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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati v kolikšni meri učenci poznajo pojem 

funkcionalna živila in kakšen je odnos učencev do takšnih živil. Prav tako smo želeli 

izvedeti, ali obstajajo razlike med razumevanjem tega izraza med učenci, ki živijo v mestu 

in obiskujejo osnovne šole v mestu in učenci, ki živijo na vasi in obiskujejo osnovne šole 

na vasi. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega je izpolnilo 122 

učencev šestega razreda dveh osnovnih šol, ki se nahajata ena v mestnem in ena v vaškem 

okolju. Rezultati so pokazali, da učenci slabo poznajo izraz funkcionalna živila. Prav tako 

smo ugotovili, da obstajajo razlike v razumevanju tega pojma glede na kraj bivanja 

učencev, in sicer učenci v mestu bolje poznajo ta izraz kot učenci na vasi. Poleg tega smo v 

pregled vzeli tudi dva enotedenska jedilnika dveh osnovnih šol, prav tako iz različnih 

okolij. Rezultati kažejo, da se na jedilnikih pojavljajo funkcionalna živila, v večini 

primerov sta to sadje in zelenjava, sledijo polnozrnati izdelki ter mleko in mlečni izdelki. 

Glede na koristnost funkcionalnih živil za naše zdravje predlagamo, da se funkcionalna 

živila pogosteje uvajajo v šolske jedilnike. Prav tako bi bilo priporočljivo pojem 

funkcionalna živila zapisati v učni načrt, da bi se učenci spoznali z izrazom funkcionalna 

živila in koristnimi učinki teh živil na zdravje.  

 

 

 

Ključne besede: funkcionalna živila, učenci, šolska prehrana, osnovna šola.  
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ABSTRACT 

The aim of this thesis was to examine closely the extent to which students know the 

concept of functional foods and their attitude towards them. We also tried to find out if 

there were any differences between children, that live in urban environment and visit 

schools in cities and children, that live in rural environment and visit schools in villages in 

understanding that term. We got the data from questionnaire that was answered by 122 

students of sixth class in two schools, one in urban and one in rural environment. The 

results show that students know very little about functional foods. We also found out that 

there are differences in knowledge about this term considering the environment students 

live in, namely students who live in cities know more about the meaning of this term than 

students who live in villages. Besides that, we examined two weekly menus from two 

different schools, also one from urban and one from rural environment. The results show 

that there are some functional foods added to school menus, in most cases in forms of fruit 

and vegetables, whole-grain products, milk and dairy products. Considering the usefulness 

of functional foods we suggest that school nutrition would more frequently include those 

foods. It would also be recommended that students learn about functional foods in school 

and that this term would be added to curriculum. 

 

 

 

Key words: functional foods, students, school nutrition, primary school.  



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 v    

 

KAZALO VSEBINE 

 

ZAHVALA ............................................................................................................................ i 

POVZETEK ........................................................................................................................ iii 

ABSTRACT ........................................................................................................................ iv 

KAZALO VSEBINE ........................................................................................................... v 

KAZALO PREGLEDNIC ................................................................................................ vii 

KAZALO SLIK .................................................................................................................. ix 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI ............................................................................................. xi 

1. UVOD ........................................................................................................................... 1 

2. TEORETIČNI DEL .................................................................................................... 3 

2.1 PREHRANA OTROK ......................................................................................... 3 

2.1.1 Pomen pravilne prehrane pri otrocih ................................................................. 3 

2.1.2 Šolska prehrana ................................................................................................. 6 

2.1.3 Priporočila za šolsko prehrano .......................................................................... 8 

2.2 FUNKCIONALNA ŽIVILA ............................................................................... 9 

2.2.1 Definicije funkcionalnih živil ............................................................................ 9 

2.2.2 Modeli pojmovanja funkcionalnih živil .......................................................... 10 

2.2.3 Kategorije funkcionalnih živil ......................................................................... 12 

2.2.4 Kreiranje funkcionalnih živil ........................................................................... 13 

2.2.5 Primeri funkcionalnih živil in posameznih funkcionalnih komponent ........... 15 

2.2.6 Izdelki, katerim je dodana funkcionalna komponenta ..................................... 22 

3. EMPIRIČNI DEL ...................................................................................................... 27 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ........................................................................ 27 

3.2 CILJI RAZISKAVE .......................................................................................... 27 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ....................................................................... 27 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 vi    

 

3.4 METODOLOŠKA OPREDELITEV ............................................................... 28 

3.4.1 Raziskovalne metode ....................................................................................... 28 

3.4.2 Tehnika zbiranja podatkov .............................................................................. 28 

3.4.3 Raziskovalni vzorec ........................................................................................ 28 

3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV ......................................................... 30 

4. REZULTATI ............................................................................................................. 31 

4.1 UŽIVANJE NAŠTETIH ŽIVIL ...................................................................... 31 

4.2 PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O PREHRANJEVANJU ........................ 34 

4.3 POZNAVANJE POJMA FUNKCIONALNA ŽIVILA ................................. 36 

4.4 IZBOR JEDI ZA MALICO IN KOSILO ....................................................... 39 

4.5 ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA .......................................................... 43 

4.6 UŽIVANJE RIB ................................................................................................ 45 

4.7 UŽIVANJE PIJAČ ............................................................................................ 46 

4.8 RAZLOGI ZA UŽIVANJE DOLOČENIH ŽIVIL ........................................ 48 

4.9 PRIPRAVLJANJE ZDRAVIH OBROKOV .................................................. 55 

4.10 PREGLED JEDILNIKOV ............................................................................... 58 

4.10.1 Primerjava malic med mestno in vaško osnovno šolo ................................ 58 

4.10.2 Predlogi za vključevanje funkcionalnih živil v jedilnike ............................ 59 

5. ZAKLJUČEK ............................................................................................................ 61 

6. PEDAGOŠKI DEL .................................................................................................... 63 

7. LITERATURA .......................................................................................................... 65 

8. PRILOGE .................................................................................................................. 69 

8.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ............................................................................... 69 

 

 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 vii    

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Priporočeni dnevni vnosi vitaminov za otroke (1 - 14 let) (IVZ, 2013) ........ 5 

Preglednica 2: Priporočeni dnevni vnosi mineralov za otroke (1 – 14 let) (IVZ, 2013) ....... 5 

Preglednica 3: Dovoljene in nedovoljene zdravstvene trditve po ameriškem modelu 

(Clydesdale, 2005) ............................................................................................................... 11 

Preglednica 4: Primeri funkcionalnih sestavin funkcionalnih živil (IFIC, 2009)................ 23 

Preglednica 5: Primeri funkcionalnih sestavin: vitamini in minerali (IFIC, 2009) ............. 24 

Preglednica 6: Primeri funkcionalnih sestavin pridobljenih iz rastlin  (IFIC, 2009) .......... 25 

Preglednica 7: Pogostost uživanja naštetih živil (v f in f %) ............................................... 31 

Preglednica 8: Pogostost uživanja naštetih živil glede na spol (v f in f %) ......................... 32 

Preglednica 9: Pogostost uživanja naštetih živil glede na kraj bivanja v (v f in f %) ......... 33 

Preglednica 10: Delež učencev glede na količino zaužite manj priljubljene hrane (v f in f 

%) ........................................................................................................................................ 34 

Preglednica 11: Načini pridobivanja informacij o zdravem načinu prehranjevanja in 

funkcionalnih živilih glede na spol ...................................................................................... 35 

Preglednica 12: Načini pridobivanja informacij o zdravem načinu prehranjevanja in 

funkcionalnih živilih glede na kraj bivanja ......................................................................... 35 

Preglednica 13: Struktura poznavanja izraza funkcionalna živila glede na spol in kraj 

bivanja (v f in f %) ............................................................................................................... 36 

Preglednica 14: Stopnja strinjanja učencev z zapisanimi trditvami o funkcionalnih živilih 

glede na spol ........................................................................................................................ 37 

Preglednica 15: Stopnja strinjanja učencev z zapisanimi trditvami o funkcionalnih živilih 

glede na kraj bivanja ............................................................................................................ 38 

Preglednica 16: Izbira jedi za šolsko malico (v f in f %) .................................................... 39 

Preglednica 17: Izbira jedi za šolsko malico glede na spol in kraj bivanja (v f in f %) ...... 40 

Preglednica 18: Izbira jedi za kosilo (v f in f %) ................................................................. 41 

Preglednica 19: Izbira jedi za kosilo glede na spol in kraj bivanja (v f in f %) ................... 42 

Preglednica 20: Stopnja strinjanja učencev z navedenimi trditvami o zdravem 

prehranjevanju glede na spol ............................................................................................... 43 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 viii    

 

Preglednica 21: Stopnja strinjanja učencev z navedenimi trditvami o zdravem 

prehranjevanju glede na kraj bivanja .................................................................................. 44 

Preglednica 22: Strinjanje učencev z razlogi, zakaj je priporočljivo, da uživamo ribe 

večkrat na teden glede na spol in kraj bivanja .................................................................... 46 

Preglednica 23: Pogostost uživanja naštetih vrst pijač (v f in f %) ..................................... 47 

Preglednica 24: Pogostost uživanja različnih pijač glede na spol (v f in f %) .................... 47 

Preglednica 25: Pogostost uživanja različnih pijač glede na kraj bivanja (v f in f %) ........ 48 

Preglednica 26: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za uživanje naštetih živil (v f in f 

%) ........................................................................................................................................ 49 

Preglednica 27: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za ne uživanje naštetih živil (v f in 

f %) ...................................................................................................................................... 50 

Preglednica 28: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za uživanje in za ne uživanje 

naštetih živil glede na spol (v f in f %) ............................................................................... 51 

Preglednica 29: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za uživanje naštetih živil glede na 

kraj bivanja (v f in f %) ....................................................................................................... 53 

Preglednica 30: Pripravljanje zdravega obroka glede na spol in kraj bivanja (v f in f %) .. 56 

Preglednica 31: Pogostost pripravljanja zdravih obrokov (v f in f %) ................................ 56 

Preglednica 32: Pogostost pripravljanja zdravih obrokov glede na spol in kraj bivanja (v f 

in f %) .................................................................................................................................. 57 

Preglednica 33: Tedenski jedilnik za malico v mestni šoli ................................................. 58 

Preglednica 34: Tedenski jedilnik za malico na vaški šoli .................................................. 59 

Preglednica 35: Primer šolske učne ure na temo funkcionalnih živil ................................. 64 

 

 

 

 

 

 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 ix    

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Prehranska piramida, ki poudarja uravnoteženost prehrane in fizične aktivnosti 

(USDA, 2005) ........................................................................................................................ 7 

Slika 2: Prikaz zdravega načina prehranjevanja s pomočjo prehranskega krožnika (Food 

Standards Agency, 2010) ....................................................................................................... 8 

Slika 3: Razvoj novih funkcionalnih živil in pijač (Maletto, 2010) .................................... 14 

Slika 4: Struktura anketiranih učencev po spolu ................................................................. 29 

Slika 5: Struktura anketiranih učencev glede na kraj bivanja ............................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 x    

 

 

 

 

 

 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 xi    

 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

 

f frekvenca, pogostost pojavljanja neke kategorije 

f (%) pogostost pojavljanja neke kategorije izražena v %  

FDA angl. Food and Drug Administration 

FOSHU angl. FOod for Specified  Health Use 

FUFOSE angl. Functional Food Science in Europe 

HBSC angl. Health Behaviour in school-aged Children 

HDL lipoproteini z visoko gostoto, angl.  high density lipoprotein  

IFIC angl. International Food Information Council 

IOM inštitut za medicino, angl. Institute of Medicine 

IVZ Inštitut za Varovanje Zdravja Republike Slovenije 

LDL lipoproteini z nizko gostoto, angl.  low-density lipoprotein  

M aritmetična sredina 

N seštevek frekvenc, število oseb 

P stopnja tveganja 

RDI priporočen dnevni vnos, angl. Recommended Daily Intake 

SD standardni odklon 

SPSS statistični program, angl.  Statistical Package for the Social Science 

t t - preizkus 

WHO svetovna zdravstvena organizacija, angl. World Health Organisation  

χ
2
 test Hi-kvadrat 

 





Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 1    

 

1. UVOD 

V času v katerem živimo, nas pestijo mnoge bolezni, zaradi katerih visok odstotek ljudi 

tudi umre. Mnogo teh bolezni (npr. bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2, 

arterijska hipertenzija, rak) je povezanih s tem, kakšno hrano uživamo in količino le-te. 

Poročila svetovne zdravstvene organizacije (WHO, tj. World Health Organization) kažejo, 

da največji delež prezgodnjih smrti predstavljajo srčno žilna obolenja. Po ocenah svetovne 

zdravstvene organizacije naj bi leta 2008 umrlo 17,3 milijona ljudi izključno zaradi srčno 

žilnih obolenj. To število predstavlja 30 % vseh smrti. Napovedi kažejo, da bo do leta 2030 

število umrlih zaradi srčno žilnih obolenj naraslo na 23,3 milijona in da bo to še vedno 

glavni vzrok umiranja (WHO, 2013b).  

 

Poleg tega so vzrok smrti mnogokrat tudi rakava obolenja. Za posledicami rakavih obolenj 

naj bi v letu 2008 umrlo 7,6 milijona ljudi, kar predstavlja 13 % vseh smrti. Tudi za smrti 

povezane z rakavimi obolenji napovedujejo, da bo njihovo število naraščalo in da naj bi 

leta 2030 doseglo 13,1 milijona (WHO, 2013a).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija pri obeh poglavitnih vzrokih za smrt navaja tudi 

dejavnike tveganja. Pri obeh so našteti naslednji faktorji: 

 nezdrava prehrana, 

 fizična nedejavnost, 

 kajenje, 

 škodljivo uživanje alkohola. 

Ob upoštevanju dejstva, da se je potrebno izogibati zgoraj naštetih dejavnikov, lahko 

zmanjšamo tveganja, da bomo tudi sami zboleli za tako imenovanimi sodobnimi 

boleznimi, ki pogosto vodijo v smrt. To velja predvsem za srčno žilna obolenja, pri rakavih 

obolenjih pa so poleg teh zgoraj naštetih dejavnikov tveganja vključeni še drugi, notranji 

dejavniki (WHO, 2013a in 2013b). 

 

Zato je pomembno, da se pričnemo zavedati, da spremenjen način življenja vključno s 

spremenjenim načinom prehranjevanja močno vpliva na kvaliteto življenja. To zavedanje 
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pa moramo prenašati tudi naprej na otroke. Učenje pravilnega prehranjevanja v zgodnjih 

letih življenja zelo pripomore k temu, da se znamo pravilno prehranjevati tudi v kasnejših 

obdobjih življenja.  

 

Sprememba načina prehranjevanja lahko pomeni tudi uživanje tako imenovanih 

funkcionalnih živil. »Pojem funkcionalno živilo se uporablja za širok spekter živil, ki naj 

bi ohranjala ali celo prispevala k boljšemu zdravstvenemu stanju« (Raspor in Rogelj, 2001, 

str. 26). 

 

Pokorn (2003) pravi, da so funkcionalna živila tista, ki nas varujejo pred sodobnimi 

boleznimi. Pravi tudi, da so funkcionalna živila naravna živila, ki imajo določeno 

prehransko vrednost in vsebnost hranil, ki vplivajo na zdravje ljudi in njihovo počutje. Ta 

funkcionalnost pa se lahko tekom predelave izgubi in tako uživamo hranilno osiromašeno 

hrano.  

 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je tudi leta 2010 sodeloval v 

mednarodni raziskavi z naslovom Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 

(HBSC: Health Behaviour in school-aged Children), ki poteka pod okriljem Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHO). Rezultati so pokazali, da četrtina mladostnikov redno 

uživa zelenjavo, pogosteje jo uživajo dekleta kot fantje. Prav tako je raziskava pokazala, da 

je 13 % mladostnikov na shujševalnih dietah, 27 % pa jih meni, da bi morali shujšati. Da bi 

mladostniki oblikovali zdrave prehranjevalne navade, so raziskovalci predlagali, da se 

zagotovi enoten nivo znanja o zdravi prehrani. To poskušajo storiti z vključevanjem 

dodatnih vsebin o zdravem življenjskem slogu v že obstoječe vsebine v učnih načrtih 

predmetov v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju (IVZ, 2011). 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 PREHRANA OTROK 

2.1.1 Pomen pravilne prehrane pri otrocih 

Prehrana otrok je pomembna za njihovo splošno zdravstveno stanje. Pravilna prehrana 

lahko celo prepreči mnoge zdravstvene probleme, vključno s previsoko telesno težo, 

krhkimi kostmi in diabetesom. Prav tako omogoča optimalno fizično rast, katero lahko 

posamezen otrok doseže. Da ostanejo otroci zdravi, jih spodbujajmo, da se bodo držali 

naslednjih priporočil: 

 jedo naj raznoliko hrano, 

 uravnotežijo naj zaužito hrano s fizično aktivnostjo, 

 v jedilnik naj vnašajo dovolj izdelkov iz žit, zelenjave in sadja, 

 količina sladkorja in soli v prehrani naj bo zmerna, 

 izbirajo naj hrano, ki je bogata s kalcijem in železom, kar potrebujejo za rast (Ross, 

2010). 

 

Hrana, ki jo zaužijemo nam daje energijo za preživetje in snovi, ki gradijo naše telo. Telo 

črpa energijo predvsem iz ogljikovih hidratov in maščob. Za obnovo in rast organizma pa 

potrebujemo beljakovine, vitamine in minerale. Pri razmerju med hranili moramo 

upoštevati dejstvo, kaj posameznik bolj potrebuje: npr. otroci v fazi rasti potrebujejo več 

beljakovin, športniki pa na drugi strani potrebujejo več ogljikovih hidratov, saj porabijo 

več energije (Čopič idr., 2009). 

 

Dnevna potreba osnovnošolskih otrok po energiji znaša okrog 6720 do 10080 kJ. Ko 

dosežejo obdobje intenzivne rasti, dekleta potrebujejo dodatnih 840 kJ, fantje pa dodatnih 

2100 kJ. Enostavni sladkorji vsebujejo t.i. prazne kalorije. To pomeni, da imajo veliko 

energijsko vrednost, a je hranilne vrednosti v teh živilih zelo malo. Takšna živila so: bel in 

rjav sladkor, koruzni sirup, med, melasa, bonboni, sladke pijače, marmelade,… (Ross, 

2010).  
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HBSC raziskava je pokazala, da je v letu 2010 dve tretjini mladostnikov redno uživalo 

sladke pijače in sladkarije. Fantje so pogosteje uživali sladke pijače, dekleta pa sladkarije, 

pri obeh spolih pa se je uživanje povečevalo s staranjem. Na IVZ-ju opozarjajo, da takšna 

živila oz. pijače povečujejo energijski vnos, zmanjšujejo pa prehransko vrednost. Poleg 

tega povečujejo tveganje za nastanek sladkorne bolezni, debelosti, zobne gnilobe in srčno 

žilnih obolenj. Uživanje takšnih živil oz. pijač vpliva na zmanjšano koncentracijo, pojav 

hiperaktivnosti, vse skupaj pa je povezano s slabšo koncentracijo pri pouku (IVZ, 2011). 

 

Ohranjanje in krepitev zdravja v vseh obdobjih življenja je povezano z zdravim načinom 

prehranjevanja. Vpliva tudi na uspešnost v šoli in delovno zmožnost tako v šoli kot na 

delovnem mestu. Zato je pomembno, da se učenci že v šoli naučijo, kako se pravilno 

prehranjevati. Raziskave (IVZ, 2012) pa so žal pokazale, da le 31 % mladostnikov 

zajtrkuje vsak dan, čeprav je zajtrk izjemno pomemben, saj nam daje energijo za delo in 

učenje.
 
Fakulteta za šport opozarja, da se delež prekomerno težkih učencev zvišuje. Od leta 

1988 do leta 2011 se je delež fantov s prekomerno težo iz 15,8 % zvišal na 19,6 %, pri 

dekletih pa se je delež povečal iz 13,7 % na 17,1 %  (IVZ, 2012). 

 

Raziskava o prehranskem znanju in prehranjevalnih navadah otrok je pokazala, da vsaj 

enkrat na dan mleko uživa preko 70 % otrok, kar je precej visok odstotek. Če imajo učenci 

možnost izbire med sadnim in navadnim jogurtom, raje posegajo po sadnem jogurtu. 

Presenetljivo je, da več kot 26 % učencev nikoli ne uživa navadnega jogurta, enkrat na 

mesec pa več kot 18 %. Učenci so trdili, da sadje večkrat na dan uživajo v več kot 56 %, 

zelenjavo pa v skoraj 34 %. Enkrat na dan pa naj bi sadje uživalo malo več kot 30 % 

učencev, zelenjavo pa 36 %. Torej vsaj enkrat na dan sadje uživa več kot 86 % učencev, 

zelenjavo pa več kot 70 % (Kostanjevec, 2013).  

 

Ljudje se tekom različnih življenjskih obdobij spreminjamo, prav tako pa se spreminjajo 

tudi naše potrebe po določenih snoveh kot so vitamini in minerali. Priporočeni dnevni 

vnosi (bolj poznano kot RDI: Recommended Daily Intake) nam povedo, koliko določene 

snovi naše telo dnevno potrebuje. Ta priporočila so namenjena zdravim osebam in 

opredeljena glede na starost in spol. Pri bolnikih se priporočeni dnevni vnosi po določenih 

snoveh hitro spreminjajo. V preglednici 1 je prikazana dnevna potreba po določenem 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 5    

 

vitaminu pri otrocih, starih od 1 do 14 let. V preglednici 2 pa je za isto starostno obdobje 

prikazana dnevna potreba po določenih mineralih. 

