uravnavanju telesne teže so v izbranih tiskanih medijih dokaj pogosto zastopane, pri čemer
prihaja pri nekaterih revijah do velikih odstopanj. Tako v reviji Anja najdemo nasvete za hujšanje v
vseh številkah, v reviji Smrklja pa se članki z omenjeno vsebino ne pojavljajo. Med analiziranimi
revijami je le revija Anja takšna, za katero bi lahko trdili, da spodbuja bralce k hujšanju, pri večini
ostalih revij tega ni zaznati. Slednje svetujejo zdravo uravnoteženo prehrano, mnogi članki
shujševalne diete celo odsvetujejo. S tem je hipoteza, da je pogosta tema prehranskih vsebin v
tiskanih medijih uravnavanje telesne teže, le delno potrjena.

Pogosta vsebina v izbranih tiskanih medijih so tudi recepti za pripravo različnih jedi. Bolj enostavne
lahko najdemo v revijah Smrklja in Cosmopolitan, medtem ko so v ostalih recepti tematsko
obarvani, ali pa so recepti vsebinsko povezani z uporabo določenih živil oziroma sestavin. Tudi pri
receptih se pogosto sklicujejo na zdravilni učinek jedi.

Vse revije objavljajo tudi oglaševalske vsebine, ki se pojavljajo v povezavi z oglaševanjem
prehranskih izdelkov. Pogosti so prispevki, ki se nanašajo na konkreten oglas in nimajo
podpisanega avtorja. Pojavljajo pa se tudi prispevki, ki so sicer videti kot novinarski, nosijo pa
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oglaševalsko vsebino, kar učinkuje zavajajoče. Takšno oglaševanje je po mnenju Leganove (2002 v
Nagode, 2004) cenejše od klasičnega, korektnega oglaševanja, bolj učinkovito in posreduje
informacije, ki jih korektno oglaševanje ne more (to predvsem velja za izdelke, ki jih je
prepovedano oglaševati).

Glede na celoten pregled prehranskih tem, ki se pojavljajo v izbranih tiskanih medijih lahko
potrdim drugo hipotezo, da vsebine člankov niso vedno v skladu s smernicami zdravega
prehranjevanja. Pri tem izstopajo predvsem članki, ki predstavljajo diete; npr. brez pšenice,
paleolitska dieta ipd., saj omejujejo vnos ogljikovih hidratov. Ogljikovi hidrati so poleg maščob
glavno energijsko hranilo in naj bi priskrbeli večino zaužite energije (Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš
in Rozman, 2009), predstavljali pa naj bi več kot 50% dnevnega energijskega vnosa (Hlastan Ribič
idr., 2008). Poleg tega shujševalne diete niso prilagojene posamezniku, pogosto imajo natančno
navedeno količino in vrsto živil, ne glede na spol, starost, fizično aktivnost, želje in potrebe
posameznika. Za dosego uravnotežene prehrane se moremo namreč posluževati normativov
oziroma referenčnih vrednosti za vnos hranljivih snovi, ki pa so specifični glede na spol, starost,
telesno dejavnost in druga stanja (Hlastan Ribič idr., 2008). »Prehranska priporočila definirajo
primerno količino in razmerje energijskih hranil ter ustrezne količine vode, prehranske vlaknine in
esencialnih hranil, kot so vitamini, minerali, nekatere maščobne kisline in aminokisline.« (Brown,
2008 v Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš in Rozman, 2009).

Mlade je potrebno osveščajo o vplivu tiskanih in ostalih medijev na prehranjevanje, saj so otroci
čedalje bolj pod medijskim vplivom. Mlade bi morali seznaniti o medijskih vsebinah, njihovih
skritih motivih ( npr. prikrito oglaševanje) ter jih seznaniti o tem, da niso vse informacije, ki se v
medijih pojavljajo tudi resnične. Pozornost bi morali usmeriti na to, kdo so avtorji člankov v
tiskanih medijih, kako so trditve argumentirane in podkrepljene, ali je uporabljeno strokovno
izrazoslovje ipd. Na tak način bi se mladi naučili kritičnega prerojenja pri zbiranju informacij iz
tiskanih medijev.
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