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POVZETEK 

Zdravstvene in prehranske trditve pridobivajo vedno večjo pozornost tako med proizvajalci kot med 

potrošniki, saj so proizvajalci živil odkrili njihovo pomembnost pri doseganju večje prodaje. Trditve so 

vir informacij, ki si jih potrošnik želi pridobiti že s pogledom na embalažo in ne z zahtevnim 

raziskovanjem. Seveda pa ni vse tako enostavno, saj proizvajalci z zahtevnim besediščem lahko 

potrošnika tudi odvrnejo od nakupa, čeprav je njihov namen ravno nasproten. 

V diplomskem delu smo ugotavljali prepoznavnost, razumevanje in zaupanje potrošnikov v 

prehranske in zdravstvene trditve ter vpliv trditev na potrošnikovo odločitev za nakup živil. V 

raziskavi je sodelovalo 70 oseb različnih starostnih skupin, obeh spolov iz različnih delov Slovenije. 

Oblikovan je bil anonimni vprašalnik, ki so ga na spletu izpolnjevali anketiranci. 

Ocenjujemo, da prehranske in zdravstvene trditve nimajo močnega vpliva na odločitve potrošnika pri 

nakupu živil in da pomembnih razlik med spoloma ni. Ugotovili smo, da se potrošnikom zdijo 

razumljive zdravstvene in prehranske trditve pomembnejše od tistih, ki jih ne razumejo. Iz rezultatov 

je tudi razvidno, da več kot polovica potrošnikov (53%), vključenih v raziskavo, le občasno prebira 

informacije na embalaži živila.  

Zaradi pogostega nerazumevanja zapisanih izrazov v  zdravstvenih in prehranskih  trditvah  bi bilo 

potrebno večje informiranje  in izobraževanje potrošnika, da bi na podlagi svojega znanja lažje izbral 

živila po načelih zdrave prehrane. Prav tako pa ima pri tem veliko vlogo država, ki lahko z ustrezno 

zakonodajo poskrbi, da ne prihaja do zavajanja potrošnikov pri uporabi prehranskih in zdravstvenih 

trditev. 

 

Ključne besede: potrošnik, označevanje živil, zdravstvene trditve, prehranske trditve. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Health and nutrition claims are getting bigger attention in various countries around the world, since 

food producers have discovered their importance at achieving higher profits. Claims are source of 

information, which a consumer wants to get without additional research when facing packaging. Of 

course not everything is so simple, because food producers with demanding vocabulary can also 

discourage consumers from buying goods, even though their intention is just the opposite. 

In the thesis we determined the recognizability, understandability and trust of consumers in health 

and nutrition claims, we also looked the impact of the claim on the purchase of food. The study 

included 70 people of various age groups of both genders from different parts of Slovenia. They filled 

in a newly structured anonymous questionnaire.  

We estimate that health and nutrition claims do not have strong impact on consumers’ purchase of 

food and that there is no significant difference between genders. Results of our study show that 

consumers find health and nutrition claims, which they understand, more important than those they 

do not. More than half of consumers (53%), included in the study, occasionally read the information 

on food packaging. 

Because of frequent misunderstanding of the scientific terms written in health and nutrition claims, 

greater informing and educating consumers would be necessary, so that they would be able to 

choose food based on their knowledge of principles of healthy nutrition.  Country also plays a major 

role, because it can reduce a chance of misleading health and nutrition claims on food packaging with 

appropriate legislation. 

Key words: consumer, labeling of food, health claims, nutrition claims. 
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1. UVOD

O zdravstvenih in prehranskih trditvah, zapisanih na embalaži živil, se v zadnjih desetih letih izvaja 

vedno več raziskav, saj se ljudje zavedajo njihovega pomena. Postale so eno izmed orodij oglaševanja 

in sredstvo za posredovanje informacij potrošnikom (Nocella in Kennedy, 2012). Zaradi vse večjega 

pojavljanja trditev na embalaži je Evropska unija sprejeta uredbo, ki preprečuje zavajanje 

potrošnikov. V uredbi so zapisana splošna načela in pogoji, ki jih je treba izpolniti, da se lahko trditev 

pojavi na živilu (Uredba (ES) 1924/2006). 