 

Preglednica 1: Priporočeni dnevni vnosi vitaminov za otroke (1 - 14 let) (IVZ, 2013) 

VITAMINI 
vitamin 

A 

vitamin 

D 

vitamin 

E 

vitamin 

K 

vitamin 

C 

vitamin 

B1 

vitamin 

B6 

folna 

kislina 
biotin 

enota / 

starost 
mg μg mg μg mg mg mg μg μg 

1 – 3 0,6 5 5-6 15 60 0,6 0,4 200 10-15 

4 – 6 0,7 5 8 20 70 0,8 0,5 300 11-15 

7 – 9 0,8 5 9-10 30 80 1 0,7 300 15-20 

10 – 12 0,9 5 11-13 40 90 1,0-1,2 1 400 20-30 

13 – 14 1,0-1,1 5 12-14 50 100 1,1-1,4 1,4 400 25-30 

 

 

Preglednica 2: Priporočeni dnevni vnosi mineralov za otroke (1 – 14 let) (IVZ, 2013) 

MINERALI kalcij magnezij natrij kalij fosfor železo jod cink selen 

enota / 

starost 
mg mg mg mg mg mg μg mg μg 

1 – 3 600 80 300 1000 500 8 100 3 10 - 40 

4 – 6 700 120 410 1400 600 8 120 5 15 - 45 

7 – 9 900 170 460 1600 800 10 140 7 20 - 50 

10 – 12 1100 230 - 250 510 1700 1250 12 - 15 180 7 - 9  25 - 60  

13 – 14 1200 310 550 1900 1250 12 - 15 200 7 - 9,5 25 - 60  
 

 

Pri šoloobveznih otrocih je potreba po mineralu kalciju povečana, saj ga potrebujejo za 

razvoj močnih kosti. Ta potreba znaša okrog 800 mg kalcija na dan. Ko pa so otroci v 

obdobju pubertete, potreba še naraste in znaša okrog 1200 mg kalcija na dan. V obdobju 

pubertete se prav tako poveča tudi potreba po železu, ki je pomemben za pravilni razvoj 

otroka, za razvoj močnih mišic in za produkcijo krvi. Dnevna potreba po železu pri 

šoloobveznih otrocih je 10 do 12 mg (Ross, 2010). 
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2.1.2 Šolska prehrana 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (2013), katerega je sprejel Državni zbor 

Republike Slovenije. Uporablja se za osnovne in srednje šole, prav tako pa tudi v okviru 

zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki 

izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Cilji tega zakona so, da se 

zagotavlja kakovostna šolska prehrana, ki: 

 omogoča optimalen razvoj učencev in dijakov;  

 vpliva na razvijanje zavesti o kulturi prehranjevanja; 

 vpliva na odgovoren odnos do svojega zdravja in okolja; 

 omogoča dostop do zdrave šolske prehrane vsem učencem oz. dijakom, tudi tistim 

iz socialno manj spodbudnih okolij. 

 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev in dijakov v času pouka. Pri 

načrtovanju šolske prehrane se upošteva smernice za prehranjevanje v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Le-te vsebujejo: strokovna navodila z merili za izbor živil ter 

načrtovanje sestave, količine in načina priprave šolske prehrane. Zakon o šolski prehrani 

prepoveduje, da so na območju šole in vzgojno-izobraževalnih zavodov nameščeni 

prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače (Zakon o šolski prehrani, 2013). 

 

V Sloveniji namenjamo veliko pozornosti šolski prehrani otrok, ki mora temeljiti na 

zdravem načinu prehranjevanja in mora biti: pestra, kakovostna ter raznolika. Otroci so v 

času šolanja namreč v fazi fiziološkega, psihosocialnega in prav tako kognitivnega razvoja. 

Zato mora biti hrana, katero učenci uživajo, energijsko uravnotežena in bogata s hranili. 

Šolska prehrana naj bi se držala naslednjih načel zdravega prehranjevanja: 

 zagotovljeno naj bo pravilno razmerje med vnosom energije v telo in njeno porabo; 

 učenci morajo dobiti vsa potrebna hranila, zato naj bodo jedilniki sestavljeni iz živil 

iz vseh skupin (prikazane na sliki 1); 

 v vsak obrok naj se vključi ali sadje ali zelenjava (lahko tudi oboje); 

 učenci naj med obroki pijejo neoporečno vodo; 

 učenci naj imajo možnost, da uživajo vse priporočljive obroke (od 3 do 5); 

 učenci naj imajo dovolj časa za uživanje obroka; 
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 okolje naj vzbuja pozitiven odnos do hrane; 

 pri načrtovanju šolske prehrane naj se upoštevajo tudi želje učencev (Gabrijelčič, 

Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

 

 
 

Slika 1: Prehranska piramida, ki poudarja uravnoteženost prehrane in fizične 

aktivnosti (USDA, 2005) 

 

Da bi se učenci naučili pravilnega prehranjevanja, je potrebna povezava med starši, šolo in 

učenci. Če bodo starši razumeli prizadevanja organizatorja šolske prehrane, da učencem 

ponuja zdravo in uravnoteženo prehrano in sami ravnali enako, bodo otroci lažje osvojili 

takšen način prehranjevanja. Če se učenci ne naučijo osnov zdravega prehranjevanja, lahko 

to vodi v izbiro neprimernih živil in v neredno prehranjevanje, to pa lahko na dolgi rok 

pelje v nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, na kratek rok pa lahko povzroči predvsem 

slabo počutje in probleme s koncentracijo pri delu (Gabrijelčič, Pograjc, Gregorič, Adamič 

in Čampa, 2005).  
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2.1.3 Priporočila za šolsko prehrano 

V Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005) 

priporočajo, da se šolska prehrana uskladi z načeli zdrave prehrane. To pomeni, da so 

obroki sestavljeni iz vseh skupin živil, saj le tako otroci dobijo vsa hranila potrebna za 

normalno rast in razvoj organizma. Prav tako poudarjajo, da je priporočljivo dajati 

»prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim živilom (npr. polnovrednim 

žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. mleku in mlečnim 

izdelkom z manj maščobami, ribam, pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim 

maščobam (npr. olivnemu, repičnemu, sojinemu in drugim rastlinskim oljem)« 

(Gabrijelčič, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). Prav tako spodbujajo k temu, da 

se v vsak obrok vključi sadje (po možnosti sveže) in/ali zelenjava, saj vzdržujeta ustrezno 

hranilno in energijsko ravnovesje. Poleg tega pa vsebujeta še snovi, ki nas varujejo pred 

infekcijskimi obolenji, prav tako pa tudi pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v 

odraslem obdobju (Gabrijelčič, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 

 

Za izboljšanje jedilnikov, pa se lahko opremo tudi na prehranski krožnik, ki nam pove, 

kolikšno razmerje med posameznimi skupinami jedi je najbolj priporočljivo. 

 

 
 

Slika 2: Prikaz zdravega načina prehranjevanja s pomočjo prehranskega krožnika 

(Food Standards Agency, 2010) 
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2.2 FUNKCIONALNA ŽIVILA 

2.2.1 Definicije funkcionalnih živil 

Mičović (2006) trdi, da številne klinične raziskave kažejo na negativne ali pa pozitivne 

lastnosti nekaterih živil, ki vplivajo na zdravje in počutje posameznika. Med negativne 

lastnosti živil zagotovo sodijo velika vsebnost maščob, soli in sladkorja. Med pozitivne 

lastnosti živil pa štejemo nižjo vsebnost maščob in sladkorja, prisotnost prehranske 

vlaknine, manj soli, več vitaminov in mineralov. Taka živila, ki imajo v svoji sestavi snovi, 

ki so koristne našemu zdravju, imenujemo funkcionalna živila.  

 

Pojem funkcionalna živila se v literaturi pojavlja tudi kot nutracevtik. Ta izraz ponazarja 

dejstvo, da imajo funkcionalna živila tako hranilno, kot tudi farmacevtsko funkcijo. Težko 

je definirati pojem funkcionalno živilo, a takšna živila pri oglaševanju skoraj vedno 

spremljajo zdravstvene trditve, vsebujejo pa sestavine, katere nam omogočajo nekatere 

zdravstvene in fiziološke ugodnosti (Webb, 2006).  

 

Funkcionalna živila so tista živila, ki vsebujejo dodane, tehnološko proizvedene sestavine s 

posebnimi ugodnostmi na naše zdravje. Čeprav je bil izraz funkcionalna živila že večkrat 

definiran, še vedno ni neke splošne definicije. Zato je tudi prehranskim strokovnjakom 

težko postaviti mejo med običajnimi in funkcionalnimi živili. Evropska definicija izraza 

funkcionalnih živil se glasi: živilo je lahko funkcionalno v primeru, da ima skupaj z 

osnovnim prehranskim vplivom tudi ugodne vplive na eno ali več funkcij človeškega 

organizma, tako izboljšanje splošne in fizične zmogljivosti kot tudi zmanjševanje možnosti 

za razvoj bolezni. Količina in oblika zaužitih funkcionalnih živil bi morala biti v skladu z 

običajnim načinom prehranjevanja. To pomeni, da funkcionalna živila ne morejo biti v 

obliki kapsul ali zdravil (Siro, Kapolna, Kapolna in Lugasi, 2008).  

 

Funkcionalna živila so torej tista živila, ki imajo sposobnost ohranjanja in izboljšanja 

zdravja, poleg tega pa še preprečujejo nastanek mnogim boleznim. Poudariti pa je 

potrebno, da so to živila, ki jih uživamo vsakodnevno, v okviru raznovrstne hrane 

(Mičović, 2006).  
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Funkcionalna živila spadajo v posebno kategorijo živil, katerim predpisujemo drugačne 

lastnosti kot običajnim živilom. Ta živila poleg oskrbovanja organizmov z osnovnimi 

hranili vplivajo tudi na preprečevanje obolenj, hkrati pa tudi prispevajo k boljšemu 

zdravju. Pojem funkcionalno živilo se uporablja za živila, ki: 

 se uporabljajo že skozi več generacij in so iz skupine tradicionalnih živil; 

 je razvito v novejšem času in ga štejemo v skupino sodobnih živil. 

Pojem funkcionalna živila ima na različnih predelih sveta različen pomen. V območjih, ki 

niso tako razvita, se pojavljajo povsem drugačni prehranski in zdravstveni problemi, kot v 

območjih razvitih dežel. Zato ima tudi izraz funkcionalna živila v različnih območjih 

različen pomen in tako zajema vsako območje svoja živila. Razlike se kažejo zaradi 

dejstva, da so v nerazvitih delih sveta prisotne drugačne bolezni kot v razvitih delih sveta 

(Raspor in Rogelj, 2001).  

 

2.2.2 Modeli pojmovanja funkcionalnih živil 

a) Japonski model 

Prvi so pojem funkcionalno živilo uporabili japonski znanstveniki in sicer okrog leta 1980. 

Leta 1991 je bila uvedena posebna kategorija živil, imenovana FOSHU (Food for 

Specified  Health Use). To so živila, ki se uživajo z namenom izboljšanja zdravja in ki 

imajo omenjene specifične učinke zapisane s posebnimi zdravstvenimi trditvami. 

Pričakovano je, da ima živilo označeno kot FOSHU, dokazane zdravstvene ali fiziološke 

učinke. Prav tako so določili, da morajo biti FOSHU proizvodi v obliki hrane in ne kot 

prehranski dodatki ter del dnevne prehrane, ne pa prisotne samo ob določenih obdobjih 

(npr. v času bolezni) (Raspor in Rogelj, 2001).  

 

Na japonskem so kot funkcionalna živila imenovali predvsem tista živila, ki se pred 

uvedbo koncepta FOSHU niso redno uživala. Pri živilih, katera so dobila to oznako, je bolj 

kot okus postala pomembna funkcija teh živil (Siro, Kapolna, Kapolna in Lugasi, 2008). 

 

b) Ameriški model 

Strokovnjaki FDA (Food and Drug Administration) so leta 1993 na podlagi sestave 

določili, da imajo nekatera živila in proizvodi lahko na svojih embalažah zapisane 
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zdravstvene trditve (preglednica 3). Za te komponente morajo obstajati objektivni dokazi 

(zadostno število znanstvenih publikacij in strinjanje strokovnjakov) o povezavi med njimi 

in nekaterimi boleznimi (Raspor in Rogelj, 2001).  

 

Preglednica 3: Dovoljene in nedovoljene zdravstvene trditve po ameriškem modelu 

(Clydesdale, 2005) 

DOVOLJENE TRDITVE NEDOVOLJENE TRDITVE 

pomaga vzdrževati normalni nivo holesterola znižuje holesterol 

pomaga ohranjati sklepni hrustanec in normalno 

funkcijo sklepa 

preprečuje krhkost kosti (vzdržuje normalno 

kostno gostoto) pri ženskah v menopavzi 

ohranja zdravo funkcijo pljuč ohranja zdrava pljuča pri kadilcih 

izboljšuje težave pri nezbranosti preprečuje nepravilno bitje srca 

pomaga v stresnih situacijah 
spodbuja splošno dobro počutje med sezono 

gripe in prehladov 

 

c) Evropski model 

Leta 1995 je bil ustanovljen program FUFOSE (Functional Food Science in Europe), ki je 

prinesel mnogo novega znanja o tem, katere komponente funkcionalnih živil vplivajo na 

naše zdravje in preprečujejo razvoj bolezni. V okviru tega modela je bila postavljena 

sledeča delovna hipoteza funkcionalnih živil: »živilo je funkcionalno, ko mu je mogoče 

dokazati enega ali več ugodnih učinkov na telo, bodisi z izboljšanjem zdravstvenega stanja 

ali počutja ali pa z znižanjem rizika nastanka bolezni« (Raspor in Rogelj, 2001, str. 33).  

 

Funkcionalna živila morajo poleg znanstvenih potrditev o ciljnih funkcijah v organizmu 

imeti v skladu z vsemi standardi za običajno hrano tudi zagotovilo, da so ta živila varna. 

Podana je bila tudi zahteva, da je učinkovitost funkcionalnega živila zagotovljena v 

količini, ki jo v okviru običajne prehrane zaužijemo tekom dneva. Živilo je lahko na eni 

strani obogateno z določenimi učinkovinami, kot so vitamini in minerali, lahko pa so iz 

živila določene sestavine izločene (npr. holesterol, maščobe,…). Oba postopka sta mogoča 

le s sodobnimi tehnološkimi postopki. Obstaja pa seveda možnost, da imajo živila 

modificirane naravne sestavine ali pa je spremenjena celo njihova biološka vrednost. O 

vseh učinkih teh živil morajo biti potrošniki obveščeni (Raspor in Rogelj, 2001).  
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Skupno za evropski in ameriški model je dejstvo, da so raziskovalci odkrili, da imajo 

funkcionalna živila poleg sposobnosti zniževanja stroškov pri zagotavljanju zdravja tudi 

tržni potencial za živilsko industrijo. Mnenja vzhodnega in zahodnega sveta so se 

razlikovala predvsem glede na naravo funkcionalnih živil. Kot že omenjeno, so japonski 

raziskovalci med funkcionalna živila uvrščali predvsem prej nepoznana živila, raziskovalci 

v Evropi in ZDA pa so trdili, da funkcionalna živila ne predstavljajo posebne skupine živil, 

ampak so to tradicionalna živila, katerim je dodana funkcionalnost (Siro, Kapolna, 

Kapolna in Lugasi, 2008). 

 

2.2.3 Kategorije funkcionalnih živil 

Barasi (2003) priporoča upoštevanje naslednjih kategorij živil, ki bi lahko spadale v 

skupino funkcionalnih živil: 

 živila s spremenjeno sestavo: nekatera živila vsebujejo hranila, ki pozitivno 

vplivajo na naše zdravje, a se tekom predelave izgubljajo ali pa so popolnoma 

odstranjena. Zato ta hranila poskušajo ponovno dodati v živilo. Lahko pa živilo 

vsebuje hranila, ki imajo negativen vpliv na naše zdravje, zato ta hranila odstranijo  

iz živila; 

 živila, ki vsebujejo fitokemikalije: to so komponente brez poznanih hranilnih vlog 

vendar s pozitivnim vplivom na naše zdravje. Fitokemikalije lahko dodajo tudi v 

druga živila, katera jih predhodno niso vsebovala; 

 živila, ki vsebujejo neobičajne komponente: dodane so z namenom proizvodnje 

funkcionalnega učinka živila (jajca z dodatkom omega-3 maščobnih kislin); 

 živila, ki vsebujejo bakterije: spodbujajo pravilno delovanje našega prebavnega 

sistema (fermentirani mlečni izdelki). 

 

Hasler in Brown (2009) pa priporočata, da se funkcionalna živila razdeli na naslednje 

kategorije: 

 konvencionalna živila: so nespremenjena, polnovredna živila kot sta sadje in 

zelenjava, predstavljajo najpreprostejšo obliko funkcionalnih živil. Raziskave 
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kažejo na povezavo med konvencionalno hrano in koristmi za zdravje, vključno z 

zmanjševanjem tveganja za nastanek rakavih obolenj; 

 spremenjena živila: tista živila, katera so bila spremenjena na račun okrepitve, 

obogatitve ali izboljšave. Kot primer navajata s kalcijem obogaten pomarančni sok 

(za zdrave kosti), kruh z dodanimi folati (za pravilen razvoj otroka) ali pa živila, ki 

so izboljšana z bioaktivnimi komponentami kot so margarine z dodanimi 

rastlinskimi steroli (za nižanje holesterola) in pa pijače, ki naj bi povečevale 

energijo (ginseng, guarana, taurin); 

 medicinska živila: tako imenovana medicinska živila vključujejo dopolnila v obliki 

izdelkov, katerim je bila odvzeta določena snov, katere nekateri bolniki (npr. pri 

fenilketonuriji, diabetesu) ne smejo zaužiti. Takšno dopolnilo, ki se uživa pod 

zdravniškim nadzorom, lahko imenujemo medicinsko živilo; 

 živila, ki se uporabljajo v posebne prehranske namene: oskrbujejo posebne 

prehranske potrebe, ki so nastale zaradi fizičnega, fiziološkega, patološkega ali 

drugega stanja. Prav tako oskrbujejo posameznike z vitamini, minerali ali drugimi 

sestavinami z namenom, da dopolnijo njihovo dieto z njihovim povečanim vnosom. 

 

2.2.4 Kreiranje funkcionalnih živil 

Ljudje se vedno bolj zavedamo, da je pomembno, kakšno hrano jemo. Pogosteje se tudi 

zanimamo za hrano, ki ima pozitiven učinek na naše zdravje, torej tudi za tisto hrano, 

kateri so dodane funkcionalne komponente. Posledica vedno večjega števila potrošnikov, 

ki so zainteresirani za funkcionalna živila je, da živilska industrija ponuja izjemno paleto 

novih funkcionalnih živil. Ker strokovnjaki dnevno odkrivajo nove funkcionalne 

komponente, ki so koristne za naše zdravje, potrošniki povprašujejo po izdelkih, ki bi 

vsebovali te nove komponente. Zato živilska industrija sledi tem odkritjem in izdeluje 

vedno nove izdelke, katerim so dodane funkcionalne komponente. Na spodnji sliki (slika 

2) je prikazano, v kolikšni meri se je spreminjal trg s funkcionalnimi živili. Vidimo, da se 

je število prodanih izdelkov v slabih desetih letih povečalo za več kot desetkrat (Maletto, 

2010). 
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Slika 3: Razvoj novih funkcionalnih živil in pijač (Maletto, 2010) 

 

Na začetku razvijanja funkcionalnih živil so bila živila v večini primerov obogatena z 

vitamini in/ali minerali (predvsem z vitaminoma C in E, folno kislino, cinkom, železom, 

kalcijem). Nato je sledil razvoj z dodanimi različnimi mikrohranili, kot so omega-3 

maščobne kisline, fitosteroli, topne prehranske vlaknine, vse z namenom izboljšanja 

našega zdravja ali pa preprečiti razvoj bolezni. Razvijajo pa tudi takšna živila, katera 

ponujajo več različnih koristi za zdravje v enem samem živilu (Siro, Kapolna, Kapolna in 

Lugasi, 2008).  

 

Heasman in Mellentin (2001) navajata, da je v politiki funkcionalnih živil in zdravja za 

kreiranje novih funkcionalnih živil primeren A+ pristop. Funkcionalna živila morajo biti:   

 dosegljiva na policah trgovin, kjer potrošniki dnevno nakupujejo (available), 

 dostopna v okviru finančnih zmogljivosti večine (affordable), 

 razpoložljiva celotni populacije (accessible), 

 sprejemljiva glede senzoričnih lastnosti (acceptable). 

 

Da se posamezno funkcionalno živilo pojavi na trgu, mora preiti 7 stopenj oz. korakov. 

Kot prvo je potrebno, da se prepozna potencialna bioaktivna sestavina (1. korak), prav tako 

pa morata biti ocenjeni tudi njena učinkovitost ter varnost (2. in 3. korak). Ko se izbira, v 
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katero živilo bo dodana ta biološko aktivna sestavina (korak 4), se mora upoštevati 

karakteristiko živila, ostale sestavine živila in ciljno skupino potrošnikov. Nato je potrebno 

izvesti neodvisen strokovni pregled in nadzor (korak 5), ki zagotavlja točnost zdravstvenih 

trditev, katere morajo biti posredovane na potrošnikom razumljiv način (korak 6). Kot 

zadnji korak pa je potrebno izvesti še tržni nadzor, ki potrjuje ugotovitve dane pred 

dajanjem živila oz. proizvoda v promet (korak 7) (Clydesdale, 2005). 

 

Trenutno na trgu funkcionalnih živil prevladujejo probiotični mlečni izdelki. To so 

fermentirani mlečni izdelki, katerim so nato dodani probiotični mikroorganizmi. Še 

posebno popularni so v Evropi, kjer kar preko 2/3 celotne ponudbe funkcionalnih živil 

predstavljajo probiotični mlečni izdelki.  Da je zagotovljena funkcionalna lastnost živila, se 

mora v njem nahajati zadostna količina aktivnih mikroorganizmov, kar predstavlja najmanj 

10
9
 celic na enoto (Sip in Grajek, 2010). 

 

2.2.5 Primeri funkcionalnih živil in posameznih funkcionalnih komponent 

2.2.5.1 Sadje in zelenjava 

Splošno znano je dejstvo, da moramo uživati tako sadje kot zelenjavo z namenom 

ohranjanja zdravja. Priporoča se dnevno uživanje obeh vrst živil. Z nekaj izjemami je 

sveža, nepredelana zelenjava zelo nizko kalorična, ne vsebuje holesterola, ima malo 

maščob in natrija. Večina zelenjave je bogat vir ogljikovih hidratov (vključno z 

vlakninami), vitaminov in mineralov: vitamin C, beta-karoten, nekateri B vitamini, kalcij 

in kalij (Brown, 2011). 

 

Hasler in Brown (2009) trdita, da imajo različne vrste sadja in zelenjave različne lastnosti: 

 paradižnik je bogat vir likopena, ki zmanjšuje tveganje za nastanek raka na prostati, 

jajčnikih, želodcu in trebušni slinavki; 

 agrumi lahko zmanjšajo tveganje za nastanek raka na želodcu; 

 za zdravje srca se priporoča temna čokolada, ki izboljša endotelijske funkcije ter 

oreške za zmanjšano tveganje za nenadno srčno smrt; 
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 za normalno delovanje sečil priporočajo uživanje brusničnega soka, saj zmanjšujejo 

število bakterij; 

 rastline, ki spadajo v družino križnic (brokoli, cvetača, zelje, ohrovt) zmanjšujejo 

tveganje za nastanek več različnih vrst raka (Hasler in Brown, 2009). 

 

Brown (2011) trdi, da raziskave kažejo, da sadje in zelenjava vsebujeta mnogo 

fitokemikalij, to so sestavine brez hranilne vrednosti, ki imajo zdravju koristne učinke. 

Prav tako trdi, da zelenjava, katero uvrščamo med križnice, vsebuje fitokemikalije, ki 

zavirajo razvoj raka, kar so dokazali na laboratorijskih živalih. Poleg tega opisuje tudi 

študije na ljudeh, kjer se učinki fitokemikalij bolj razlikujejo: zavirajo nastanek kemičnih 

rakotvornih snovi v prebavnem traktu, ščitijo pred oksidativnimi poškodbami in 

povzročajo celično smrt rakavih celic. (Brown, 2011).  

 

a) Vitamini in minerali 

Vitamine in minerale lahko z eno besedo poimenujemo tudi mikrohranila. Že ime samo 

pove, da dnevno teh hranil potrebujemo malo (v gramih ali celo mikrogramih), a so za naše 

zdravje nujno potrebne. Ne predstavljajo pa vira energije (Webb, 2008). 

 

Zelenjava je običajno bolj bogata z vitamini in minerali kot sadje. Nakaljeno zrno (kalčki) 

ima visoko vsebnost vitamina C in B2 (riboflavin). Temno zelena listna zelenjava je dober 

vir riboflavina, beta-karotena, vitamina C in železa. Drugi najpomembnejši (prvi so mlečni 

izdelki) vir kalcija je zelena zelenjava kot npr. brokoli. Vendar vsebuje zelena zelenjava 

tudi snovi imenovane oksalati, ki se povežejo s kalcijem, cinkom ali železom v tej 

zelenjavi in lahko poveča absorbcijo oksalatov v telesu. Zelena zelenjava je odličen vir 

vitamina K in folatov, B vitaminov, po katerih se potreba tekom nosečnosti poveča skoraj 

za 2 krat (Brown, 2011).  

 

Pri prehranskih proizvodih nam podatki zapisani na embalaži povedo, koliko določenih 

hranil proizvod vsebuje. Vendar pa nam ti podatki ne povedo, koliko teh hranil se dejansko 

absorbira v našem črevesju. Železo iz mesa se na primer veliko bolje absorbira kot pa iz 

rastlinske hrane, se pa absorbcija železa poveča ob istočasnem uživanju vitamina C, 
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zmanjša pa ob istočasnem uživanju prehranskih vlaknin in tanina. Kalcij iz mleka se 

mnogo boljše absorbira kot iz drugih virov (Webb, 2008).  

 

Vitamine lahko razdelimo v dve kategoriji: topne v vodi (vitamin C in B kompleks) in 

topne v maščobi (vitamin A, D, E in K). Za razliko od vitaminov, se minerali tekom 

toplotne obdelave ne uničijo. Tako vitamini kot minerali delujejo na ravni celice. 

Nekaterim živilom so dodani tisti vitamini in minerali, kateri so se med predelavo izgubili 

ali pa so dodana hranila, ki predhodno niso bila prisotna v živilu (Brown, 2011). 

 

b) Prehranske vlaknine 

Vpliv prehranske vlaknine na normalno delovanje prebavnega sistema je že dolgo poznan. 

Prehranske vlaknine so praviloma neprebavljivi ogljikovi hidrati. Prehranske vlaknine 

razdelimo na topne in netopne. Topne prehranske vlaknine imajo višjo viskoznost kot jo 

imajo netopne vlaknine.Vsebnost vlaknin se lahko tekom predelave sadja in zelenjave 

poveča ali pa zmanjša, npr. lupljenje sadja in zelenjave močno zmanjša vsebnost vlaknin. 

Kuhanje pa vsebnost vlaknine lahko celo poveča, če se voda tekom kuhanja izloči iz živila. 

Prav tako se tekom drugih toplotnih postopkov vsebnost vlaknin lahko poveča, prav tako 

zaradi koncentriranja vlaknin na račun izločene vode iz živila.  

Ameriški Inštitut za medicino (IOM, tj. Institute Of Medicine) je določil priporočen dnevni 

vnos za prehransko vlaknino, ki znaša 14 g vlaknin na 4200 zaužitih kJ. To količino so 

določili na podlagi raziskovanja povezave med uživanjem prehranskih vlaknin in 

koronarnimi srčnimi obolenji. Prav tako pa so raziskovali tudi povezavo med vnosom 

prehranskih vlaknin in kroničnimi obolenji. Vnos prehranskih vlaknin naj bi bil torej višji 

za tiste skupine ljudi, ki imajo večje potrebe po energiji, npr. mladi moški, medtem ko 

imajo ženske in starejši nižje potrebe. Za ugotavljanje potreb po prehranskih vlakninah pri 

otrocih je ta metoda neprimerna, saj je npr. za 2 letnega otroka potemtakem priporočljivo 

zaužitje 19 g vlaknin, kar pa je preveč. Starejša metoda za določanje priporočenega vnosa 

prehranskih vlaknin pri otrocih je preprostejša, in sicer število let plus 5 (npr. 2 letni otrok 

bi moral zaužiti 7 g vlaknin) (Slavin in Lloyd, 2012). 

 

Javnost je ozaveščena, da je prehrana z veliko prehranskih vlaknin zdrava in njihove 

učinke večinoma povezujejo z redno prebavo. Učinke večinoma povezujejo z redno 
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prebavo, v zadnjih letih pa so raziskave (Marinangeli in Jones, 2010) pokazale, da imajo 

topne vlaknine vpliv na kroženje maščob in holesterola v krvi, na glikemični odziv po 

zaužitju hrane, na delovanje prebiotikov, prav tako pa tudi delujejo proti rakavim 

obolenjem. Kljub temu pa je prehransko vlaknino kot funkcionalno komponento težko 

dodati v živilo. Živilska tehnologija ima nalogo ne le dodati prehransko vlaknino, ampak 

tudi izbrati pravilno prehransko vlaknino, da bi bil končni učinek takega živila res tisti, ki 

ga želimo doseči (Marinangeli in Jones, 2010). 

 

c) Fitosteroli ali rastlinski steroli 

Rastline ne proizvajajo holesterola ampak so tega sposobne le živali. Imajo pa rastline 

sposobnost proizvajanja nekaterih drugih podobnih steroidov, katere imenujemo fitosteroli. 

Znanstveno je dokazano (Webb, 2006), da imajo večje količine zaužitih fitosterolov vpliv 

na zniževanje holesterola v krvi. Za to pravzaprav poskrbi beta-sitosterol, eden izmed 

pogosteje zastopanih fitosterolov v človekovi hrani, ki je bil že leta 1970 uporabljan kot 

zdravilo za zniževanje nivoja holesterola v krvi. Za širšo javnost je postal ta fitosterol bolj 

poznan in zanimiv, ko so se na trgu pojavile prve margarine z dodanimi estri beta-

sitosterola. Proizvajalci so trdili, da znižuje predvsem LDL holesterol (low-density 

lipoprotein), ne vpliva pa na HDL holesterol (high-density lipoprotein) in na trigliceride. 

Povprečen dnevni vnos fitosterolov v naše telo je okrog 100-300 mg, kar ustreza 

dnevnemu vnosu holesterola. Poleg nižanja skupnega holesterola v krvi, je za fitosterole 

značilno tudi dejstvo, da so se nekateri sposobni obnašati kot prekurzorji vitamina D, če so 

izpostavljeni ultravioličnemu sevanju (Webb, 2006).  

 

Rastlinski steroli niso topni v vodi ampak so bolje topni v maščobah. Zato je večina 

kliničnih študij o živilih, ki vsebujejo sterole, proučevala margarine z dodanimi fitosteroli. 

V nasprotju s tem pa se morajo bolniki, ki imajo povišano vrednost holesterola v krvi 

izogibati prevelikemu vnosu maščob v svoje telo (Btaiche, Sweet in Kraft, 2010). 

 

d) Polifenoli 

Zelenjava in sadje sta že na prvi pogled nekaj posebnega, saj sta odeta v barve mavrice. 

Omogočata nam, da so naši krožniki videti bolj raznoliki, kot bi bili, če bi na njem imeli 

samo meso, mlečne izdelke, žita in kruh. Pri izbiranju zelenjave in sadja imata pomembno 
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vlogo njun izgled in barva. Barva pa ni pomembna zgolj vizualno, ampak ima za nas večji 

pomen. Rastlinska naravna barvila razdelimo v tri skupine: karotenoide, klorofile in 

flavonoide. Karotenoidi in klorofili se nahajajo v plastidih in so topni v maščobah. Obstaja 

pa razlika med klorofili in karotenoidi, saj so karotenoidi precej bolj obstojni kot so 

klorofili. Če kuhamo zelenjavo, bogato s klorofilom v alkalnem mediju, postane klorofil 

topen v vodi in se tako izgublja tekom kuhanja. Flavonoidi pa so topni v vodi, zato se med 

kuhanjem izgubljajo (Brown, 2011). 

 

Polifenoli imajo širok spekter lastnosti, ki temeljijo na njihovi strukturi. Najpogostejša 

polifenolna barvila v rastlinah so antociani, ki so opazni v rdeči, vijolični in modri barvi in 

pa v manjši meri prisotni rumeni flavonoli in flavoni. Polifenoli imajo najpogosteje grenak 

okus. Poleg tega so tudi antioksidanti in imajo sposobnost reagiranja s proteini (Cheynier, 

2005). 

 

Antociani imajo sposobnost spreminjanja barve glede na različne pH vrednosti. Veliko 

antocianov, ki so vijolične ali modre barve v alkalnem mediju, ob dodatku kisline spremeni 

barvo v rdečo. Za primer lahko vzamemo kuhanje rdeče pese, ki med kuhanjem ob dodatku 

kisa spremeni barvo iz škrlatno rdeče v svetlo rdečo, medtem pa alkalna voda lahko 

spremeni barvo rdečemu sadju in zelenjavi v vijolično oziroma modro zeleno (Singh, 

2007).  

 

Polifenoli so najbolj pogosto zastopani antioksidanti v naši prehrani. Priporočilo za njihov 

dnevni vnos bi lahko doseglo vrednost vse do 1 grama, kar je precej višja vrednost, kot pri 

ostalih kategorijah fitokemikalij in poznanih antioksidantov. Prej omenjen vnos 

polifenolov je približno 10 krat večji kot je dnevno priporočilo za vnos vitamina C in 100 

krat večji kot za vitamin E. Največ polifenolov dobimo z uživanjem pijač iz sadja, čajev, 

kave in rdečega vina. Uživanje zelenjave, žitaric, temne čokolade in stročnic tudi 

pripomore k povečanju količine zaužitih polifenolov (Scalbert, Johnson in Saltmarsh, 

2005). 

 

Raziskovanje flavonoidov in drugih polifenolov, se je pričelo pojavljati dokaj pozno, to pa 

gre pripisati kompleksni kemični zgradbi flavonoidov. Po navedbah Scalberta, Johnsona in 

Saltmarsha (2005) je razvidno, da zadnje raziskave kažejo, da polifenoli prispevajo k 
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preprečevanju srčno žilnih obolenj, rakavih obolenj in osteoporoze. Prav tako domnevajo, 

da imajo polifenoli vlogo tudi pri preprečevanju nevro degenerativnih boleznih in 

diabetesa. Zadnja odkritja znanstvenikov so povzročila veliko zanimanja v živilski 

industriji za razvoj s polifenoli obogatene hrane (Scalbert, Johnson in Saltmarsh, 2005).  

 

2.2.5.2 Probiotiki 

Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki morajo med predelavo, shranjevanjem in prehodom 

skozi del prebavnega sistema ostati živi, če hočemo, da izvršujejo funkcije v našem telesu. 

Mnogo kliničnih raziskav je že pokazalo, da probiotiki vplivajo na naše zdravje in sicer: 

dobro vplivajo na imunski sistem, okrepijo sluznično pregrado in zmanjšujejo možnost 

okužbe črevesja. To je povečalo interes za dodajanje probiotikov v različne proizvode in ne 

le v fermentirane izdelke kot je jogurt. Ker so probiotiki občutljivi na vročino in vlago, jih 

je dokaj težko ohraniti žive med predelavo hrane in njenim shranjevanjem (Sanguansri in 

Augustin, 2010).  

 

Probiotični izdelek mora zadoščati mnogim kriterijem vključno z zagotovljeno varnostjo 

živila, enostavnostjo in ponovljivostjo proizvodnje ter obstojnostjo tekom shranjevanja. 

Dokazano je, da uživanje probiotikov zmanjša pogostost pojavljanja drisk (diareje). 

Probiotiki uspešno delujejo kot preventiva proti gastroenteritisu, predvsem pri dojenčkih in 

otrocih. Diareja, nastala kot posledica jemanja antibiotikov, je bila dokazano boljše 

kontrolirana ob sočasnem jemanju probiotikov, ki so predstavljali del zdravljenja (Barasi, 

2003). 

 

Sip in Grajek (2010) omenjata naslednje posledice uživanja probiotikov na fiziološki ravni:  

 zmanjšano pojavljanje diareje povezane z rotavirusi in jemanjem antibiotikov, 

 nadzor nad sindromom razdražljivega črevesja, 

 nadzor nad vnetji črevesja (Crohnova bolezen), 

 zmanjšana možnost okužbe z bakterijo Helicobacter Pylori,  

 zmanjšana možnost okužbe prebavil, 

 zniževanje nivoja krvnega holesterola, 

 zmanjšano tveganje za nastanek raka na debelem črevesju, 
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 zmanjšano tveganje za nastanek osteoporoze, 

 lajšanje simptomov pri alergijah na določeno vrsto hrane. 

 

2.2.5.3 Prebiotiki 

Doseči in obdržati pravilno ravnovesje črevesne mikroflore je možno na dva načina. Prvi je 

ta, da se uživa izdelke s probiotičnimi bakterijami, drugi pa da se uživa izdelke, ki 

vsebujejo hranila, ki spodbujajo rast probiotičnih bakterij. Te izdelke imenujemo prebiotiki 

(Sip in Grajek, 2010). 

 

Mikroorganizmi za rast in razvoj potrebujejo substrat, na katerega so pritrjeni. Obstoj 

mikroorganizmov postane vprašljiv, če tega substrata v naši prehrani ni zagotovljenega. To 

je glavni razlog, zakaj moramo uživati tudi prebiotike. To so neprebavljive sestavine hrane, 

ki pridejo v debelo črevo, kjer lahko selektivno stimulirajo rast t.i. koristnih 

mikroorganizmov. Primer prebiotikov so oligosaharidi, ki vsebujejo fruktozo (fruktani) 

(Barasi, 2003).  

 

Z vidika praktičnosti, je najbolj pomemben vir frukto-oligosaharidov inulin. Le-ta močno 

spodbuja rast bifidobakterij, hkrati pa zavira rast bakterijam iz rodov Clostridium, 

Salmonella in Escherichia. Zelo popularen prebiotik je inulin, ki je poznan po vsem svetu. 

Najdemo ga v cikoriji, artičoki, čebuli, česnu, poru, beluših, paradižniku, pšeničnih 

kalčkih, ječmenu in bananah (Sip in Grajek, 2010).  

 

2.2.5.4 Omega-3 maščobne kisline 

Uživanje maščob resda poveča energijski vnos v telo, vendar obstajajo t.i. dobre maščobe, 

ki so za naše zdravje nujno potrebne. Primer takšnih maščob so maščobe pridobljene iz rib, 

saj so dober vir omega-3 maščobnih kislin, katere so povezane s številnimi pozitivnimi 

učinki na naše zdravje. Brown (2011) je mnenja, da imajo omega-3 maščobne kisline 

naslednje lastnosti: 

 zavirajo nastanek srčno-žilnih obolenj, visokega krvnega tlaka in tromboze;  

 delujejo proti avtoimunskim boleznim, kot sta lupus in artritis; 
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 ugodno vplivajo na ohranjanje zdravih funkcij možganov, saj izboljšujejo spomin 

in pozitivno vplivajo na razpoloženje;  

 zmanjšujejo tveganje za nastanek Alzheimerjeve bolezni; 

 blažijo simptome luskavice in raznih vnetij, kot je revmatoidni artritis.  

 

Visoki odmerki omega-3 maščobnih kislin naj bi bili nujno potrebni za pravilen zgodnji 

razvoj možganov. Omega-3 maščobne kisline pridobljene iz rib in alg se vse bolj pogosto 

dodajajo v različne prehranske izdelke kot so kruh, testenine in jogurti (Brown, 2011).  

 

Omega-3 maščobne kisline imajo prvo dvojno vez med tretjim in četrtim ogljikovim 

atomom od metilne skupine na koncu molekule. Esencialna omega-3 maščobna kislina je 

linolenska kislina, ki jo gradi 18 ogljikovih atomov. Omega-3 maščobne kisline imajo 

protivnetne lastnosti v primerjavi z omega-6 maščobnimi kislinami. Ravno pravilno 

razmerje med tema dvema maščobnima kislinama je potrebno, da je omogočeno 

protivnetno delovanje na ravni celic in tkiv. Nekatere raziskave (Btaiche, Sweet in Kraft, 

2010) naj bi pokazale, da morajo biti bolniki z diabetesom previdni pri jemanju omega-3 

maščobnih kislin, saj je bil pri nekaterih pacientih ob jemanju omega-3 opazen povišan 

krvni sladkor in temu je sledila večja potreba po inzulinu. Kljub tem izsledkom, pa obstaja 

več raziskav, ki so pokazale, da ne vplivajo na raven krvnega sladkorja pri bolnikih z 

diabetesom (Btaiche, Sweet in Kraft, 2010). 

 

2.2.6 Izdelki, katerim je dodana funkcionalna komponenta 

Če pogledamo, kateri prehranski izdelki so na trgu in katere lahko štejemo med 

funkcionalna živila, katerim so dodane funkcionalne komponente, vidimo, da je takšnih 

živil kar precej. Poglejmo si vsaj nekaj izmed njih: 

 sadni sokovi z dodanim kalcijem in prehranskimi vlakninami, 

 žitarice z dodano folno kislino in vlakninami, 

 nadomestki za prehrano dojenčkov z dodanim železom, 

 mleko z dodanim vitaminom D, 

 jogurti z dodanim kalcijem in vitaminom D, 

 margarine z dodanimi fitosteroli in fitostanoli, 
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 jajca z omega-3 maščobnimi kislinami, 

 mlečni izdelki z dodanimi probiotiki, 

 pijače z dodanimi antioksidanti. 

 

V preglednicah 4, 5, 6 so podrobneje naštete funkcionalne komponente, katere so dodane 

funkcionalnim živilom. 