Pri potrošniku prihaja največkrat do nerazumevanja trditev, saj so v trditvah pogosto uporabljene 

strokovne besede, s katerimi večina potrošnikov ni seznanjena. Pogosto prihaja do tega, da 

proizvajalci zavajajo potrošnike, saj na embalaži poudarijo določen vitamin ali element, ki ga je v 

živilu malo. Potrošniki kupijo živilo zaradi prehranske trditve, ne preverijo pa navedb o dejanski 

vsebnosti posamezne hranilne snovi v živilu. Ob nakupu živil, ki imajo navedene določene trditve, se 

lahko pojavlja tudi strah pred novimi in neznanimi snovmi v hrani, zaradi česar potrošniki ne želijo 

kupovati živil z zdravstvenimi in prehranskimi trditvami, ki jih ne poznajo. 

Seveda je razumevanje trditev in s tem povezana odločitev za nakup, možna le takrat, ko potrošniki 

opazijo in prepoznajo trditve na embalaži živil. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, ali potrošniki 

prepoznajo zdravstvene in prehranske trditve, jih razumejo, kakšen odnos imajo do omenjenih 

trditev, kako jih sprejemajo in kritično ovrednotijo.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV ZDRAVSTVENIH IN PREHRANSKIH TRDITEV 
 

V uredbi Evropske skupnosti (1924/2006) je opredeljen pojem trditve, podrobneje so obrazložene 

zdravstvene in prehranske trditve. Najprej je trditev opisana kot vsako neobvezno sporočilo (slikovna, 

grafična ali simbolna predstavitev) v okviru zakonodaje Evropske skupnosti ali zakonodaje posamezne 

države. S to trditvijo se namiguje (navaja ali domneva) posebne lastnosti živila. 

Prehranska trditev je vrsta trditve, ki namiguje (navaja ali domneva) ugodne prehranske lastnosti 

živila v povezavi s hranilnimi snovmi (jih vsebuje, jih vsebuje v manjšem ali večjem deležu, jih ne 

vsebuje) in energijo (jo zagotavlja, je ne zagotavlja) (Uredba (ES) 1924/2006).    

Zdravstvena trditev je druga vrsta trditev, ki namiguje (navaja ali domneva) povezavo med uživanjem 

živil ali njihovih sestavin in vplivom na zdravje. Med zdravstvene trditve uvrščamo trditve v zvezi z 

zmanjšanjem tveganja za nastanek bolezni, ki namigujejo (navajajo ali domnevajo) povezavo med 

uživanjem živil ali njihovih sestavin ter znatnim zmanjšanjem dejavnikov tveganja za razvoj bolezni 

(Uredba (ES) 1924/2006). 

Zaradi podobnosti oziroma majhnih razlik med zdravstvenimi in prehranskimi trditvami imajo 

potrošniki velikokrat težave, saj ne razlikujejo med različnimi vrstami trditev. Te razlike so včasih 

nejasne ali nesmiselne, saj tako zdravstvene kot prehranske trditve temeljijo na prehranskih dejstvih. 

Poleg tega potrošnik med zbiranjem in obdelavo podatkov te trditve poveže v asociacijske mreže, 

zaradi česar se izgubi ločnica med njimi (Lawson, 2002, v Lähteenmäki, 2013). 

2.2 POMEN TRDITEV IN NJIHOVA ZNANSTVENA UTEMELJITEV 
 

Zaradi vse večjega števila obolenj, povezanih z načinom prehranjevanja, se je za proizvajalce hrane 

pojavila možnost, da s promocijo zdrave hrane ter zagotavljanjem bolj natančnih informacij o živilu 

pred nakupom opozorijo na specifične prednosti določenih izdelkov z zapisom zdravstvenih in 

prehranskih trditev na embalažo živila. Zdravstvene trditve imajo dodano vrednost samo v primerih, 

ko potrošnik prepozna korist oziroma pozitivne učinke živila ter jim pripiše pomembno vlogo. Pri tem 

je pomembno razumevanje koristi in pomembnosti za nas same (Lähteenmäki, 2013).  

Prav tako so za nosilce živilske dejavnosti zdravstvene in prehranske trditve pomemben vir 

pospeševanja prodaje in ena izmed tehnik obveščanja potrošnika (Nocella in Kennedy, 2012), saj 
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poudarjajo koristnost izdelkov za zdravje ter prehransko vrednost živil (Pravst, Kušar, Pohar in 

Klopčič, 2014). Zelo pomembno je zagotavljanje varstva potrošnikov ob učinkovitem delovanju 

notranjega trga, kar je pomen zdravstvenih in prehranskih trditev (Uredba (ES) 1924/2006).   