 

Preglednica 4: Primeri funkcionalnih sestavin funkcionalnih živil (IFIC, 2009) 

SESTAVINA/ 

ŽIVILO 
VIR MOŽNI POZITIVNI VPLIVI 

PRHRANSKE VLAKNINE 

netopne vlaknine 
pšenični in koruzni 

otrobi, lupina sadja  

ohranja zdrav črevesni sistem; zmanjšuje tveganje 

za nastanek nekaterih vrst raka 

beta-glukan 
ovsena moka, otrobi in 

kosmiči, ječmen, rž 

zmanjša tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni 

topne vlaknine 
grah, fižol, jabolka, 

citrusi 

zmanjšuje tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni in nekaterih vrst raka 

polnozrnati izdelki 

žitna zrna, polnozrnat 

kruh, ovseni kosmiči, 

neoluščen riž 

zmanjša tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni, ohranja zdravo raven glukoze v krvi 

MAŠČOBNE KISLINE 

enkrat nenasičene 
oreški, olivno in repično 

olje 

zmanjša tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni 

večkrat nenasičene 

(omega-3 maščobne 

kisline) 

orehi, lan, losos, tuna, 

ribje olje 

ohranja zdravje srca; zmanjša tveganje za nastanek 

koronarne srčne bolezni; vzdržuje zdrav vid in 

zdrave možganske funkcije 

POLIOLI 

sladkorni alkoholi 

(ksilitol, sorbitol, 

manitol, laktitol) 

nekateri žvečilni gumiji zmanjša tveganje za nastanek kariesa 

PREBIOTIKI 

inulin, 

fruktooligosaharidi, 

polidekstroza 

polnozrnate žitarice, 

čebula , česen, med, por, 

s prebiotiki obogatena 

živila 

izboljša zdravje prebavnega trakta; izboljša 

absorbcijo kalcija 

PROBIOTIKI 

laktobacili, 

bifidobakterije in 

druge zdravju 

koristne bakterije 

jogurti in drugi mlečni 

izdelki z dodanimi 

probiotiki, ostala živila z 

dodanimi probiotiki 

izboljša zdravje prebavnega trakta in imunskega 

sistema; lastnosti so odvisne od seva  
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Preglednica 5: Primeri funkcionalnih sestavin: vitamini in minerali (IFIC, 2009) 

SESTAVINA  VIR MOŽNI POZITIVNI VPLIVI 

VITAMINI 

A 
meso, mleko, jajca, korenje, 

sladki krompir, špinača 

vzdržuje zdrav vid, kosti in imunski sistem; 

prispeva k integriteti celic 

B1 (tiamin) 

leča, grah, dolgozrnati 

neoluščeni riž, brazilski 

oreški 

vzdržuje zdrave možganske funkcije; regulira 

metabolizem 

B2 (riboflavin) 
pusto meso, jajca, zelena 

zelenjava 
spodbuja rast celic; regulira metabolizem 

B3 (niacin) 
mlečni izdelki, perutnina, 

ribe, oreški 
spodbuja rast celic; regulira metabolizem 

B5 (pantotenska 

kislina) 
meso, jastog, soja, leča regulira metabolizem in sintezo hormonov 

B6 (piridoksin) 
oreški, stročnice, ribe, 

meso, polnozrnati izdelki 

vzdržuje zdrav imunski sistem; regulira 

metabolizem 

B9 (folna kislina) 

stročnice, citrusi, 

zelenolistnata zelenjava, 

obogaten kruh, žitarice, 

testenine in riž 

zmanjšuje tveganje, da se otrok rodi z okvaro 

možganov ali hrbtenjače 

C 
guava, rdeča in zelena 

paprika, kivi, citrusi, jagode 

nevtralizira proste radikale, ki lahko 

poškodujejo celice; vzdržujejo zdrave kosti in 

zdrav imunski sistem 

D 

sončna svetloba, ribe, 

mleko in druga hrana z 

dodanim vitaminom D 

uravnava količino kalcija in fosforja; prispeva k 

zdravju kosti; vzdržuje zdrav imunski sistem; 

spodbuja rast celic 

E 
sončnična semena, mandlji, 

lešniki, listje repe 

nevtralizira proste radikale, ki lahko 

poškodujejo celice; vzdržuje zdrav imunski 

sistem in zdravo srce 

MINERALI 

kalcij 

sardine, špinača, mlečni 

izdelki, s kalcijem 

obogatena živila 

zmanjša možnost za osteoporozo 

magnezij 

špinača, bučna semena, 

polnozrnat kruh in žitarice, 

morski list, brazilski oreški 

ohranja normalno delovanje mišic in živčevja; 

ohranja zdrav imunski sistem in zdrave kosti 

kalij 

krompir, mlečni izdelki, 

polnozrnat kruh in žitarice, 

sok citrusov, fižol, banana 

zmanjša tveganje za visok krvni tlak in kap  (v 

kombinaciji z dieto z manj natrija) 

selen 
ribe, rdeče meso, žitarice, 

česen, jetra, jajca 

nevtralizira proste radikale, ki lahko 

poškodujejo celice; ohranja zdrav imunski 

sistem 
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Preglednica 6: Primeri funkcionalnih sestavin pridobljenih iz rastlin  (IFIC, 2009) 
SESTAVINA  VIR MOŽNI POZITIVNI VPLIVI 

KAROTENOIDI 

beta-karoten 
korenje, buče, sladki 

krompir, melona  

nevtralizira proste radikale, ki lahko poškodujejo 

celice; poveča celično antioksidativno sposobnost; 

v telesu se lahko pretvori v vitamin A 

lutein, zeaksantin 
ohrovt, špinača, koruza, 

jajca, citrusi 
ohranja zdrav vid 

likopen 
paradižnik, lubenica, 

rdeče grenivke 
ohranja zdravo prostato 

FLAVONOIDI 

antocianini  
jagodičevje, češnje, 

rdeče grozdje 

poveča celično antioksidativno sposobnost; 

vzdržuje zdrave možganske funkcije 

flavanoli  

pravi čaj, kakav, 

čokolada, jabolka, 

grozdje 

ohranja zdravje srca; zmanjša tveganje za nastanek 

koronarne srčne bolezni; vzdržuje zdrav vid in 

zdrave možganske funkcije 

flvanoni citrusi 
nevtralizira proste radikale, ki lahko poškodujejo 

celice; poveča celično antioksidativno sposobnost 

flavonoli 
čebula, jabolka, pravi 

čaj, brokoli 

nevtralizira proste radikale, ki lahko poškodujejo 

celice; poveča celično antioksidativno sposobnost 

proantocianidini 

brusnice, kakav, 

jabolka, jagode, grozdje, 

vino, arašidi, cimet 

ohranja zdrav urinarni trakt in zdravo srce 

FITOSTEROLI / FITOSTANOLI 

steroli in stanoli 

koruza, soja, pšenica, 

obogatena živila in 

pijače 

zmanjša tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni 

estri sterolov in 

stanolov 

posebni prehranski 

dodatki in obogatena 

živila in pijače  

zmanjša tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni 

FITOESTROGENI 

izoflavoni soja, izdelki iz soje 

ohranjajo zdrave kosti, možgane in imunski sistem; 

vzdržuje zdravje pri ženskah v menopavzalnem 

obdobju 

ligani 
lan, rž, nekatera 

zelenjava 
ohranjajo zdravo srce in zdrav imunski sistem 

SOJINI PROTEINI 

sojini proteini soja, izdelki iz soje 
zmanjša tveganje za nastanek koronarne srčne 

bolezni 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Pojem funkcionalna živila je med potrošniki še vedno dokaj nepoznan, kljub temu, da so ta 

živila na trgu prisotna že dalj časa. Ker pojma funkcionalna živila ni v učnem načrtu za 

gospodinjstvo v 6. razredu, je razumevanje tega pojma med osnovnošolci zelo slabo. To 

posledično pomeni, da je zavestno poseganje po funkcionalnih živil redko kljub temu, da 

bi zaradi svoje sestave ta živila morala biti prisotna v vsakodnevni prehrani. Funkcionalna 

živila bi morala biti prisotna tudi v šolski prehrani, kar smo želeli preveriti z analizo 

tedenskih jedilnikov dveh osnovnih šol.   

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji tega diplomskega dela so bili sledeči: 

 raziskati, ali učenci poznajo pojem funkcionalna živila; 

 ugotoviti, ali se učenci zavedajo pomena pravilne prehrane za njihovo rast in 

razvoj; 

 ugotoviti, ali na izbiro hrane, ki jo pojedo vpliva zgolj njen okus ali mogoče tudi 

njen učinek na zdravje; 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike med učenci mestne in učenci vaške šole; 

 ugotoviti, ali se na tedenskih jedilnikih dveh osnovnih šol pojavljajo tudi 

funkcionalna živila; 

 ugotoviti, kako v šolske jedilnike vključiti funkcionalna živila. 

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Za našo raziskavo smo si zastavili naslednje hipoteze: 
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Hipoteza 1: Učenci ne  razumejo izraza funkcionalna živila. 

Hipoteza 2: Znanje učencev o funkcionalnih živilih se razlikuje glede na okolje v katerem 

živijo in sicer učenci v mestnem okolju bolje poznajo funkcionalna živila kot učenci v 

vaškem okolju. 

Hipoteza 3: Učenci se zavedajo, da hrana pomembno vpliva na njihovo zdravje. 

Hipoteza 4: Učenci dajejo prednost okusu in videzu hrane, vpliv hrane na njihovo zdravje 

jim je manj pomemben. 

Hipoteza 5: Učenci o funkcionalnih živilih največ izvedo iz medijev. 

 

3.4 METODOLOŠKA OPREDELITEV 

3.4.1 Raziskovalne metode 

V diplomskem delu je bila uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda. Iskali smo 

odgovore na vprašanja, brez vzročne razlage. 

 

3.4.2 Tehnika zbiranja podatkov 

Za tehniko zbiranja podatkov smo izbrali kvantitativno tehniko, pri kateri dobimo 

kvantitativne podatke, ki so primerni za nadaljnjo kvantitativno obdelavo. Instrument, 

katerega smo pri tem uporabili, je bil anketni vprašalnik, sestavljen posebno za to 

raziskavo. Anketni vprašalnik je vseboval 11 vprašanj, uporabili pa smo tudi Likertovo 

lestvico. Pri anketi je bila anonimnost zagotovljena, poleg tega pa smo pridobili tudi 

soglasja staršev, da svojemu otroku dovolijo sodelovati pri anketi. Anketa je bila izvedena 

v maju in juniju leta 2013. 

 

3.4.3 Raziskovalni vzorec 

Vzorec ankete je bil neslučajnostni, torej nenaključno izbran. Vzorec smo oblikovali s 

točno določenim namenom in sicer ugotoviti, kakšne so razlike v poznavanju 

funkcionalnih živil pri učencih 6. razreda glede na to, v katerem okolju živijo. Zato smo 

izbrali eno osnovno šolo, ki se nahaja v mestnem okolju in eno osnovno šolo, ki se nahaja 
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v vaškem okolju. Učence 6. razreda pa smo izbrali zaradi dejstva, da je predmet 

gospodinjstva v učnem načrtu v 5. in 6. razredu in so tako lahko učenci uporabili znanje 

pridobljeno pri pouku gospodinjstva. 

 

V anketi je sodelovalo 122 učencev 6. razreda. Od tega je bilo 67 učenk, kar predstavlja 

54,9% in 55 učencev, kar predstavlja 45,1%.   

 

Slika 4: Struktura anketiranih učencev po spolu 

 

 

Od 122 učencev jih je bilo 51 iz mestnega okolja, kar predstavlja 41,8% in 71 učencev iz 

vaškega okolja, kar predstavlja 58,2%. 

 

Slika 5: Struktura anketiranih učencev glede na kraj bivanja 
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3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za pripravo podatkov smo uporabili računalniški program Microsoft Excel, v katerega smo 

vnesli z anketnim vprašalnikom pridobljene podatke. Nato smo podatke obdelali še s 

statističnim programom SPSS. Za interpretacijo rezultatov so bile uporabljene osnovne 

statistične metode, ki nam prikažejo razlike med obravnavanimi spremenljivkami. To sta: 

 t- test: uporablja se za testiranje aritmetične sredine izbrane spremenljivke za dva 

odvisna ali neodvisna vzorca.  

 χ
2
 test: z njim merimo statistično značilnost opazovanih spremenljivk, prav tako pa 

z njim določimo sistematično povezavo med dvema spremenljivkama. χ
2
 test nam 

pove, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med statističnimi 

podskupinami vzorca glede na druge spremenljivke. 

Uporabili smo tudi aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Vrednost stopnje 

tveganja P < 0,05 pa smo označili kot statistično značilno. 
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4. REZULTATI 

4.1 UŽIVANJE NAŠTETIH ŽIVIL 

Pri prvem vprašanju smo poskušali dobiti okviren vpogled v način prehranjevanja 

posameznikov. Učence smo povprašali po uživanju živil, katera sodijo v skupino 

funkcionalnih živil (npr. borovnice, brokoli, ribe…) in pa tudi takšnih živil, ki ne sodijo v 

to skupino in so tudi manj priporočljiva za uživanje (npr. mlečna čokolada, ocvrt krompir, 

piškoti,…). Učenci so morali poleg naštetih živil označiti ali uživajo živilo pogosto, redko 

ali pa nikoli. 

 

Preglednica 7: Pogostost uživanja naštetih živil (v f in f %) 

ŽIVILA 
POGOSTO REDKO NIKOLI 

f f (%) f f (%) f f (%) 

borovnice 33 27,0 82 67,2 7 5,7 

brokoli 22 18,0 52 42,6 48 39,3 

jagode 82 67,2 38 31,1 2 1,6 

probiotični jogurt 25 20,5 68 55,7 29 23,8 

lešniki 30 24,6 78 63,9 14 11,5 

mlečna čokolada 55 45,1 65 53,3 2 1,6 

mleko 96 78,8 23 18,9 3 2,5 

mlečni izdelki 98 80,3 22 18,0 2 1,6 

ocvrt krompir 39 32,0 76 62,3 7 5,7 

piškoti 46 37,7 71 58,2 5 4,1 

ribe 33 27,0 77 63,1 12 9,8 

slani prigrizki (čips, slane 

palčke,…) 
26 21,3 92 75,4 4 3,3 

špinača 45 36,9 39 32,0 38 31,3 

 

V preglednici 7 vidimo, da velika večina učencev pogosto uživa mleko (78,8 % učencev) 

in mlečne izdelke (80,3 % učencev) Prav tako so priljubljene jagode, katere pogosto uživa 

67,2 % učencev. Dokaj malo učencev (20,5 %) je trdilo, da pogosto uživajo probiotične 

jogurte, a to si lahko razlagamo z dejstvom, da vsi učenci verjetno ne poznajo tega izraza. 

Med živili, za katere so se učenci odločali za odgovor, da jih nikoli ne uživajo, so se znašli 

brokoli, špinača  in probiotični jogurt.  
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Preglednica 8: Pogostost uživanja naštetih živil glede na spol (v f in f %) 

ŽIVILA SPOL 
POGOSTO REDKO NIKOLI 

χ2 2P 
f f (%) f f (%) f f (%) 

borovnice 
ženski 19 28,4 44 65,7 4 6,0 

0,161 0,923 
moški 14 25,5 38 69,1 3 5,5 

brokoli 
ženski 13 19,4 25 37,3 29 43,3 

1,724 0,422 
moški 9 16,4 27 49,1 19 34,5 

jagode 
ženski 51 76,1 16 23,9 0 0,0 

6,710 0,035 
moški 31 56,4 22 40,0 2 3,6 

probiotični jogurt 
ženski 13 19,4 41 61,2 13 19,4 

2,072 0,355 
moški 12 21,8 27 49,1 16 29,1 

lešniki 
ženski 16 23,9 42 62,7 9 13,4 

0,563 0,755 
moški 14 25,5 36 65,5 5 9,1 

mlečna čokolada 
ženski 29 43,3 37 55,2 1 1,5 

0,232 0,891 
moški 26 47,3 28 50,9 1 1,8 

mleko 
ženski 52 77,6 12 17,9 3 4,5 

2,555 0,279 
moški 44 80,0 11 20,0 0 0,0 

mlečni izdelki 
ženski 54 80,6 13 19,4 0 0,0 

2,592 0,274 
moški 44 80,0 9 16,4 2 3,6 

ocvrt krompir 
ženski 17 25,4 45 67,2 5 7,5 

3,358 0,187 
moški 22 40,0 31 56,4 2 3,6 

piškoti 
ženski 29 43,3 37 55,2 1 1,5 

3,915 0,141 
moški 17 30,9 34 61,8 4 7,3 

ribe 
ženski 19 28,4 43 64,2 5 7,5 

0,972 0,615 
moški 14 25,5 34 61,8 7 12,7 

slani prigrizki (čips,  

slane palčke,…) 

ženski 14 20,9 51 76,1 2 3,0 
0,061 0,970 

moški 12 21,8 41 74,5 2 3,6 

špinača 
ženski 26 38,8 19 28,4 22 32,8 

0,890 0,641 
moški 19 34,5 20 36,4 16 29,1 

 

V preglednici 8 vidimo kolikšne so razlike med spoloma v uživanju naštetih živil. 

Statistično pomembna razlika med spoloma se kaže v uživanju jagod. S stopnjo tveganja, 

ki znaša 3,5 % lahko trdimo, da dekleta bolj pogosto uživajo jagode kot fantje. Nobena 

izmed deklet se ni odločila za odgovor nikoli. Za odgovor pogosto uživam ocvrt krompir 

so se pogosteje odločali fantje, za odgovor pogosto užival piškote, pa so se pogosteje 

odločala dekleta. Pri ostalih trditvah rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, 

saj so razlike med odgovori deklet in fantov majhne. 
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Preglednica 9: Pogostost uživanja naštetih živil glede na kraj bivanja v (v f in f %) 

ŽIVILA BIVANJE 
POGOSTO REDKO NIKOLI 

χ
2
 2P 

f f (%) f f (%) f f (%) 

borovnice 
mesto 18 35,3 27 52,9 6 11,8 

10,406 0,005 
vas 15 21,1 55 77,5 1 1,4 

brokoli 
mesto 11 21,6 26 51,0 14 27,5 

5,194 0,074 
vas 11 15,5 26 36,6 34 47,9 

jagode 
mesto 37 72,5 13 25,5 1 2,0 

1,327 0,515 
vas 45 63,4 25 35,2 1 1,4 

probiotični jogurt 
mesto 12 23,5 29 56,9 10 19,6 

1,053 0,591 
vas 13 18,3 39 54,9 19 26,8 

lešniki 
mesto 18 35,3 26 51,0 7 13,7 

6,770 0,034 
vas 12 16,9 52 73,2 7 9,9 

mlečna čokolada 
mesto 27 52,9 23 45,1 1 2,0 

2,357 0,308 
vas 28 39,4 42 59,2 1 1,4 

mleko 
mesto 41 80,4 9 17,6 1 2,0 

0,188 0,910 
vas 55 77,5 14 19,7 2 2,8 

mlečni izdelki 
mesto 40 78,4 10 19,6 1 2,0 

0,215 0,898 
vas 58 81,7 12 16,9 1 1,4 

ocvrt krompir 
mesto 13 25,5 34 66,7 4 7,8 

2,096 0,351 
vas 26 36,6 42 59,2 3 4,2 

piškoti 
mesto 20 39,2 29 56,9 2 3,9 

0,087 0,958 
vas 26 36,6 42 59,2 3 4,2 

ribe 
mesto 16 31,4 28 54,9 7 13,7 

2,890 0,236 
vas 17 23,9 49 69,0 5 7,0 

slani prigrizki (čips,  

slane palčke,…) 

mesto 18 35,3 32 62,7 1 2,0 
10,368 0,006 

vas 8 11,3 60 84,5 3 4,2 

špinača 
mesto 27 52,9 14 27,5 10 19,6 

10,431 0,005 
vas 18 25,4 25 35,2 28 39,4 

 

V preglednici 9 vidimo razlike v uživanju naštetih živil med učenci, ki bivajo v različnih 

okoljih. Statistično pomembne razlike opazimo pri uživanju borovnic, lešnikov, slanih 

prigrizkov in špinače. S tveganjem, manjšim od 1 % lahko trdimo, da mestni učenci bolj 

pogosto uživajo borovnice, kot vaški učenci. Prav tako lahko trdimo za lešnike, in sicer s 

3,4% tveganjem, da mestni učenci pogosteje uživajo lešnike kot vaški učenci.  

S tveganjem manjšim od 1% lahko posplošimo, da mestni učenci pogosteje uživajo slane 

prigrizke (kot so čips, slane palčke,..) in špinačo, kot vaški učenci.  
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Razliko opazimo tudi pri brokoliju, saj je delež vaških učencev, ki se je odločil za odgovor 

nikoli, precej večji kot je pri mestnih učencih, ravno obratno pa je pri odgovoru pogosto, le 

da je razlika manjša.  

 

Z naslednjim vprašanjem smo učence spraševali, če bi bili pripravljeni pojesti hrano, za 

katero bi vedeli, da je zdrava za njih, kljub temu, da te hrane ne bi marali. 

 

Preglednica 10: Delež učencev glede na količino zaužite manj priljubljene hrane (v f 

in f %) 

TRDITVE 
vse pojedel vsaj nekaj pustil vse bi pustil 

χ
2
 2P 

f f (%) f f (%) f f (%) 

SPOL 
ženski 4 6,0 58 86,6 5 7,5 

10,641 0,005 
moški 13 23,6 34 61,8 8 14,5 

BIVANJE 
mesto 6 11,8 39 76,5 6 11,8 

0,410 0,815 
vas 11 15,5 53 74,6 7 9,9 

 

V preglednici 10 lahko vidimo razliko v uživanju nepriljubljene hrane med spoloma in 

med krajem bivanja. Statistično pomembno razliko lahko vidimo le med spoloma. S 

tveganjem, manjšim od 1 % lahko trdimo, da so fantje v večji meri pripravljeni v celoti 

pojesti zdrav obrok kot pa dekleta. Med krajem bivanja pa ni vidnih večjih razlik. V večini 

primerov (ne glede na spol in kraj bivanja) so se učenci odločali za odgovor vsaj nekaj bi 

pustil, kar pomeni, da so vsaj delno pripravljeni zaužiti pripravljen zdrav obrok, kljub 

temu, da ga ne marajo preveč. Sklepamo lahko, da se učenci vsaj delno zavedajo pomena 

zdrave hrane. 

 

4.2 PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O PREHRANJEVANJU 

V tem sklopu vprašanj smo hoteli izvedeti, kje učenci največ izvedo o pravilni prehrani. 

Želeli smo izvedeti, ali se učenci o tem dovolj naučijo v šoli ali pa več informacij dobijo 

drugje. Želeli smo tudi ugotoviti, ali učenci sami iščejo informacije o tem, katera hrana je 

zdrava ali pa jih to ne zanima. Učenci so nam podali stopnjo svojega strinjanja z danimi 

trditvami. Vprašanje smo zastavili v obliki Likertove lestvice stališč.  
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Preglednica 11: Načini pridobivanja informacij o zdravem načinu prehranjevanja in 

funkcionalnih živilih glede na spol 

TRDITVE SPOL N M* SD t P 

Največ izvem v šoli. 
ženski 67 3,88 0,896 

0,723 0,471 
moški 55 3,76 0,881 

Največ izvem doma. 
ženski 67 3,69 0,839 

1,068 0,288 
moški 55 3,51 0,998 

Največ izvem od prijateljev. 
ženski 67 2,25 0,704 

-0,247 0,805 
moški 55 2,29 0,956 

Največ preberem v knjigah, 

revijah. 