Zdravstvene in prehranske trditve v Evropi so podprte s splošno sprejetimi znanstvenimi dokazi, ki jih 

mora nosilec živilske dejavnosti predložiti pristojnemu organu (Uredba (ES) 1924/2006). Za izvajanje 

navedene uredbe je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uradni nadzor 

izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Ob pojavu živil živalskega 

izvora to izvaja Veterinarska uprava Republike Slovenije. V delu uredbe, ki se nanaša na prehranska 

dopolnila, živila za posebne prehranske in zdravstvene namene ter na hrano v gostinskih lokalih, je za 

izvajanje odgovorno Ministrstvo za zdravje, uradni nadzor izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike 

Slovenije (Uredba RS, 38/2010).  

Zdravstvene in prehranske trditve morajo biti vnaprej odobrene s strani Evropske agencije za varnost 

hrane (EFSA); le tako  se lahko pojavljajo na embalaži izdelkov ali v namene trženja izdelka (Uredba 

(ES) 1924/2006). Seznami dovoljenih trditev so objavljeni in so nestalni, saj se na podlagi novih 

dokazov dodajo nove trditve ali odstranijo stare (Lähteenmäki idr., 2010).  

V ZDA uporabljajo sistem označevanja zdravstvenih in prehranskih trditev po pomembnosti oz. 

znanstvenem dokazu, s črkami od A do D. Črka A pomeni visoko znanstveno sprejet dokaz, črka D pa 

nizko vrednost znanstveno sprejetega dokaza oziroma dokaz, ki še ni bil sprejet. Tukaj se pojavlja 

nerazumevanje in zmedenost potrošnikov, saj ne razumejo razlike med nekvalificiranimi (črka A) in 

kvalificiranimi (črka B,C,D) znanstveno sprejetimi dokazi (Nocella in Kennedy, 2012). 

2.3 UPORABA TRDITEV 
 

Pri uporabi zdravstvenih in prehranskih trditev je treba upoštevati v nadaljevanju navedena splošna 

načela. Uporaba trditev ne sme biti nepravilna ali zavajajoča, ne sme spodbujati potrošnika k 

prevelikemu vnosu teh živil, ne sme povzročati negotovosti v povezavi z varnostjo ter prehransko 

primernostjo živil brez trditev (npr. možnosti ogrožanja zdravja zaradi neuživanja določenih živil). 

Prav tako trditve ne smejo navajati k temu, da pestra in uravnotežena prehrana ne moreta zagotoviti 

potrebne količine hranilnih snovi, opozarjati na količino izgubljene teže ob uživanju živil s trditvami, 

opozarjati na zdravniška priporočila, ki niso v skladu z nacionalnimi predpisi, ter z raznimi slikovnimi 

ali grafičnimi predstavitvami izkoristiti strah potrošnika ob navajanju sprememb telesnih funkcij 

(Uredba (ES) 1924/2006).    
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Zdravstvene in prehranske trditve je dovoljeno uporabljati samo ob izpolnitvi določenih pogojev. 

Živilo z zapisano trditvijo mora imeti dokazan pozitiven fiziološki ali hranilni učinek. Ta učinek temelji 

na podlagi splošno sprejetih znanstvenih dokazov, ki potrjujejo prisotnost, odsotnost ali zmanjšano 

vsebnost snovi v živilu. Prav tako mora biti hranilo ali snov v živilu v uporabni obliki za telo. V 

končnem izdelku mora biti prisotna znatna količina hranila ali snovi, ki omogoča doseči obljubljen 

fiziološki ali hranilni učinek, omenjen mora biti tudi potreben način uporabe. Zapisana mora biti 

izjava za osebe, ki se morajo izogibati uporabi teh živil. Dodano mora biti opozorilo na živilih, ki 

predstavljajo nevarnost za zdravje ob pretirani uporabi (Uredba (ES) 1924/2006).  

Vendar se kljub vsem splošnim načelom in določenim pogojem pojavljajo nepravilnosti. V slovenski 

raziskavi so bile ugotovljene nepravilnosti v povezavi s splošno zapisanimi trditvami, zdravstveno 

neutemeljenimi trditvami, manjkajočimi trditvami o pomembnosti zdrave in uravnotežene prehrane, 

neoznačenimi hranilnimi vrednostmi, na katero se je trditev nanašala, ter nepravilnosti pri splošnem 

označevanju živil (Pravst idr., 2014). 