ženski 67 2,34 1,136 
-1,010 0,315 

moški 55 2,56 1,273 

Največ preberem na internetu. 
ženski 67 2,25 1,210 

-1,817 0,072 
moški 55 2,67 1,334 

*M je izračunana na osnovi 5 stopenjske Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - 

niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

V preglednici 11 vidimo, da pri nobeni trditvi ni statistično pomembne razlike med 

spoloma. Tako dekleta kot fantje so se najbolj strinjali s trditvijo največ izvem v šoli, 

najmanj pa s trditvama največ izvem od prijateljev, dekleta pa so se poleg tega najmanj 

strinjala tudi s trditvijo največ preberem na internetu. 

 

Preglednica 12: Načini pridobivanja informacij o zdravem načinu prehranjevanja in 

funkcionalnih živilih glede na kraj bivanja 

TRDITVE BIVANJE N M* SD t P 

Največ izvem v šoli. 
mesto 51 3,59 0,963 

-2,585 0,011 
vas 71 4,00 0,793 

Največ izvem doma. 
mesto 51 3,76 0,951 

1,631 0,106 
vas 71 3,49 0,876 

Največ izvem od prijateljev. 
mesto 51 2,25 0,821 

-0,176 0,860 
vas 71 2,28 0,831 

Največ preberem v knjigah, 

revijah. 

mesto 51 2,31 1,191 
-1,006 0,316 

vas 71 2,54 1,205 

Največ preberem na internetu. 
mesto 51 2,45 1,254 

0,061 0,952 
vas 71 2,44 1,306 

* M je izračunana na osnovi 5 stopenjske Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - 

niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
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V preglednici 12 vidimo, da smo dobili statistično pomembno razliko med mestno in vaško 

šolo in sicer za trditev največ izvem v šoli. S tveganjem 1,1 % lahko trdimo, da učenci v 

vaškem okolju o pravilnem načinu prehranjevanja največ izvedo v šoli. Učenci mestne šole 

so se najbolj strinjali s trditvijo največ izvem doma, vsi skupaj pa so se najmanj strinjali s 

trditvijo največ izvem od prijateljev. 

 

Če pogledamo odgovore vseh učencev vidimo, da so se v skoraj 70 % strinjali oz. 

popolnoma strinjali s trditvijo, da največ informacij o prehranjevanju dobijo v šoli. V 55 % 

pa so se strinjali oz. popolnoma strinjali s trditvijo, da največ izvedo doma. Z ostalimi 

možnimi odgovori (največ izvem od prijateljev, preberem v knjigah, revijah, na internetu) 

pa se več kot polovica učencev ni strinjala oz. se nikakor ni strinjala. Iz tega sledi, da lahko 

ovržemo zastavljeno 5. hipotezo, da učenci o funkcionalnih živilih največ izvedo iz 

medijev. 

 

4.3 POZNAVANJE POJMA FUNKCIONALNA ŽIVILA 

V tem sklopu vprašanj smo hoteli izvedeti, ali učenci sploh poznajo izraz funkcionalna 

živila. Ker v učnem načrtu ni navedeno, da morajo učenci ta izraz poznati smo 

predvidevali, da bo odstotek učencev, ki ga poznajo, majhen. Na obeh šolah, na katerih 

smo izvajali anketo, se učenci o teh živilih pri pouku gospodinjstva niso učili.  

 

Preglednica 13: Struktura poznavanja izraza funkcionalna živila glede na spol in kraj 

bivanja (v f in f %) 

TRDITVE  

  

Izraz funkcionalna živila 

je poznan 

Izraz funkcionalna živila 

ni poznan χ
2
 2P 

f f (%) f f (%) 

SPOL 
ženski 17 25,4 50 74,6 

1,462 0,227 
moški 9 16,4 46 83,6 

BIVANJE 
mesto 21 41,2 30 58,8 

20,62 0,000 
vas 5 7,00 66 93,0 

 

Če primerjamo dekleta in fante med seboj vidimo, da v poznavanju izraza funkcionalnih 

živil ni posebnih razlik. Kljub temu naj bi ta izraz poznalo več deklet kot fantov. Če pa 
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primerjamo mestne učence in vaške učence vidimo, da je razlika kar očitna in je celo 

statistično pomembna. S tveganjem manjšim od 1 % lahko trdimo, da učenci na vasi 

mnogo slabše poznajo ta izraz kot učenci v mestu. Velika večina učencev na vasi namreč 

tega izraza sploh ne pozna.  

 

93 % vaških učencev je odgovorilo, da izraza funkcionalna živila ne pozna, le 7 % učencev 

pa naj bi ga poznalo. Pri mestnih učencih, pa je ta razlika precej manjša, saj se je 41, 2 % 

učencev trdilo, da ta izraz pozna, 58,8 % pa da ga ne pozna. Zato lahko brez dvoma 

potrdimo hipotezo 2, da se znanje učencev o funkcionalnih živilih razlikuje glede na 

okolje v katerem živijo in sicer učenci v mestnem okolju bolje poznajo funkcionalna 

živila kot učenci v vaškem okolju.  

 

V naslednjem vprašanju pa smo zapisali različne trditve o funkcionalnih živilih, od teh sta 

bili dve pravilni in dve nepravilni. Vprašanje smo zastavili v obliki Likertove lestvice 

stališč.  

 

Preglednica 14: Stopnja strinjanja učencev z zapisanimi trditvami o funkcionalnih 

živilih glede na spol 

TRDITVE SPOL N M* SD t P 

Funkcionalna živila so namenjena samo 

bolnikom in starejšim. 

ženski 67 2,57 1,090 
-1,036 0,302 

moški 55 2,76 0,981 

Funkcionalna živila ohranjajo zdravje ali 

celo prispevajo k boljšemu zdravju. 

ženski 67 3,55 0,926 
0,469 0,640 

moški 55 3,47 0,940 

Funkcionalna živila nimajo nobenega 

vpliva na naše zdravje. 

ženski 67 2,28 0,867 
-1,051 0,295 

moški 55 2,47 1,120 

Funkcionalna živila so namenjena vsem, ne 

glede na starost in zdravje. 

ženski 67 3,45 1,171 
-1,210 0,229 

moški 55 3,69 1,016 

* M je izračunana na osnovi 5 stopenjske Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - 

niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

Pri primerjavi med spoloma nismo zaznali nobene statistično pomembne razlike. Dekleta 

so se najbolj strinjala s trditvijo funkcionalna živila ohranjajo zdravje ali celo prispevajo k 

boljšemu zdravju, fantje pa so se najbolj strinjali s trditvijo, da so funkcionalna živila 

namenjena vsem, ne glede na starost in zdravje. Najmanj pa so se tako dekleta kot fantje 
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strinjali s trditvijo funkcionalna živila nimajo nobenega vpliva na naše zdravje. Večina 

učencev se je tako odločila za eno izmed pravilnih trditev.  

Če sodimo po teh rezultatih, dekleta in fantje vedo, kaj naj bi izraz funkcionalna živila 

pomenil, kljub temu, da so na predhodno vprašanje večinoma odgovorili, da tega izraza ne 

poznajo. Obstaja možnost, da so učenci poznali pomen besede funkcionalen in so si tako s 

pomočjo trditev lažje predstavljali kaj naj bi izraz funkcionalna živila pomenil in s tem 

izbirali pravilni trditvi.  

 

Preglednica 15: Stopnja strinjanja učencev z zapisanimi trditvami o funkcionalnih 

živilih glede na kraj bivanja 

TRDITVE BIVANJE N M* SD t P 

Funkcionalna živila so namenjena samo 

bolnikom in starejšim. 

mesto  51 2,43 1,100 
-2,041 0,043 

vas 71 2,82 0,976 

Funkcionalna živila ohranjajo zdravje ali 

celo prispevajo k boljšemu zdravju. 

mesto  51 3,61 1,041 
0,921 0,359 

vas 71 3,45 0,842 

Funkcionalna živila nimajo nobenega 

vpliva na naše zdravje. 

mesto  51 2,39 1,060 
0,220 0,827 

vas 71 2,35 0,943 

Funkcionalna živila so namenjena vsem, ne 

glede na starost in zdravje. 

mesto  51 3,59 1,219 
0,260 0,795 

vas 71 3,54 1,026 

* M je izračunana na osnovi 5 stopenjske Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se ne 

strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

Pri primerjavi med krajem bivanja je zaznati statistično pomembno razliko in sicer za 

trditev funkcionalna živila so namenjena samo bolnikom in starejšim. S tveganjem 4,3 % 

lahko trdimo, da učenci na vasi ne vedo, da funkcionalna živila niso namenjena zgolj 

bolnikom in starejšim osebam. Več vaških kot mestnih učencev se je namreč strinjalo z 

navedeno trditvijo. Kljub temu se je večina vaških učencev strinjala s pravilnima 

trditvama, torej s funkcionalna živila ohranjajo zdravje ali celo prispevajo k boljšemu 

zdravju in pa s funkcionalna živila so namenjena vsem, ne glede na starost in zdravje. Prav 

tako so se tudi mestni učenci odločali za ti dve trditvi. 

S prvo pravilno trditvijo (funkcionalna živila ohranjajo zdravje ali celo prispevajo k 

boljšemu zdravju,) se je strinjalo oz. popolnoma strinjalo 40,2 % učencev, neopredeljenih 

pa je bilo  kar 54,1 % učencev. Z drugo pravilno trditvijo (funkcionalna živila so 

namenjena vsem, ne glede na starost in zdravje) pa se je strinjalo oz. popolnoma strinjalo 
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43,5 % učencev, neopredeljenih pa je bilo 45,9 % učencev. Dodajmo še rezultate 

pridobljene iz preglednice 13, ki so pokazali, da skupen procent učencev, ki poznajo izraz 

funkcionalna živila znaša 21,3 %, procent učencev, ki ne poznajo tega izraza pa 78,7 %. Iz 

odgovorov, pridobljenih pri obeh vprašanjih, lahko sklepamo, da učenci ne razumejo 

pojma funkcionalna živila. Zato lahko potrdimo našo 1. hipotezo, da učenci ne  razumejo 

izraza funkcionalna živila. 

 

4.4 IZBOR JEDI ZA MALICO IN KOSILO 

Z naslednjim vprašanjem smo učence prosili, naj nam napišejo enodnevni jedilnik za 

malico in kosilo. Pri tem jim nismo dali nobenih omejitev, tako da so lahko izbirali med 

vsemi živili. S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali se učenci osredotočajo predvsem na 

okus jedi ali jim je pomembno tudi to, da v ta jedilnik vključijo tudi zdrava živila, ki 

mogoče niso tako okusna. Zanimalo nas je tudi, ali bodo učenci v ta jedilnik vključili tudi 

katero izmed funkcionalnih živil, tudi če tega izraza sploh ne poznajo. Število jedi ni bilo 

omejeno, tako da smo v nekaterih primerih dobili več odgovorov, v drugih pa lahko tudi 

samo enega.  

 

Preglednica 16: Izbira jedi za šolsko malico (v f in f %) 

IZBRANE MALICE f f (%) 

sadje 54 44,3 

namaz na kruhu 42 34,4 

sendvič  22 18,0 

mlečni napitek 19 15,6 

toast, žemlja 14 11,5 

jogurt 10 8,2 

hrenovka v štručki 9 7,4 

kosmiči 9 7,4 

pica 7 5,7 

palačinke 6 4,9 

 

V preglednici 16 je naštetih deset najbolj pogosto izbranih jedi, katere so učenci umestili v 

jedilnik za malico. Največkrat so si za izbrali različne vrste sadja, kot so jabolko, jagode, 

češnje, banana in borovnice. Pogosto so sadje umestili še poleg neke druge jedi, manj 
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pogosto pa so si za malico zaželeli zgolj sadje. Dejstvo, da so učenci najpogosteje izbirali 

sadje, nam kaže, da se učenci zavedajo, da je sadje koristno zanje. Če upoštevamo podatke 

nanizane v preglednici 13, ki kažejo, da učenci večinoma ne poznajo pojma funkcionalna 

živila, je zanimivo, da so najpogosteje izbirali živilo, ki sodi v kategorijo funkcionalnih 

živil.  

 

Učenci so si pogosto želeli tudi različnih namazov na kruhu, kot so maslo, marmelada, 

med, pašteta, ribji in čokoladni namaz. Poleg tega so si pogosto izbirali tudi razne napitke 

iz mleka, kot so samo mleko, kakav in bela kava. Malo pogosteje in večinoma kot edino 

jed so si učenci izbirali sendviče. Poleg teh jedi so učenci izbirali tudi žemlje, jogurte in 

kefir, hrenovke, kosmiče z mlekom (koruzni kosmiči, čokoladne kroglice), pico in 

palačinke. Manj pogosto pa so učenci izbirali še naslednje jedi: oreške, mlečni zdrob in riž, 

sladoled, burek, jajce, jabolčni zavitek, rogljiček, krof, čokoladni navihanček, sadna skuta, 

in energijska tablica.  

 

Preglednica 17: Izbira jedi za šolsko malico glede na spol in kraj bivanja (v f in f %) 

IZBRANE 

MALICE 

SPOL KRAJ BIVANJA 

ŽENSKI MOŠKI MESTO VAS 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

namaz na kruhu 24 35,8 18 32,7 16 31,4 26 36,6 

sendvič  6 9,0 16 29,1 8 15,7 14 19,7 

pica 3 4,5 4 7,3 3 5,9 4 5,6 

hrenovka v štručki 7 10,4 2 3,6 7 13,7 2 2,8 

jogurt 4 6,0 6 10,9 5 9,8 5 7,0 

mlečni napitek 9 13,4 10 18,2 7 13,7 12 16,9 

kosmiči 5 7,5 4 7,3 3 5,9 6 8,5 

sadje 37 55,2 17 30,9 13 25,5 41 57,7 

toast, žemlja 8 12,0 6 10,9 6 11,8 8 11,3 

palačinke 6 9,0 0 0,0 5 9,8 1 1,4 

 

Če primerjamo, kaj so za malico izbirala dekleta in kaj fantje, lahko v preglednici 17 

vidimo, da je zaznati kar nekaj razlik. Dekleta so pogosteje izbirala sadje, namaze na kruhu 

in palačinke, fantje pa so pogosteje izbirali sendviče. Malo manj pričakovan rezultat pa 

nam kaže, da so dekleta pogosteje izbirala hrenovke, kot pa fantje.  
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V preglednici 17 prav tako vidimo primerjavo med učenci v mestu in učenci na vasi. Kar 

precejšnja razlika je opazna pri izboru sadja, saj so se učenci na vasi veliko pogosteje 

izbirali sadje, kot pa mestni učenci. Prav tako so si vaški učenci pogosteje izbirali namaze 

na kruhu, a razlika ni tako očitna. Mestni učenci pa so pogosteje izbirali hrenovke v štručki 

in palačinke. 

 

Preglednica 18: Izbira jedi za kosilo (v f in f %) 

IZBRANA KOSILA f f (%) 

krompir 47 38,5 

solata 32 26,2 

meso 31 25,4 

goveja juha 28 23,0 

sladica 23 18,9 

testenine 21 17,2 

ocvrt krompir 15 12,3 

zelenjava 15 12,3 

dunajski zrezek 13 10,7 

riba 12 9,8 

pica 10 8,2 

hitra hrana 9 7,4 

 

V preglednici 18 smo zapisali, katere jedi so učenci najpogosteje izbirali za kosilo. 

Največkrat so učenci izbirali krompir (pire, pražen, v kosih), kar niti ne preseneča glede na 

dejstvo, da je krompir v slovenski kuhinji skorajda dnevno prisoten. Nato so sledili solata 

(zelena, mešana, s piščancem), meso (goveje, puranje, piščančje, zrezki v omaki) in goveja 

juha. Velikokrat so si učenci izbirali tudi najrazličnejše sladice (tiramisu, piškoti, sladoled, 

palačinke, puding, torta, rižev narastek). Nato so sledile testenine z raznimi omakami 

(mesno, sirovo, smetanovo). Presenetljivo je, da so se učenci za ocvrt krompir in dunajski 

zrezek odločali le malokrat. Pričakovali smo namreč, da bodo te jedi med prvimi 

najpogosteje izbranimi. Rezultati pa kažejo, da so se učenci za ocvrt krompir odločali 

enako pogosto, kot pa so se odločali za zelenjavo (špinačo, paradižnik, beluše, blitvo). Prav 

tako smo za pico in ostalo hitro hrano (hamburger, pleskavico v lepinji) pričakovali, da se 

bodo uvrstila med bolj pogosto izbrane.  
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Poleg zgoraj naštetih jedi so se učenci v manjši meri odločali tudi za zelenjavno juho, 

golaž, ocvrte jedi (kalamari, kaneloni, ocvrt sir), gobovo juho, lazanje, njoke, musako, 

morsko hrano, sadje (jabolko, nektarina), kruh, riž in jajce. 

 

Preglednica 19: Izbira jedi za kosilo glede na spol in kraj bivanja (v f in f %) 

IZBRANA 

KOSILA 

SPOL KRAJ BIVANJA 

ŽENSKI MOŠKI MESTO VAS 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

krompir 22 32,8 25 45,5 15 29,4 32 45,1 

solata 20 30,0 12 21,8 9 17,6 23 32,4 

meso 13 19,4 18 32,7 7 13,7 24 33,8 

goveja juha 12 17,9 16 29,1 9 17,6 19 26,8 

sladica 21 31,3 10 18,2 15 29,4 16 22,5 

testenine 16 23,9 5 9,1 10 19,6 11 15,5 

ocvrt krompir 7 10,4 8 14,5 6 11,8 9 12,7 

zelenjava 7 10,4 8 14,5 5 9,8 10 14,1 

dunajski zrezek 5 7,5 8 14,5 5 9,8 8 11,3 

riba 10 14,9 2 3,6 4 7,8 8 11,3 

pica 5 7,5 5 9,1 5 9,8 5 7,0 

hitra hrana 5 7,5 4 7,3 9 17,6 0 0,0 

 

V preglednici 19 lahko primerjamo, katere jedi so za kosilo izbirala dekleta in katere 

fantje. Razliko opazimo pri izbiranju mesa in solate. Dekleta so namreč pogosteje kot meso 

izbirala solato, pri fantih pa je bilo ravno obratno. Kar precejšnja razlika je opazna tudi 

izboru sladic, saj so se dekleta precej pogosteje odločala zanje kot pa fantje. Prav tako so 

dekleta pogosteje izbirala ribe, fantje pa dunajski zrezek. 

 

Če pa primerjamo izbiro jedi glede na kraj bivanja vidimo, da so se učenci na vasi 

pogosteje odločali tako za krompir, kot za solato, meso in govejo juho. Mestni učenci pa so 

se pogosteje odločali za hitro hrano, medtem ko se zanjo ni odločil noben učenec na vasi. 

Prav tako so mestni učeni pogosteje izbirali sladice in testenine, kot pa vaški učenci. 
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4.5 ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA 

Pri tem vprašanju smo našteli nekaj trditev, katera se nanašajo na način prehranjevanja. S 

temi trditvami smo poskušali izvedeti, kakšno je mnenje učencev o zdravi prehrani, kaj 

menijo o živilih, ki so bogata s sladkorjem in maščobami, kakšno mnenje imajo o uživanju 

zdrave hrane in podobno. Vprašanje smo zastavili v obliki Likertove lestvice stališč. 

 

Preglednica 20: Stopnja strinjanja učencev z navedenimi trditvami o zdravem 

prehranjevanju glede na spol 

TRDITVE SPOL N M* SD t P 

Hrana, ki jo pojem, vpliva na moje zdravje. 
ženski 67 4,42 0,819 

-0,225 0,822 
moški 55 4,45 0,978 

Rad/a jem tako hrano, ki je okusna, ne glede 

na to, kako vpliva na moje zdravje. 

ženski 67 3,03 0,834 
-1,761 0,081 

moški 55 3,35 1,142 

Sadje in zelenjavo moramo uživati vsak dan. 
ženski 67 4,48 0,804 

0,163 0,871 
moški 55 4,45 0,741 

Če imam na izbiro bolj zdravo hrano ali pa 

hrano, ki ni tako zdrava (z veliko sladkorja, 

maščobami…) izberem manj zdravo. 

ženski 67 2,25 0,990 
-2,253 0,026 

moški 55 2,71 1,242 

O zdravi prehrani izvem največ preko televi-

zije, radia, interneta,... 

ženski 67 2,48 1,078 
-0,064 0,949 

moški 55 2,49 1,23 

Če pojem preveč sladkarij, se slabo počutim, 

ker vem, da to ni dobro zame. 

ženski 67 3,61 1,314 
-0,335 0,738 

moški 55 3,69 1,275 

Zdravju koristni izdelki so ponavadi slab-

šega okusa kot druga hrana. 

ženski 67 3,19 1,222 
-0,854 0,395 

moški 55 3,38 1,194 

Vsako živilo, ki ne vsebuje veliko sladkorja 

in maščob, je zdravo. 

ženski 67 3,15 1,222 
0,882 0,379 

moški 55 2,95 1,325 

Zame je dobro, če uživam izdelke, ki so 

zdravju koristni. 