Uporaba teh trditev je dovoljena, če povprečen potrošnik razume pozitivne učinke, zapisane v 

trditvah. Povprečen potrošnik je v Uredbi (ES) 1924/2006 zapisan kot razumen, dobro obveščen, 

dovolj pazljiv, preudaren potrošnik, poleg tega ima pomembno vlogo tudi posameznikova kultura, 

jezik in družba. Nocella in Kennedy (2012) zagovarjata mnenje, da bi bilo bolje kot izraz povprečen 

potrošnik uporabiti izraz potrošnik z namenom. Pod tem imenom bi bil opisan potrošnik, ki išče živila, 

od katerih bo imel želeno korist. Izbrane zdravstvene in prehranske trditve na embalaži živila mu 

bodo v pomoč pri odločitvi za nakup.  

2.4 VPLIV DEJAVNIKOV NA RAZUMEVANJE TRDITEV 
 

Narejenih je bilo že veliko raziskav o odzivu potrošnikov na zdravstvene trditve. Največji vpliv na 

dojemanje trditev ima zdravje in prednosti uživanja določenih živil, prepričljivost in verodostojnost 

trditev ter pritožbe ali všečnost živil s trditvami (Lähteenmäki, 2013). Na dojemanje trditev ima 

pomemben vpliv tudi halo učinek (Roe, Levy in Derby, 1999). 

2.4.1 Zdravje in zdrava hrana 

Težnja živil z zdravstvenimi trditvami je v tem, da so ta živila bolj zdrava od tistih, ki ne vsebujejo 

zdravstvenih trditev, vendar je ta težnja majhna in ne brezpogojno pozitivna. Kot potrošnikom se 

nam zazdi, da z uživanjem živil z zdravstvenimi trditvami storimo velik korak k izboljšanju in 

vzdrževanju svojega zdravja, vendar ni nujno, da nas te trditve vedno privlačijo in se zaradi njih 

odločimo za nakup živil (Lähteenmäki, 2013; Pravst idr., 2014).  
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Potrošniki si pod besedo zdrava hrana predstavljajo različne opise oziroma lastnosti. Nekateri 

zaznavajo ekološko pridelano hrano bolj zdravo od konvencionalne, saj so mnenja, da je naravno 

(ekološko) dobro (Lähteenmäki, 2013). Raziskave so pokazale, da ljudje z močno razvitim čutom do 

okolja večkrat posežejo po nakupu ekološko pridelane hrane zaradi njihovega preveč pozitivnega 

pogleda na takšna živila in ne zaradi zdravstvenih ali prehranskih trditev (Schuldt in Hannahan, 2013). 

Nekateri potrošniki so se naučili prepoznati določene pokazatelje zdravja, kjer zdravstvene in 

prehranske trditve, zapisane na embalaži živil, pomagajo pri nakupnem odločanju (Lähteenmäki, 

2013). Potrošnik je za živila s trditvami pripravljen odšteti več denarja, poleg tega obstaja večja 

možnost za nakup (Pravst idr., 2014; Williams, 2006). Da višja cena živil z zdravstvenimi in 

prehranskimi trditvami, nima negativnega vpliva na potrošnikovo ocenjevanje živil, je bilo potrjeno 

tudi v raziskavi, ki je bila opravljena v Belgiji (Verbeke, Scholderer in Lähteenmäki, 2009). Vendar se je 

pokazala razlika v pripravljenosti za plačevanje višje cene med posameznimi živili. Potrošniki niso bili 

pripravljeni plačati več denarja za jagode z zapisanimi trditvami na embalaži oziroma so jih kupili zgolj 

ob akcijah, če pa je bila na izbiro jagnjetina z zapisanimi trditvami, so bili zanjo vseeno pripravljeni 

plačati več (Chambers, Lobb in Mortimer, 2006). 

Poudarjanje zdravja kot eno izmed značilnosti živil ima lahko za potrošnike negativen vpliv zaradi 

pričakovanj, povezanih z živilom (okus, naravnost in priročnost živila) (Lähteenmäki, 2013). 

Poudarjanje zdravja in dodajanje zdravstvenih trditev živilom, ki jih potrošnik že pojmuje kot zdrave, 

ni najbolje. To se je pokazalo tudi v raziskavi o krepitvi vsebnosti flavonoidov v sadju in zelenjavi.  Pri 

potrošniku se je namreč pojavil dvom, zakaj naj bi zdravo hrano naredili še bolj zdravo ter ali se pri 

tem uporabljajo nenaravne metode, ki zmanjšajo okus, vsebnost hranilnih snovi in ki vplivajo na 

varnost živil v daljšem časovnem obdobju (Lampila, Lieshount, Gremmen in Lähteenmäki, 2009).  