ženski 67 4,57 0,609 
0,592 0,555 

moški 55 4,49 0,814 

* M je izračunana na osnovi 5 stopenjske Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se ne 

strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

Pri trditvi če imam na izbiro bolj zdravo hrano ali pa hrano, ki ni tako zdrava (z veliko 

sladkorja, maščobami…) izberem manj zdravo smo dobili statistično pomembno razliko 

med dekleti in fanti. S tveganjem 2,6 % lahko trdimo, da se fantje za razliko od deklet ob 

možnosti izbiranja med zdravo in nezdravo hrano odločajo za nezdravo hrano. Dekleta so 

se namreč s to trditvijo strinjala v manjši meri.  
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S trditvijo hrana, ki jo pojem, vpliva na moje zdravje so se vsi močno strinjali, prav tako s 

trditvijo sadje in zelenjavo moramo uživati vsak dan in zame je dobro, če uživam izdelke, ki 

so zdravju koristni. Iz tega lahko sklepamo, da so o zdravem načinu prehranjevanja učenci 

dobro poučeni.  

 

Pri trditvah rad/a jem tako hrano, ki je okusna, ne glede na to, kako vpliva na moje 

zdravje; če pojem preveč sladkarij, se slabo počutim, ker vem, da to ni dobro zame; 

zdravju koristni izdelki so ponavadi slabšega okusa kot druga hrana in vsako živilo, ki ne 

vsebuje veliko sladkorja in maščob, je zdravo so bili učenci bolj neodločeni, verjetno zato, 

ker to niso tako splošna vprašanja in predvsem o predzadnji trditvi niso še posebno veliko 

razmišljali. 

 

Preglednica 21: Stopnja strinjanja učencev z navedenimi trditvami o zdravem 

prehranjevanju glede na kraj bivanja 

TRDITVE BIVANJE N M* SD t P 

Hrana, ki jo pojem, vpliva na moje zdravje. 
mesto  51 4,63 0,747 

2,056 0,042 
vas 71 4,30 0,962 

Rad/a jem tako hrano, ki je okusna, ne glede 

na to, kako vpliva na moje zdravje. 

mesto  51 3,43 0,985 
2,495 0,014 

vas 71 2,99 0,964 

Sadje in zelenjavo moramo uživati vsak dan. 
mesto  51 4,43 0,806 

-0,432 0,666 
vas 71 4,49 0,754 

Če imam na izbiro bolj zdravo hrano ali pa 

hrano, ki ni tako zdrava (z veliko sladkorja, 

maščobami…) izberem manj zdravo. 

mesto  51 2,71 0,986 
2,074 0,040 

vas 71 2,28 1,197 

O zdravi prehrani izvem največ preko  

televizije, radia, interneta,... 

mesto  51 2,63 1,264 
1,179 0,241 

vas 71 2,38 1,047 

Če pojem preveč sladkarij, se slabo počutim, 

ker vem, da to ni dobro zame. 

mesto  51 3,41 1,329 
-1,723 0,088 

vas 71 3,82 1,246 

Zdravju koristni izdelki so ponavadi  

slabšega okusa kot druga hrana. 

mesto  51 3,10 1,188 
-1,406 0,162 

vas 71 3,41 1,214 

Vsako živilo, ki ne vsebuje veliko sladkorja 

in maščob, je zdravo. 

mesto  51 3,27 1,297 
1,613 0,109 

vas 71 2,90 1,232 

Zame je dobro, če uživam izdelke, ki so 

zdravju koristni. 

mesto  51 4,55 0,610 
0,214 0,831 

vas 71 4,52 0,772 

* M je izračunana na osnovi 5 stopenjske Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se ne 

strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 
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Če primerjamo učence glede na kraj bivanja vidimo, da smo dobili tri statistično 

pomembne razlike. Najprej pri trditvi hrana, ki jo pojem, vpliva na moje zdravje in sicer s 

4,2 % tveganjem lahko trdimo, da se mestni učenci bolj strinjajo s to trditvijo kot vaški 

učenci. Prav tako lahko za trditev rad/a jem tako hrano, ki je okusna, ne glede na to, kako 

vpliva na moje zdravje z 1,4 % tveganjem trdimo, da se z njo bolj strinjajo mestni učenci. S 

4 % tveganjem pa lahko trdimo, da se mestni učenci bolj strinjajo s trditvijo če imam na 

izbiro bolj zdravo hrano ali pa hrano, ki ni tako zdrava (z veliko sladkorja, maščobami…) 

izberem manj zdravo kot vaški učenci. Glede na to lahko sklepamo, da so vaški učenci bolj 

pozorni na vpliv hrane na zdravje, kot pa na njen okus. Prav tako se učenci na vasi pri 

izbiranju med manj zdravo in bolj zdravo hrano odločajo za bolj zdravo. 

Vsi pa so se močno strinjali s trditvijo sadje in zelenjavo moramo uživati vsak dan in zame 

je dobro, če uživam izdelke, ki so zdravju koristni.  

 

S trditvijo hrana, ki jo pojem, vpliva na moje zdravje se je skupno popolnoma strinjalo 

60,7 % učencev, strinjalo pa se je 28,7 % učencev. S trditvijo zame je dobro, če uživam 

izdelke, ki so zdravju koristni pa se je popolnoma strinjalo še več učencev in sicer 76, kar 

predstavlja 62,3 %, strinjalo pa se je 38 učencev, kar predstavlja 31,3%. Glede na visok 

delež učencev, ki so se strinjali z naštetima trditvama, lahko trdimo, da se učenci dobro 

zavedajo povezave med zaužito hrano in zdravjem, tako da lahko potrdimo našo hipotezo 

3, da se učenci zavedajo, da hrana pomembno vpliva na njihovo zdravje.  

 

4.6 UŽIVANJE RIB 

To vprašanje se je nanašalo izključno na uživanje rib in razloge, zakaj ribe sploh uživamo. 

Glede na to, da nas mediji vsakodnevno opozarjajo na to, da so ribe zdrave za nas, nas je 

zanimalo, če učenci vedo, zakaj so tako zdrave.  
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Preglednica 22: Strinjanje učencev z razlogi, zakaj je priporočljivo, da uživamo ribe 

večkrat na teden glede na spol in kraj bivanja 

TRDITVE 

SPOL BIVANJE 

ženski moški mesto vas 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Vsebujejo veliko vitamina C. 4 6,0 8 14,5 3 5,9 9 12,7 

Vsebujejo omega 3 maščobne kisline, 

ki nas varujejo pred boleznimi srca in 

ožilja.  

45 67,2 36 65,5 27 52,9 54 76,1 

So bogat vir prehranskih vlaknin. 18 26,9 11 20,0 21 41,2 8 11,3 

 

V preglednici 22 vidimo, da so se tako dekleta kot fantje večinoma odločali za trditev 

vsebujejo omega 3 maščobne kisline, ki nas varujejo pred boleznimi srca in ožilja, ki je 

hkrati tudi pravilen odgovor. Skoraj 27 % deklet in 20 % fantov pa se je odločalo za trditev 

so bogat vir prehranskih vlaknin. Razlog, da so se učenci v četrtini oz. petini primerov 

odločali za napačen odgovor, lahko povežemo s povečanim oglaševanjem izdelkov bogatih 

s prehranskimi vlakninami in spodbujanjem pogostejšega uživanja rib. Učenci so tako 

slišali za pomembnost prehranske vlaknine, le da so to povezali z napačnimi živili. 

 

Če pa primerjamo kraj bivanja, naletimo na drugačno strukturo. Razlika se je pokazala 

predvsem pri trditvi so bogat vir prehranskih vlaknin, saj se je kar 41,2 % mestnih učencev 

odločilo za ta odgovor. Medtem so se na vasi za ta odgovor odločali precej redkeje, le 11,3 

% učencev. Za pravilno trditev se je tako odločilo 76,1 % vaških učencev in 52,9 %  

mestnih učencev. Ti rezultati se prav tako ne skladajo z našimi pričakovanji, saj smo 

pričakovali, da mestni učenci bolje poznajo razloge za uživanje rib, kot pa vaški  učenci. 

 

4.7 UŽIVANJE PIJAČ 

Z naslednjim vprašanjem smo hoteli preveriti, katere tekočine učenci uživajo. Spraševali 

smo jih o pogostosti uživanja različnih tekočin, od tistih, katere so bogate s sladkorjem, do 

tistih, katere ne vsebujejo sladkorja. Glede na to, da je sadni sok v celoti sestavljen le iz 

iztisnjenega sadja, lahko le-tega štejemo v kategorijo funkcionalnih živil.  
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Preglednica 23: Pogostost uživanja naštetih vrst pijač (v f in f %) 

PIJAČE 
POGOSTO REDKO NIKOLI 

f f (%) f f (%) f f (%) 

gazirane pijače (pijače z mehurčki) 13 10,7 86 70,5 23 18,9 

nesladkan čaj 33 27,0 66 54,1 23 18,9 

sadni sok 79 64,8 41 33,6 2 1,6 

sladke pijače (vode z okusom, ledeni čaj, 

napitek iz sadnega sirupa) 
61 50,0 55 45,1 6 4,9 

voda 96 78,7 26 21,3 0 0,0 

 

V preglednici 23 vidimo, da je 78,7 % učencev trdilo, da pogosto uživajo vodo, nihče pa ni 

odgovoril, da vode nikoli ne uživa. Glede na to, da je to zelo visok odstotek, lahko 

sklepamo, da se učenci zavedajo pomembnosti vode za njihovo telo. Prav tako so učenci 

trdili, da pogosto uživajo sadne sokove in v polovici primerov tudi sladke pijače, kot so 

vode z okusi, ledeni čaji, napitki iz sadnega sirupa. Pogosto pitje sladkih pijač pa lahko 

postane problematično, saj v veliko primerih vsebujejo precej sladkorja. Glede na to, da 

učenci pogosto uživajo tudi vodo, bi bilo lažje zmanjšati vnos sladkih pijač in jih 

nadomestiti z vodo. 

 

Preglednica 24: Pogostost uživanja različnih pijač glede na spol (v f in f %) 

PIJAČE SPOL 
POGOSTO REDKO NIKOLI 

χ
2
 2P 

f f (%) f f (%) f f (%) 

gazirane pijače (pijače z 

mehurčki) 

ženski 3 4,5 51 76,1 13 19,4 
6,015 0,049 

moški 10 18,2 35 63,6 10 18,2 

nesladkan čaj 
ženski 19 28,4 34 50,7 14 20,9 

0,732 0,694 
moški 14 25,5 32 58,2 9 16,4 

sadni sok 
ženski 40 59,7 26 38,8 1 1,5 

1,801 0,406 
moški 39 70,9 15 27,3 1 1,8 

sladke pijače (vode z okusom, 

ledeni čaj, napitek iz sadnega 

sirupa) 

ženski 30 44,8 34 50,7 3 4,5 
1,927 0,381 

moški 31 56,4 21 38,2 3 5,5 

voda 
ženski 49 73,1 18 26,9 0 0,0 

2,734 0,098 
moški 47 85,5 8 14,5 0 0,0 

 

V preglednici 24 vidimo razlike med dekleti in fanti v uživanju določenih pijač. Dobili 

smo tudi statistično pomembno razliko in sicer pri uživanju gaziranih pijač. S 4,9 % 

tveganjem lahko trdimo, da fantje pogosteje uživajo gazirane pijače kot dekleta. 18,2 % 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 48    

 

fantov je namreč odgovorilo, da pogosto uživajo gazirane pijače, medtem ko se je le 4,5 % 

deklet odločilo za ta odgovor. Prav tako so se za odgovor voda v več primerih odločali 

fantje, čeprav razlika ni statistično značilna. 

 

Preglednica 25: Pogostost uživanja različnih pijač glede na kraj bivanja (v f in f %) 

PIJAČE 
BIVA-

NJE 

POGOSTO REDKO NIKOLI 
χ

2
 2P 

f f (%) f f (%) f f (%) 

gazirane pijače (pijače z 

mehurčki) 

mesto 8 15,7 32 62,7 11 21,6 
3,170 0,205 

vas 5 7,0 54 76,1 12 16,9 

nesladkan čaj 
mesto 13 25,5 28 54,9 10 19,6 

0,116 0,944 
vas 20 28,2 38 53,5 13 18,3 

sadni sok 
mesto 30 58,8 19 37,3 2 3,9 

3,607 0,165 
vas 49 69,0 22 31,0 0 0,0 

sladke pijače (vode z okusom, 

ledeni čaj, napitek iz sadnega 

sirupa) 

mesto 27 52,9 21 41,2 3 5,9 
0,614 0,736 

vas 34 47,9 34 47,9 3 4,2 

voda 
mesto 40 78,4 11 21,6 0 0,0 

0,003 0,953 
vas 56 78,9 15 21,1 0 0,0 

 

V preglednici 25 pa lahko vidimo, da med krajem bivanja nismo dobili nobene statistično 

pomembne razlike. Največja razlika med mestnimi in vaškimi učenci se kaže v uživanju 

gaziranih pijač, saj se je za odgovor pogosto odločilo 15,7 % mestnih učencev in le 7 % 

vaških učencev.  

 

4.8 RAZLOGI ZA UŽIVANJE DOLOČENIH ŽIVIL 

Pri tem vprašanju smo za učence sestavili preglednico, v kateri smo našteli nekaj živil, 

katera bi lahko uvrstili v kategorijo funkcionalnih živil. Za vsako živilo so učenci lahko 

izbirali ali to živilo uživajo ali pa ga ne uživajo. V obeh primerih smo zapisali trditve (npr. 

všeč mi je okus v stolpcu »uživam« in ni mi všeč okus v stolpcu »ne uživam«), učenci pa so 

izbrali tisto trditev, katera je najboljše opisala njihov odnos do tega živila. S tem smo za 

nekaj živil ugotovili, kateri so razlogi, da učenci določena živila uživajo oz. jih ne uživajo. 
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Preglednica 26: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za uživanje naštetih živil (v f 

in f %) 

ŽIVILO UŽIVAM f f (%) 

PARADIŽNIK 
Všeč mi je okus. 75 61,5 

Všeč mi je barva. 7 5,7 

ČESEN 
Je zdrav. 40 32,8 

Izboljša okus. 22 18,0 

TEMNA ČOKOLADA 
Je bolj zdrava. 47 38,5 

Ni tako sladka. 31 25,4 

BRUSNICE 
Všeč mi je okus. 50 41,0 

So sladke. 20 16,4 

OVSENI KOSMIČI 
So zdravi. 49 40,2 

Dobro vplivajo na mojo prebavo. 30 24,6 

JABOLKO 
Je bogato z vitamini. 65 53,3 

Je zdravo. 50 41,0 

NAVADNI JOGURT 
Dobro vpliva na mojo prebavo. 52 42,6 

Ne vsebuje dodanega sladkorja. 36 29,5 

SOJA 
Všeč mi je okus. 11 9,0 

Je zdrava. 23 18,9 

SADNI SOK (100%) 
Nima dodanega sladkorja. 24 19,7 

Je osvežilen. 71 58,2 

POLNOZRNAT KRUH 
Me bolj nasiti. 20 16,4 

Je bolj zdrav od belega.  64 52,5 

 

V preglednici 26 vidimo v koliko primerih so učenci trdili, da uživajo našteta živila. 

Najbolj pogosto so učenci odgovarjali, da uživajo jabolka in sicer so se v 53,3 % odločali 

za trditev je bogato z vitamini in v 41 % za trditev je zdravo. Če seštejemo oba deleža 

vidimo, da več kot 94 % učencev uživa jabolka, kar je zelo spodbudna številka. Velik delež 

učencev je prav tako trdil, da uživa sadne sokove, skupno skoraj 78 %. V 58,2 % so se 

odločali za trditev je osvežilen in v 19,7% za trditev nima dodanega sladkorja.  

 

Najmanj pogosto pa so učenci trdili, da uživajo sojo, kar je bilo tudi pričakovano, saj soja v 

Sloveniji ni tako splošno razširjena. Zanjo so učenci trdili, da jo uživajo le v 27,9 % in 

sicer so se za trditev všeč mi je okus odločili le v 9 %, za trditev je zdrava pa v 19,7 %. Na 

predzadnjem mestu pa se je znašel česen, kar je bilo tudi pričakovano. Kljub temu pa so 
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učenci skupno kar v 50,8 % odgovorili, da ga uživajo, od tega skoraj 33 % ker je zdrav in 

pa 18 %, ker izboljša okus.   

 

Preglednica 27: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za ne uživanje naštetih živil 

(v f in f %) 

ŽIVILO NE UŽIVAM f f (%) 

PARADIŽNIK 
Ni mi všeč okus. 37 30,3 

Moti me barva. 3 2,5 

ČESEN 
Peče. 33 27,0 

Smrdi. 27 22,1 

TEMNA ČOKOLADA 
Je premalo sladka. 3 2,5 

Je grenka. 41 33,6 

BRUSNICE 
Doma jih ne jemo. 42 34,4 

Ni mi všeč okus. 10 8,2 

OVSENI KOSMIČI 
Nista mi všeč okus in vonj. 18 14,8 

Ne poznam. 25 20,5 

JABOLKO 
Ni mi všeč okus. 4 3,3 

Je pretrdo. 3 2,5 

NAVADNI JOGURT 
Ni mi všeč okus. 13 10,7 

Rajši jem sadne jogurte. 21 17,2 

SOJA 
Ni mi všeč okus. 23 18,9 

Doma je ne uživamo. 65 53,3 

SADNI SOK (100%) 
Rajši imam pijače z mehurčki. 4 3,3 

Rajši pijem vodo. 23 18,9 

POLNOZRNAT KRUH 

Rajši imam bel kruh. 27 22,1 

Ni mi všeč barva. 1 0,8 

Motijo me dodana semena. 10 8,2 

 

V preglednici 27 vidimo ravno nasprotne trditve kot v preglednici 26 saj so tu predstavljeni 

razlogi za ne uživanje živil. Tu vidimo, da so se učenci v 72,2 % odločali, da ne uživajo 

soje. Največkrat so se strinjali s trditvijo doma je ne uživamo in sicer v 53,3 %, v 18,9 % 

pa so se odločali za trditev ker ni mi všeč okus.  
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Preglednica 28: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za uživanje in za ne uživanje 

naštetih živil glede na spol (v f in f %) 

ŽIVILO SPOL UŽIVAM f 
f 

(%) 
NE UŽIVAM f 

f 

(%) 
χ

2
 2P 

PARADIŽNIK 

ženski Všeč mi je 

okus. 

43 64,2 Ni mi všeč 

okus. 

21 31,3 

4,293 0,232 
moški 32 58,2 16 29,1 

ženski Všeč mi je 

barva. 

3 4,5 
Moti me barva. 

0 0,0 

moški 4 7,3 3 5,5 

ČESEN 

ženski 
Je zdrav. 

18 26,9 
Peče. 

22 32,8 

3,850 0,278 
moški 22 40,0 11 20,0 

ženski 
Izboljša okus. 

11 16,4 
Smrdi. 

16 23,9 

moški 11 20,0 11 20,0 

TEMNA 

ČOKOLADA 

ženski 
Je bolj zdrava. 

27 40,3 Je premalo  

sladka. 

1 1,5 

0,712 0,870 
moški 20 36,4 2 3,6 

ženski 
Ni tako sladka. 

17 25,4 
Je grenka. 

22 32,8 

moški 14 25,5 19 34,5 

BRUSNICE 

ženski Všeč mi je 

okus. 

30 44,8 Doma jih ne 

jemo. 

21 31,3 

5,271 0,153 
moški 20 36,4 21 38,2 

ženski 
So sladke. 

8 11,9 Ni mi všeč 

okus. 

8 11,9 

moški 12 21,8 2 3,6 

OVSENI  

KOSMIČI 

ženski 
So zdravi. 

29 43,3 Nista mi všeč 

okus in vonj. 

10 14,9 

7,339 0,062 
moški 20 36,4 8 14,5 

ženski Dobro vplivajo 

na mojo 

prebavo. 

20 29,9 
Ne poznam. 

8 11,9 

moški 10 18,2 17 30,9 

JABOLKO 

ženski Je bogato z 

vitamini. 

33 49,3 Ni mi všeč 

okus. 

2 3,0 

1,180 0,758 
moški 32 58,2 2 3,6 

ženski 
Je zdravo. 

30 44,8 
Je pretrdo. 

2 3,0 

moški 20 36,4 1 1,8 

NAVADNI 

JOGURT 

ženski Dobro vpliva na 

mojo prebavo. 

28 41,8 Ni mi všeč 

okus. 

8 11,9 

0,876 0,831 
moški 24 43,6 5 9,1 

ženski Ne vsebuje 

dodanega slad. 

21 31,3 Rajši jem sadne 

jogurte. 

10 14,9 

moški 15 27,3 11 20,0 

SOJA 

ženski Všeč mi je 

okus. 

5 7,5 Ni mi všeč 

okus. 

13 19,4 

2,316 0,510 
moški 6 10,9 10 18,2 

ženski 
Je zdrava. 

10 14,9 Doma je ne 

uživamo. 

39 58,2 

moški 13 23,6 26 47,3 
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Nadaljevanje preglednice 28. 

 

SADNI SOK 

(100%) 

ženski Nima dodanega 

sladkorja. 

15 22,4 Rajši imam 

pijače z  

mehurčki. 

2 3,0 

4,007 0,261 
moški 9 16,4 2 3,6 

ženski 
Je osvežilen. 

34 50,7 Rajši pijem 

vodo. 

16 23,9 

moški 37 67,3 7 12,7 

POLNOZRNAT 

KRUH 

ženski 
Me bolj nasiti. 

9 13,4 Rajši imam bel 

kruh. 

16 23,9 

2,369 0,668 

moški 11 20,0 11 20 

ženski Je bolj zdrav od 

belega.  

36 53,7 Ni mi všeč 

barva. 

0 0,0 

moški 28 50,9 1 1,8 

ženski 
/ / / 

Motijo me 

dodana semena. 

6 9,0 

moški 4 7,3 

 

 

V preglednici 28 smo primerjali odgovore deklet in fantov, zajeli pa stolpec »uživam« in 

stolpec »ne uživam«, da smo lahko proučili, kakšne so razlike med spoloma. Pri tem nismo 

zaznali nobenih statističnih razlik. Opazna pa je razlika v uživanju česna. Dekleta so 

namreč le v 43,3 % trdila, da uživajo česen, medtem ko je enako trdilo 60 % fantov. 

 

Za ovsene kosmiče so dekleta s 73,2 % pogosteje trdila, da jih uživajo, ker so zdravi in 

dobro vplivajo na mojo prebavo. Fantje pa so pogosteje trdili, da jih ne uživajo, in sicer so 

se v  30,9 % strinjali s trditvijo ne poznam, v 14,5 % pa s trditvijo nista mi všeč okus in 

vonj. 
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Preglednica 29: Strinjanje učencev z navedenimi razlogi za uživanje naštetih živil 

glede na kraj bivanja (v f in f %) 

ŽIVILO 
BIVA- 

NJE 
UŽIVAM f 

f 

(%) 
NE UŽIVAM f 

f 

(%) 
χ

2
 2P 

PARADIŽNIK 

mesto 
Všeč mi je okus. 

29 56,9 
Ni mi všeč okus. 

18 35,3 

7,371 0,061 
vas 46 64,8 19 26,8 

mesto Všeč mi je 

barva. 

1 2,0 
Moti me barva. 

3 5,9 

vas 6 8,5 0 0,0 

ČESEN 

mesto 
Je zdrav. 

13 25,5 
Peče. 

14 27,5 

2,669 0,445 
vas 27 38,0 19 26,8 

mesto 
Izboljša okus. 

10 19,6 
Smrdi. 

14 27,5 

vas 12 16,9 13 18,3 

TEMNA 

ČOKOLADA 

mesto 
Je bolj zdrava. 

18 35,3 Je premalo 

sladka. 

3 5,9 

6,395 0,094 
vas 29 40,8 0 0 

mesto 
Ni tako sladka. 

10 19,6 
Je grenka. 

20 39,2 

vas 21 29,6 21 29,6 

BRUSNICE 

mesto 
Všeč mi je okus. 

25 49 Doma jih ne 

jemo. 

17 33,3 

5,595 0,133 
vas 25 35,2 25 35,2 

mesto 
So sladke. 

8 15,7 
Ni mi všeč okus. 

1 2 

vas 12 16,9 9 12,7 

OVSENI 

KOSMIČI 

mesto 
So zdravi. 

23 45,1 Nista mi všeč 

okus in vonj. 

6 11,8 

1,136 0,769 
vas 26 36,6 12 16,9 

mesto Dobro vplivajo 

na mojo 

prebavo. 

12 23,5 
Ne poznam. 

10 19,6 

vas 18 25,4 15 21,1 

JABOLKO 

mesto Je bogato z vita-

mini. 

27 52,9 
Ni mi všeč okus. 

3 5,9 

2,873 0,412 
vas 38 53,5 1 1,4 

mesto 
Je zdravo. 

19 37,3 
Je pretrdo. 

2 3,9 

vas 31 43,7 1 1,4 

NAVADNI 

JOGURT 

mesto Dobro vpliva na 

mojo prebavo. 

21 41,2 
Ni mi všeč okus. 

2 3,9 

9,234 0,026 
vas 31 43,7 11 15,5 

mesto Ne vsebuje 

dodanega slad. 

14 27,5 Rajši jem sadne 

jogurte. 

14 27,5 

vas 22 31,0 7 9,9 

SOJA 

mesto 
Všeč mi je okus. 

4 7,8 
Ni mi všeč okus. 

14 27,5 

4,879 0,181 

vas 7 9,9 9 12,7 

mesto 

Je zdrava. 

7 13,7 
Doma je ne 

uživamo. 

26 51,0 

vas 16 22,5 39 54,9 

vas 17 23,9 0 0 
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Nadaljevanje preglednice 29. 

 

SADNI SOK 

(100%) 

mesto Nima dodanega 

sladkorja. 

7 13,7 Rajši imam pija- 

če z mehurčki. 

4 7,8 

7,921 0,048 
vas 17 23,9 0 0 

mesto 
Je osvežilen. 

32 62,7 Rajši pijem 

vodo. 

8 15,7 

vas 39 54,9 15 21,1 

POLNOZR- 

NAT KRUH 

mesto 
Me bolj nasiti. 

8 15,7 Rajši imam bel 

kruh. 

15 29,4 

5,246 0,263 

vas 12 16,9 12 16,9 

mesto Je bolj zdrav od 

belega.  

22 43,1 Ni mi všeč 

barva. 

1 2 

vas 42 59,2 0 0 

mesto 
/ / / 

Motijo me 

dodana semena. 

5 9,8 

vas 5 7 

 

 

V preglednici 29 smo primerjali odgovore učencev glede na kraj bivanja, prav tako pa smo 

zajeli stolpec »uživam« in »ne uživam«. Pri tem smo naleteli na statistično pomembno 

razliko pri uživanju navadnega jogurta. Z 2,6 % tveganjem lahko trdimo, da v primerjavi z 

učenci v mestu, učencem na vasi ni všeč okus navadnega jogurta. Kljub temu pa so 

rezultati pokazali, da imajo mestni učenci raje sadne jogurte kot vaški učenci in da so se 

vaški učenci pogosteje odločali za odgovor uživam. 

 

Statistično pomembna razlika med mestnimi in vaškimi učenci se je pokazala tudi pri 

uživanju sadnega soka. S 4,8 % tveganjem lahko trdimo, da imajo vaški učenci raje sadni 

sok, ker nima dodanega sladkorja. Mestni učenci pa raje pijejo sadni sok, ker je osvežilen. 

Prav tako imajo mestni učenci v primerjavi z vaškimi učenci, ki raje pijejo vodo, raje 

pijače z mehurčki.  

 

Razlike, čeprav ne statistično pomembne, so se pokazale tudi pri česnu. Vaški učenci so se 

v 38 % odločali, da ga uživajo ker je zdrav, mestni učenci pa so se za isti odgovor odločali 

v 25,5 %. Prav tako je do vidne razlike prišlo pri primeru temne čokolade. 29,6 % vaških 

učencev je trdilo, da jo uživajo, ker ni tako sladka. Nasprotno pa se je 39,2 % mestnih 

učencev odločilo, da ne uživajo temne čokolade, ker je grenka, prav tako so se pogosteje 

strinjali, da je premalo sladka. Za sojo je 22,5 % vaških učencev trdilo, da jo uživa, ker je 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 55    

 

zdrava, 27,5 % mestnih učencev pa je trdilo, da soje ne uživa, ker jim ni všeč okus. Tako 

mestni kot vaški učenci pa so se v več kot 50 % odločali za trditev doma je ne uživamo. 

 

Na primeru česna, temne čokolade, ovsenih kosmičev in navadnega jogurta so se učenci v 

več kot 50% odločali, da ta živila uživajo, ker so zdrava, ker niso tako sladka, ali ker dobro 

vplivajo na prebavo. To nakazuje, da se učenci zavedajo, da ima hrana vpliv na njihovo 

zdravje. Poglejmo še dve trditvi iz preglednice 20 in 21 in sicer: rad/a jem tako hrano, ki je 

okusna, ne glede na to, kako vpliva na moje zdravje in če imam na izbiro bolj zdravo hrano 

ali pa hrano, ki ni tako zdrava (z veliko sladkorja, maščobami…) izberem manj zdravo. Pri 

1. trditvi vidimo, da učenci v 43,4 % niso znali opredeliti, ali se s trditvijo strinjajo ali ne, z 

več kot 21 % pa se niso strinjali oz. se nikakor niso strinjali s trditvijo. Pri 2. trditvi pa se 

35,3 % učencev ni znalo opredeliti, v točno 50 % pa se niso strinjali oz. se nikakor niso 

strinjali s trditvijo.  

Če pogledamo odgovore na obe vprašanji, lahko ovržemo 4. hipotezo, da učenci dajejo 

prednost okusu in videzu hrane, vpliv hrane na njihovo zdravje jim je manj 

pomemben.  

 

4.9 PRIPRAVLJANJE ZDRAVIH OBROKOV 

Z zadnjim vprašanjem pa smo želeli poizvedeti, kakšno je stališče staršev anketiranih 

učencev do zdravega načina prehranjevanja. Zanimalo nas je, ali starši kdaj pripravijo 

zdrav obrok hrane, za katerega vedo, da ga njihovi otroci ne marajo preveč in jim vseeno 

naročijo, da ga morajo pojesti. Poleg tega smo tiste učence, kateri so odgovorili, da jim 

starši pripravljajo takšne obroke, povprašali, katere so te jedi. S tem smo hoteli izvedeti, ali 

starši v jedilnike vključujejo tudi funkcionalna živila. Glede na to, da je 41 učencev 

odgovorilo, da jim starši ne pripravljajo takšnih obrokov, smo 81 učencev (kateri so 

odgovorili, da jim starši pripravljajo takšne jedi) upoštevali kot celoto, torej kot 100%.  
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Preglednica 30: Pripravljanje zdravega obroka glede na spol in kraj bivanja (v f in f 

%) 

TRDITVE 
DA NE 

χ
2
 2P 

f f (%) f f (%) 

SPOL 
ženski 49 73,1 18 26,9 

3,027 0,082 
moški 32 58,2 23 41,8 

BIVANJE 
mesto 28 54,9 23 45,1 

5,187 0,023 
vas 53 74,6 18 25,4 

 

V preglednici 30 vidimo, da smo našli statistično pomembno razliko med mestno in vaško 

šolo. Z 2,3 % tveganjem lahko trdimo, da učencem na vasi starši pogosteje pripravljajo 

zdrave obroke hrane, kot v mestu.  

 

Če med seboj primerjamo spola opazimo, da so dekleta pogosteje odgovorila, da jim starši 

pripravljajo takšne obroke, kot pa so to trdili fantje. 

 

Preglednica 31: Pogostost pripravljanja zdravih obrokov (v f in f %) 

PRIMERI ZDRAVIH JEDI f f (%) 

zelenjava 72 88,9 

sadje 18 22,2 

ribe 7 3,7 

meso 7 6,2 

mleko, navadni jogurt 6 8,6 

kislo zelje 5 7,4 

česen, čebula 3 1,2 

ovsena kaša 1 1,2 

jajce 1 8,6 

 

V preglednici 31 so zapisane jedi, za katere so učenci trdili, da jim jih starši pripravljajo v 

prepričanju, da so te jedi zdrave za njihove otroke. Učenci so daleč najpogosteje trdili, da 

jim starši pripravljajo zelenjavo (solata, paprika, paradižnik, špinača, brstični ohrovt, 

cvetača, brokoli, fižol, beluši, repa, pesa, korenje, grah, čičerika, leča, ajda), dokaj pogosto 

pa tudi sadje (jabolka, limone, suho sadje). Ovseno kašo naj bi pripravljali samo enemu 

izmed učencev, kar je precej manj kot smo pričakovali, glede na to, da so v zadnjem času 

tudi ovseni kosmiči pogosto omenjeni kot zdrava hrana.  
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Preglednica 32: Pogostost pripravljanja zdravih obrokov glede na spol in kraj 

bivanja (v f in f %) 

IZBRANE  

ZDRAVE JEDI 

SPOL KRAJ BIVANJA 

ŽENSKI MOŠKI MESTO VAS 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

zelenjava 45 91,8 27 84,4 26 92,9 46 86,8 

sadje 10 20,4 8 25,0 3 10,7 15 28,3 

ribe 2 4,1 1 3,1 2 7,1 1 1,9 

meso 1 2,0 4 12,5 1 3,6 4 7,5 

mleko, navadni jogurt 6 12,2 1 3,1 4 14,3 3 5,7 

kislo zelje 4 8,2 2 6,3 0 0,0 6 11,3 

česen, čebula 1 2,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 

ovsena kaša 0 0,0 1 3,1 1 3,6 0 0,0 

jajce 4 8,2 3 9,4 2 7,1 5 9,4 

 

Pri obdelavi podatkov smo upoštevali dejstvo, da je na zadnje vprašanje odgovarjalo le 81 

učencev, od tega je bilo 49 deklet in 32 fantov oz. 28 mestnih in 53 vaških učencev. Tako 

dekleta kot fantje so v velikem deležu trdili, da jim starši kot zdrav obrok ponudijo 

zelenjavo, njej pa sledi sadje z nižjim odstotkom. Dekletom naj bi pogosteje za zdravo jed 

ponujali mleko in jogurte, fantom pa meso.  

 

Med vaškimi in mestnimi učenci se je pokazala razlika predvsem pri sadju, saj ga starši 

večkrat ponudijo vaškim učencem kot mestnim, ravno obratno pa je pri ribah. Mestnim 

učencem naj starši ne bi ponujali kislega zelja, medtem ko vaški učenci trdili, da jim ga 

starši večkrat ponujajo.   
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4.10 PREGLED JEDILNIKOV 

4.10.1 Primerjava malic med mestno in vaško osnovno šolo 

Glede na to, da obstajajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, kjer so razni napotki, kako omogočiti učencem zdravo prehrano, smo se hoteli 

prepričati, ali se v šolski prehrani te smernice upošteva ali ne. V ta namen smo na dveh 

osnovnih šolah (ena v mestnem okolju in ena na vasi) pregledali tedenski jedilnik. Pri 

primerjanju smo bili pozorni predvsem na prisotnost oziroma odsotnost živil, ki bi jih 

lahko uvrstili v kategorijo funkcionalnih živil. 

 

Preglednica 33: Tedenski jedilnik za malico v mestni šoli 

DAN MALICA 

ponedeljek žemlja, piščančja prsi v ovitku, kumare, čaj z limono 

torek makovka, sadna skuta, čaj z limono 

sreda sirova štručka, sadni jogurt, suho sadje 

četrtek rženi kruh, ribji namaz, paradižnik, čaj z limono 

petek mlečni zdrob, kakav za posip, banana 

 

Najprej si bomo pogledali tedenski jedilnik mestne šole. V preglednici 33 lahko opazimo, 

da učenci dnevno dobijo vsaj nekaj sadja ali zelenjave. Prehrana je zelo raznolika, vsak dan 

namreč dobijo različno vrsto pekovskih izdelkov oziroma kruha. Učenci uživajo tudi 

nekatere mlečne izdelke, kot sta skuta in jogurt, prav tako pa se mleko nahaja tudi v 

mlečnem zdrobu. Za učence je namreč priporočljivo pogosto uživanje mleka in mlečnih 

izdelkov. Prav tako je zelo pozitivno, da učencem ne ponujajo sladkih pijač, ampak le čaj z 

limono. Nekatere izmed teh jedi, bi pa bilo za zdravje učencev bolj priporočljivo zamenjati 

s tistimi, ki imajo manj dodanega sladkorja (kot je zamenjava sadnega jogurta z navadnim, 

sadno skuto pa bi lahko pripravili sami in brez dodanega sladkorja). 

V kategorijo funkcionalnih živil lahko iz preglednice 33 uvrstimo naslednja živila: kumare, 

sadna skuta, sadni jogurt, suho sadje, rženi kruh, ribji namaz, paradižnik, banana.  
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Preglednica 34: Tedenski jedilnik za malico na vaški šoli 

DAN MALICA 

ponedeljek pirin zdrob z mletimi lešniki 

torek domači sadni jogurt, polnozrnata štručka 

sreda črna žemlja, kakav, sadje 

četrtek sendvič s suho salamo in sirom, sveža zelenjava, sadni nektar 

petek čokoladni namaz, koruzni kruh, čaj, sadje  

 

V preglednici 34 je zapisan tedenski jedilnik vaške šole. Prav tako se skoraj dnevno na 

jedilniku pojavlja sadje oziroma zelenjava. Tako kot v mestni šoli, se tudi tukaj pojavljajo 

različne vrste pekovskih izdelkov in kruh iz različnih vrst žit. Zanimivo je dejstvo, da 

učencem ponujajo domači sadni jogurt in pa lešnike, ki so za zdravje učencev prav tako 

pomembni. Tu se poleg čaja pojavlja tudi sadni nektar, ki bi ga bilo boljše zamenjati s 100 

% sadnim sokom. Prav tako bi tudi v tem primeru lahko s sladkorjem bogata živila 

zamenjali z živili, ki vsebujejo manj sladkorja. 

V kategorijo funkcionalnih živil lahko iz preglednice 34 uvrstimo naslednja živila: lešniki, 

sadni jogurt, polnozrnata štručka, črna žemlja, sadje, sveža zelenjava.  

 

4.10.2 Predlogi za vključevanje funkcionalnih živil v jedilnike 

Kljub temu, da smo ob analizi dveh tedenskih jedilnikov videli, da se na jedilnikih kar 

pogosto pojavljajo tudi funkcionalna živila, dodajamo nekaj predlogov, kako ta živila še 

pogosteje vključevati v jedilnike.  

 

Ko pogledamo jedilnik mestne šole vidimo, da je za prvi dan izbrana žemlja, ki je po vsej 

verjetnosti iz bele moke in bi jo bilo boljše zamenjati s polnozrnato žemljo ali pa 

polnozrnatim kruhom. Poleg tega bi v to malico lahko vključili precej več zelenjave (npr. 

paradižnik, papriko,…) in bi tako to malico naredili še bolj bogato s funkcionalnimi živili. 

Prav tako bi lahko makovko in sirovo štručko, ki sta izbrana za drugi oz. tretji dan, 

nadomestili s polnozrnatim izdelkom, vseeno pa je potrebno paziti, da so na jedilniku 

raznoliki izdelki. Sadni jogurt bi kot že omenjeno lahko zamenjali z navadnim jogurtom ali 
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pa še bolj priporočljivo s probiotičnim jogurtom, ki ima še večji vpliv na prebavo. Pri 

četrtem jedilniku bi vse jedi lahko uvrstili med funkcionalna živila, lahko pa bi dodali še 

kakšen sadež (npr. jabolko). Mlečni zdrob, namenjen za zadnji dan v tednu, bi lahko 

nadomestili s polnozrnatim pšeničnim zdrobom ali pa s pirinim zdrobom (kot na vaški 

šoli), ki vsebuje več beljakovin kot pšenični.  

 

Kot že omenjeno, so na vaški šoli za prvi dan izbrali pirin zdrob, na katerega so namesto 

kakava dali mlete lešnike, kar tudi uvrščamo med funkcionalna živila. Poleg te jedi bi 

lahko dodali še sadje, da bi bila malica bolj raznolika. Z vidika funkcionalnosti bi za drugi 

dan namesto sadnega jogurta lahko ponudili navadni oz. probiotični jogurt. Pri vrstah 

kruha oz. pekovskih izdelkov je opaziti, da so le-ta polnozrnata. Namesto kakava bi pri 

tretji malici lahko ponudili samo mleko ali pa kefir. Pri sendviču bi lahko bili pozorni na 

to, da bi bilo v njem precej sveže zelenjave, sadni nektar pa bi zamenjali s 100% sadnim 

sokom ali pa nesladkanim čajem. Pri zadnjem dnevu pa bi lahko čokoladni namaz 

zamenjali z ribjim namazom, kot so ga predlagali tudi v mestni šoli. 

 

Ne glede na šolo, bi bilo priporočljivo, da bi učenci imeli tudi med ostalimi odmori (ne le 

med odmorom za malico) na voljo sadje in pa nesladkan čaj oz. vodo.  
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5. ZAKLJUČEK 

Funkcionalna živila lahko v grobem delimo na nespremenjena ali polnovredna živila in pa 

na spremenjena živila, katerim so dodane nove komponente ali pa imajo zgolj višjo raven 

že prvotno prisotne funkcionalne komponente. Vsa ta živila pa imajo pozitiven učinek na 

naše zdravje, ohranjajo in izboljšujejo naše zdravje, poleg tega pa še preprečujejo nastanek 

mnogim boleznim. Funkcionalno živilo mora biti del vsakodnevne prehrane in ni 

namenjena zgolj občasnemu uživanju (npr. ko že zbolimo). 

 

Ker je poznanih že veliko funkcionalnih živil in ker tako rekoč dnevno nastajajo novi 

funkcionalni izdelki, bi bilo priporočljivo, da bi takšna živila ponujali tudi učencem v 

šolski prehrani. Zato smo v tem delu v pregled vzeli dva tedenska jedilnika in sicer jedilnik 

šole v mestu in jedilnik šole na vasi. Ugotovili smo, da se na jedilnikih pojavljajo 

predvsem nespremenjena funkcionalna živila in sicer najbolj pogosto sadje nato pa 

zelenjava, pojavljajo se tudi mleko in mlečni izdelki, lešniki in polnozrnat kruh. Našteli 

smo tudi nekaj primerov, kako bi lahko funkcionalna živila pogosteje vključevali v šolsko 

prehrano. Predlagali smo: zamenjavo belega kruha in pekovskih izdelkov s polnozrnatim 

kruhom in polnozrnatimi pekovskimi izdelki, več različne sveže zelenjave, zamenjavo 

sadnega jogurta z navadnim ali s probiotičnim jogurtom, več različnega sadja, zamenjavo 

kakava z mlekom ali kefirjem, zamenjava sadnega nektarja s 100 % sadnim sokom ali 

nesladkanim čajem, zamenjava čokoladnega namaza z ribjim namazom. 

 

V diplomskem delu smo želeli raziskati, kakšen je odnos osnovnošolskih otrok do 

funkcionalnih živil. Želeli smo proučiti, v kolikšni meri učenci poznajo ta izraz in če 

učenci uživajo funkcionalna živila. Anketo, ki smo jo izvedli na dveh osnovnih šolah (ena 

šola v mestnem okolju in ena v vaškem okolju) je izpolnilo 122 učencev. S pridobljenimi 

podatki smo prišli do zaključka, da učenci slabo poznajo in razumejo izraz funkcionalna 

živila, predvsem na vaški šoli, kjer je velika večina učencev odgovorila, da tega izraza ne 

pozna. S tem smo tudi potrdili hipotezo, da učenci ne razumejo izraza funkcionalna živila. 

 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 62    

 

Prav tako smo potrdili drugo hipotezo, da se znanje učencev o funkcionalnih živilih 

razlikuje glede na okolje v katerem živijo in sicer učenci v mestnem okolju bolje poznajo 

funkcionalna živila kot učenci v vaškem okolju. Vendar so rezultati ankete pokazali, da je 

razlika zelo majhna, pričakovali smo namreč precej večjo razliko. Učenci so se nadalje v 

visokem deležu strinjali s trditvami, da hrana vpliva na njihovo zdravje, tako da smo tudi 

tretjo hipotezo, da se učenci zavedajo, da hrana pomembno vpliva na njihovo zdravje, 

potrdili. 

 

Pri vprašanju, če učenci pri izbiri hrane, ki jo imajo na voljo, gledajo na videz in okus ali 

na vpliv, ki ga ima taka hrana na zdravje, pa smo dobili malo manj enoglasne odgovore. 

Učenci se pri nekaterih trditvah niso znali opredeliti, a kljub temu smo hipotezo, da učenci 

dajejo prednost okusu in videzu hrane, vpliv hrane na njihovo zdravje jim je manj 

pomemben, ovrgli. Prav tako smo ovrgli hipotezo, da učenci o funkcionalnih živilih največ 

izvedo iz medijev, saj je večina učencev trdila, da o funkcionalnih živilih in zdravem 

prehranjevanju največ izvedo v šoli in doma. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da učenci o izrazu funkcionalnih živil vedo zelo 

malo, kljub mnogim pozitivnim učinkom na naše zdravje. Priporočljivo bi bilo, da bi se ta 

tema vnesla tudi v učni načrt za gospodinjstvo in bi tako učence podrobneje seznanili s 

funkcionalnimi živili. Potrebno se je zavedati, da učenje pravilnega prehranjevanja že 

tekom osnovne šole pripomore k temu, da se pravilno prehranjujemo tudi v kasnejših 

obdobjih življenja. Zdrav način prehranjevanja pa nam zmanjšuje možnost za nastanek 

raznih sodobnih bolezni.    

 

Učenci se mnogokrat zgledujejo po učiteljih, tudi kar se tiče prehranjevanja. Poskrbimo 

torej, da bodo učenci dobili dovolj znanja, da bodo lahko sami storili vse kar je v njihovi 

moči, da bodo ostali zdravi tudi v kasnejših obdobjih življenja. Skrb za zdravje naj bi bila 

naša prioriteta, zato pomagajmo učencem razmišljati v tej smeri. 
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6. PEDAGOŠKI DEL 

Glede na pozitivne učinke na naše zdravje, katere nam omogočajo funkcionalna živila, bi 

bilo priporočljivo ta pojem vpeljati v učni načrt za gospodinjstvo. S tem bi učencem dali 

možnost, da spoznajo osnove funkcionalnih živil, katere bi lahko kasneje v življenju 

uživali v dobro svojega zdravja. Zato smo izdelali predlog učne ure na to temo. Ta pojem 

bi lahko obravnavali pri predmetu gospodinjstva, in sicer v 6. razredu. Funkcionalna živila 

bi lahko povezali z zdravim načinom prehranjevanja, torej bi učno uro izpeljali v modulu 

hrana in prehrana.  

 

Učna tema: hrana in prehrana                               

Učna enota: zdrava prehrana in funkcionalna živila 

 

Operativni učni cilji: 

 učenci razumejo pojem funkcionalna živila, 

 učenci znajo našteti nekaj živil, katera sodijo v to kategorijo, 

 učenci razumejo, da obstaja tesna povezava med hrano, ki jo zaužijemo in našim 

zdravjem, 

 učenci znajo povezati nekaj osnovnih primerov funkcionalnih živil z njihovim 

vplivom na naše zdravje.  

 

Didaktična oblika: frontalna, skupinska, individualna. 

                                                                                                                                                              

Metoda: razlaga, razgovor, delo s tekstom. 

 

Učna sredstva: 

 učila in učni pripomočki: računalnik, power point predstavitev, učbenik, kreda, 

tabla, embalaža funkcionalnih živil, preglednica z glavnimi skupinami 

funkcionalnih živil, delovni list. 
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Preglednica 35: Primer šolske učne ure na temo funkcionalnih živil 

FAZE 

UČNA  STRATEGIJA  

učitelj učenec 
metode/ 

oblike dela 
čas 

učila in 

učni 

pripo- 

močki 

UVAJANJE 

(pripravljanje) 

Pozdravi učence, 

napove obravnavano 

enoto. Ponovi prejšnjo 

snov s hitrim 

spraševanjem. 

Se pripravi na pouk. 

Odgovarja na 

učiteljeva vprašanja 

(ponovitev prejšnje 

snovi). 

frontalna 

 

razlaga 

 

razgovor 

5 min / 

NOVO ZNANJE 

(obravnava nove 

snovi) 

Vpelje pojem 

funkcionalna živila. 

Pove kakšne učinke 

imajo ta živila na naše 

zdravje. Pove, katera so 

ta živila. Poskuša 

izvedeti, ali doma 

uživajo katero od teh 

živil. Razdeli učence v 

skupine, vsaka dobi 

nekaj primerov  

embalaže takšnih živil 

in preglednico glavnih 

skupin funkcionalnih 

živil.  

Sodeluje pri uri, 

razmišlja in pove 

svoje mnenje. Pove, 

ali se je že srečal s 

takšnimi živili. Dela 

v skupini, nato 

določijo vodjo, ki 

poroča, kaj so 

izvedeli iz embalaž 

funkcionalnih živil. 

S pomočjo 

preglednice uvrstijo 

živilo v pravo 

skupino.  

frontalna 

 

skupinska 

 

razgovor 

 

razlaga 

 

delo s 

tekstom 

20 

min 

Ppt 

predsta

vitev, 

učbenik

, 

embala

ža 

funkc. 

živil, 

tabela s 

funkc. 

živili 

PONAVLJANJE 

Razdeli delovne liste na 

temo funkcionalnih 

živil in naroči učencem, 

naj ga rešijo, postavi 

jim časovno omejitev. 

Samostojno reši 

delovni list. Lahko 

si pomaga z zapiski. 

individualna 

 

delo s 

tekstom 

 

7  

min 

delovni 

list 

PREVERJANJE 

(sklepno) 

Skupaj z učenci 

preverijo pravilnost 

odgovorov. 

Vsak učenec prebere 

en stavek. Če je 

odgovor napačen, ga 

popravijo ostali 

učenci oz. učitelj. 

individualna 

 

razgovor 

 

delo s 

tekstom 

10 

min 

delovni 

list 

ZAKLJUČEK 

Pohvali učence za 

sodelovanje. Pove kaj 

se bodo prihodnjo uro 

učili. 

Pospravi svoj 

prostor. 
/ 

3 

 min 
/ 

  



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 65    

 

7. LITERATURA 

Barasi, M. E. (2003). Human nutrition – A health perspective. London: Hodder Arnold 

 

Brown, A. (2011). Understanding Food: Principles and Preparation (4th Ed.). 

Wadsworth:  Cengage Learning 

 

Btaiche, I. F., Sweet, B. V., Kraft, M. D. (2010). Positive Drug–Nutrient Interactions. V: 

Boullata, J. I., Armenti, V. T. (ed.), Handbook of Drug-Nutrient Interactions  (2nd Ed.) 

(str. 303 - 339). New York: Humana Press. 

 

Cheynier, V. (2005). Polyphenols in foods are more complex than often thought. V The 

American Journal of Clinical Nutrition, 81 (1), 223S – 229S. 

 

Clydesdale, F. (2005). Functional Foods: Opportunities and Challenges. Pridobljeno dne 

3.5.2013, s http://www.ift.org/Knowledge-Center/Read-IFT-Publications/Science-

Reports/Scientific-Status-Summaries/Functional-Foods.aspx 

 

Food Standards Agency (2010). Eatwell plate. Pridobljeno 22.8.2013, s 

http://collections.europarchive.org/tna/20100927130941/http://food.gov.uk/multimedia/pdf

s/publication/eatwellplateguide0310.pdf 

 

Gabrijelčič, M., Pograjc, L., Gregorič, M., Adamič, M. in Čampa, A. (2005) Smernice 

zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti 

naprej). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS. 

 

Hasler, C. M., Brown, A. C. (2009). Position of the American Dietetic Association: 

Functional Foods. Journal of the American Dietetic Association, 109 (4), 735-746. 

Pridobljeno 31.5.2013, s http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0002-

8223/PIIS0002822309001692.pdf 

http://www.ift.org/Knowledge-Center/Read-IFT-Publications/Science-Reports/Scientific-Status-Summaries/Functional-Foods.aspx
http://www.ift.org/Knowledge-Center/Read-IFT-Publications/Science-Reports/Scientific-Status-Summaries/Functional-Foods.aspx
http://collections.europarchive.org/tna/20100927130941/http:/food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/eatwellplateguide0310.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20100927130941/http:/food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/eatwellplateguide0310.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0002-8223/PIIS0002822309001692.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0002-8223/PIIS0002822309001692.pdf


Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 66    

 

Heasman, M., Mellentin, J. (2001). The functional foods revolution: healthy people, 

healthy profits?. United Kingdom: Earthscan Publications Ltd 

 

IFIC. (2009). Background on Functional Foods, Pridobljeno 16.8.2013, s 

http://www.foodinsight.org/Content/3842/Final%20Functional%20Foods%20Backgrounde

r.pdf 

 

IVZ. (2011). Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010: več 

mladostnikov redno zajtrkuje, poseganje po sladkih živilih in dietah še vedno prepogosto. 

Pridobljeno 20.8.2013, s 

http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=1682&_5_PageIndex=2&_5_groupId=176

&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0. 

 

IVZ. (2012). Šolska in delavska malica sta pomembna ukrepa za zagotavljanje zdravih 

izbir. Pridobljeno 20.8.2013, s 

http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=2108&_5_PageIndex=1&_5_groupId=176

&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0.%29. 

 

IVZ. (2013). Referenčne  vrednosti  za  vnos vitaminov  in mineralov  – tabelarična  

priporočila  za  otroke,  mladostnike, odrasle in starejše. Pridobljeno 20.8.2013, s 

http://www.ivz.si/prehrana?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=6551&_5_Au

toResize=false&pl=8-5.3. 

 

Kostanjevec, S. (2013). Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Ljubljana, 

Pedagoška fakulteta 

 

Maletto, P. (2010). New trend – development of functional foods and beverages. 

Pridobljeno 20.8.2013, s http://beverage-development.net/functional-foods.htm 

 

Marinangeli, C. P. F., Jones, P. J. H. (2010). The use of functional plant ingredients for the 

development of efficacious functional foods. V : J. Smith, E. Charter (ed.), Functional food 

product development (str. 110 – 134). Canada: Blackwell Publishing  

http://www.foodinsight.org/Content/3842/Final%20Functional%20Foods%20Backgrounder.pdf
http://www.foodinsight.org/Content/3842/Final%20Functional%20Foods%20Backgrounder.pdf
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=1682&_5_PageIndex=2&_5_groupId=176&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=1682&_5_PageIndex=2&_5_groupId=176&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=2108&_5_PageIndex=1&_5_groupId=176&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0.%29
http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=8&pi=5&_5_id=2108&_5_PageIndex=1&_5_groupId=176&_5_newsCategory=&_5_action=ShowNewsFull&pl=8-5.0.%29
http://www.ivz.si/prehrana?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=6551&_5_AutoResize=false&pl=8-5.3
http://www.ivz.si/prehrana?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=6551&_5_AutoResize=false&pl=8-5.3
http://beverage-development.net/functional-foods.htm


Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 67    

 

Mičović, E. (2006). Prebiotik inulin. Zdravstveno varstvo, 45,196-203. Pridobljeno 

13.3.2013, s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8UCH17FZ/ 

 

Pokorn, D. (2003). Prehrana v različnih življenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v 

prehrani. Ljubljana: Marbona 

 

Raspor, P. in Rogelj, I. (2001). Funkcionalna hrana – definicije. V: Žlender, B., Gašperlin, 

L. (ur.), Funkcionalna hrana. 21. Bitenčevi živilski dnevi 2001 (25 - 36). Ljubljana: 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. 

 

Ross, D. (2010). Food and Nutrition. India: Oxford Book Company 

 

Sanguansri, L.,  Augustin, M. (2010). Microencapsulation in functional food product 

development. V: J. Smith, E. Charter (ed.), Functional food product development (str. 4 - 

24). Canada: Blackwell Publishing 

 

Scalbert, A., Johnson, I. T., Saltmarsh, M. (2005). Polyphenols: antioxidants and beyond. 

V The American Journal of Clinical Nutrition, 81 (1), 215S – 217S. 

 

Singh, N. P. (2007). Fruit and Vegetable Preservation. India: Oxford Book Company 

 

Sip, A., Grajek, W. (2010). Probiotics and prebiotics. V: J. Smith, E. Charter (ed.), 

Functional food product development. (str. 146 - 177). Canada: Blackwell Publishing 

 

Siro, I.,  Kapolna, E., Kapolna, B., Lugasi, A. (2008). Functional food. Product 

development, marketing and consumer acceptance - A review. Appetite, 51, 456 – 467. 

Pridobljeno 13.3. 2013, s 

http://www.nutrinfo.com/pagina/info/appetite%202008%20%20%20nov%2051%283%294

56-467.pdf 

 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8UCH17FZ/
http://www.nutrinfo.com/pagina/info/appetite%202008%20%20%20nov%2051%283%29456-467.pdf
http://www.nutrinfo.com/pagina/info/appetite%202008%20%20%20nov%2051%283%29456-467.pdf


Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 68    

 

Slavin, L. J., Lloyd, B. (2012). Health Benefits of Fruits and Vegetables. V Advances in 

Nutrition, an international review journal. 3 (4), 506 – 516. Pridobljeno 22.8.2013, s 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649719/ 

 

USDA. (2005). Mypyramid. Pridobljeno 22.8.2013, s 

http://www.choosemyplate.gov/food-groups/downloads/MiniPoster.pdf 

 

Webb, G. P. (2006). Dietary supplements and functional foods. Oxford: Blackwell 

Publishing 

 

Webb, G. P. (2008). Nutrition: a health promotion approach (3rh Ed.). London: Hodder 

Arnold 

 

WHO. (2013a). Cancer. Pridobljeno 1.6.2013 s 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html 

 

WHO. (2013b). Cardiovascular diseases (CVDs). Pridobljeno 1.6.2013 s 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html  

 

Zakon o šolski prehrani. 2013. Uradni list Republike Slovenije, 23, 3:  303 – 307 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649719/
http://www.choosemyplate.gov/food-groups/downloads/MiniPoster.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/index.html


Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 69    

 

8. PRILOGE 

8.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spol (obkroži): 

 ženski 

 moški 

Živim v/na (obkroži): 

 mestu 

 vasi

 

1. V spodnji tabeli so našteta nekatera živila. S križcem označi katera izmed njih uživaš 

pogosto, katera redko in katera nikoli. 

ŽIVILA POGOSTO REDKO NIKOLI 

borovnice    

brokoli    

jagode    

probiotični jogurt    

lešniki    

mlečna čokolada    

mleko     

mlečni izdelki    

ocvrt krompir    

piškoti    

ribe    

slani prigrizki (čips, slane palčke,…)    

špinača    

 

 

2. Predstavljaj si, da imaš pred seboj krožnik s hrano, ki je ne maraš. Če bi ti kdo rekel, 

da je ta hrana dobra za tvoje zdravje, ali bi: (obkroži) 

 vse pojedel 

 vsaj nekaj pustil 

 vse bi pustil 

 

3. Kje izveš največ o tem, kako se moramo prehranjevati? Število 1 pomeni, da se s 

trditvijo nikakor ne strinjaš, število 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjaš. 



Raztresen G. Odnos osnovnošolskih otrok do funkcionalnih živil.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 70    

 

Trditev 

1 

nikakor se 

ne strinjam 

2 

se ne 

strinjam 

3 

niti se ne 

strinjam, niti 

se strinjam 

4 

se 

strinjam 

5 

popolnoma 

se strinjam 

Največ izvem v šoli. 1 2 3 4 5 

Največ izvem doma. 1 2 3 4 5 

Največ izvem od prijateljev. 1 2 3 4 5 

Največ preberem v knjigah, 

revijah. 
1 2 3 4 5 

Največ preberem na 

internetu. 
1 2 3 4 5 

 

 

4. Ali si že slišal/a za izraz funkcionalna živila? (obkroži)  

DA   NE 

 

5. Spodaj so naštete nekatere različne trditve o funkcionalnih živilih. Število 1 pomeni, 

da se s trditvijo nikakor ne strinjaš, število 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjaš. 

Trditev 

1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

se ne 

strinja

m 

3 

niti se ne 

strinjam, niti 

se strinjam 

4 

se 

strinja

m 

5 

popolno

ma se 

strinjam 

Funkcionalna živila so namenjena 

samo bolnikom in starejšim. 
1 2 3 4 5 

Funkcionalna živila ohranjajo zdravje 

ali celo prispevajo k boljšemu zdravju. 
1 2 3 4 5 

Funkcionalna živila nimajo nobenega 

vpliva na naše zdravje. 
1 2 3 4 5 

Funkcionalna živila so namenjena 

vsem, ne glede na starost in zdravje. 
1 2 3 4 5 

 

 

6. Predstavljaj si, da imaš možnost, da za en dan po svojih željah oblikuješ jedilnik za 

malico in kosilo. Na spodnji črti napiši, kaj predlagaš za malico v šoli in kaj za kosilo 

(v šoli ali pa doma).  

 

MALICA: _______________________________________________________________ 

 

KOSILO: _______________________________________________________________. 
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7. Označi svoje strinjanje. Število 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne strinjaš, število 5 

pa, da se s trditvijo popolnoma strinjaš. 

Trditev 

1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

se ne 

strinjam 

3 

niti se ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

4 

se 

strinjam 

5 

popoln

oma se 

strinja

m 

Hrana, ki jo pojem, vpliva na moje zdravje. 1 2 3 4 5 

Rad/a jem tako hrano, ki je okusna, ne  

glede na to, kako vpliva na moje zdravje. 
1 2 3 4 5 

Sadje in zelenjavo moramo uživati vsak 

dan. 
1 2 3 4 5 

Če imam na izbiro bolj zdravo hrano ali pa 

hrano, ki ni tako zdrava (z veliko sladkorja, 

maščobami…) izberem manj zdravo. 

1 2 3 4 5 

O zdravi prehrani izvem največ preko  

televizije, radia, interneta,... 
1 2 3 4 5 

Če pojem preveč sladkarij, se slabo 

počutim, ker vem, da to ni dobro zame. 
1 2 3 4 5 

Zdravju koristni izdelki so ponavadi 

slabšega okusa kot druga hrana. 
1 2 3 4 5 

Vsako živilo, ki ne vsebuje veliko sladkorja 

 in maščob, je zdravo. 
1 2 3 4 5 

Zame je dobro, če uživam izdelke, ki so  

zdravju koristni. 
1 2 3 4 5 

 

8. Ribe moramo uživati večkrat na teden, ker: 

 vsebujejo veliko vitamina C 

 vsebujejo omega 3 maščobne kisline, ki nas varujejo pred boleznimi srca in ožilja 

 so bogat vir prehranskih vlaknin 

 

9. Označi kako pogosto piješ pijače, ki so naštete v spodnji tabeli. 

Vrsta pijače POGOSTO REDKO NIKOLI 

gazirane pijače (pijače z mehurčki)    

nesladkan čaj    

sadni sok     

sladke pijače (vode z okusom, ledeni čaj, napitek 

iz sadnega sirupa) 

   

voda    
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10. V tabeli so našteta nekatera živila, ki jih pogosto uporabljamo. Če jih uživaš obkroži v 

stolpcu »uživam« tisto trditev, ki pove, zakaj to živilo uživaš (levi stolpec). Enako 

stori pri tistih živilih, katerih ne uživaš, le da to stori v stolpcu »ne uživam« (desni 

stolpec) 

UŽIVAM ŽIVILO NE UŽIVAM 

 dobro vpliva na moje kosti Primer: mleko  ni mi všeč vonj 

 všeč mi je okus 

 všeč mi je barva 
PARADIŽNIK 

 ni mi všeč okus 

 moti me barva 

 je zdrav 

 izboljša okus 
ČESEN 

 peče 

 smrdi 

 je bolj zdrava 

 ni tako sladka 

TEMNA 

ČOKOLADA 

 je premalo sladka 

 je grenka 

 všeč mi je okus 

 so sladke 
BRUSNICE 

 doma jih ne jemo 

 ni mi všeč okus 

 so zdravi 

 dobro vplivajo na mojo prebavo 

OVSENI 

KOSMIČI 

 nista  mi všeč okus in 

vonj 

 ne poznam 

 je bogato z vitamini 

 je zdravo 
JABOLKO 

 ni mi všeč okus 

 je pretrdo  

 dobro vpliva na mojo prebavo 

 ne vsebuje dodanega sladkorja 

NAVADNI 

JOGURT 

 ni mi všeč okus 

 rajši jem sadne 

jogurte 

 všeč mi je okus 

 je zdrava 
SOJA 

 ni mi všeč okus 

 doma je ne uživamo 

 nima dodanega sladkorja 

 je osvežilen 

SADNI SOK 

(100%) 

 rajši imam pijače z 

mehurčki 

 rajši pijem vodo 

 me bolj nasiti 

 je bolj zdrav od belega kruha 

POLNOZRNAT 

KRUH 

 rajši imam bel kruh 

 ni mi všeč barva 

 motijo me dodana 

semena 

 

 

11. Ali ti starši kdaj pripravijo kakšno jed in ti nato rečejo, da moraš to pojesti, ker je to 

zdravo zate?   DA  NE 

 

Katere so te jedi?_______________________________________________________ 

 