2.4.2 Halo učinek in učinek magične krogle 

 

Zaradi halo učinka se potrošnikom velikokrat zazdi, da so živila z zdravstvenimi trditvami tista, ki bodo 

rešila vse njihove zdravstvene težave. Halo učinek je pravzaprav posploševanje zapisanih pozitivnih 

lastnosti živila v zdravstveni trditvi na način, da imamo o živilu splošno pozitivno mnenje, ki se nanaša 

na vse lastnosti živila, ne samo na tiste, ki so zapisane. Pri učinku magične krogle gre za pripisovanje 

neprimernih zdravstvenih koristi določenega živila (Roe idr., 1999).  

 

Halo učinek so prikazali pri potrošnikovem zmotnem prepričanju o manjši vsebnosti kalorij v zdravem 

obroku kakor v nezdravem. Torej gre za halo učinek povezovanja zdravja z manjšim vnosom kalorij v 

telo (Chernev, 2011). Lähteenmäki in idr. (2010) opažajo, da v nekaterih primerih ne pride do 
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prenosa pozitivnih lastnosti na druge lastnosti živila, ampak je vpliv halo učinka lahko negativen. 

Postavlja se vprašanje, ali sploh gre za halo učinek ali gre samo za aktiviranje iskanja že obstoječega 

znanja in njegove uporabe. 

2.5 RAZUMEVANJE TRDITEV PRI POTROŠNIKU 

2.5.1 Način zapisa trditev ter njihovo oblikovanje na embalaži živila 

 

Za razumevanje zdravstvenih in prehranskih trditev, zapisanih na embalaži živil je zelo pomembno, 

kako so le ta oblikovana in zapisana. Raziskave so pokazale, da imajo potrošniki raje kratke trditve 

zapisane na sprednjem delu embalaže, na zadnjem delu embalaže pa so lahko te trditve bolj obširno 

obrazložene. Kratke trditve pripomorejo k ustvarjanju specifičnega pozitivnega razmišljanja, 

pozitivnih prepričanj o živilu ter omogočajo boljše razumevanje zapisanih koristnih lastnosti živila, 

zaradi česar so pri potrošniku bolje sprejete (Singer, Williams, Ridges, Murray in McMahon, 2006; 

Wansink, Sonka in Hasler, 2004). Slabost kratkih trditev je, da največkrat vsebujejo samo enega 

izmed osnovnih elementov (delovanje živila; sestavino, ki sproži delovanje; fiziološko ali psihološko 

prednost, ki jo sestavina prinaša). O preostalih dveh elementih mora potrošnik sklepati na podlagi 

svojega znanja, kar lahko vodi do napačnih zaključkov ali težav pri razumevanju zapisanih trditev 

(Lähteenmäki, 2013). Dolge trditve ustvarijo splošno razmišljanje potrošnika, velikokrat jih potrošniki 

ne razumejo zaradi dolžine in jih zaradi tega ne preberejo v celoti (Singer idr., 2006; Wansink idr., 

2004). Iz literature je razvidno, da je za potrošnika najbolje, da so informacije na embalaži živil 

enostavno zapisane, ne preobsežne, da se zaradi poplave besed ne izgubi vsa njihova pomembnost. 

Seveda prihaja tudi v tej raziskavi do razhajanj med mnenji potrošnikov o zapisani količini informacij 

na embalaži živil. Nekateri potrošniki menijo, da je preveč zapisanih informacij, drugi imajo občutek, 

da bi jih potrebovali še več za dobro seznanjenost z živilom (Chambers idr., 2006). 

 

Način, kako so prehranske trditve zapisane na živilih, ima zelo majhen vpliv na zaznavanje celotnega 

zdravega živila, zaznavanje specifičnega zdravstvenega učinka na telo (van Trijp in van der Lans, 2007) 

ter ocenjevanje lastnosti živila (Lähteenmäki idr., 2010). Vendar različne oblike trditev vplivajo na 

zaznavanje novosti živila, razumevanje živila in njegovo verodostojnost. Za potrošnika ni toliko 

pomembna vrsta trditve, ki je zapisana na embalaži (zdravstvene ali prehranske), ampak jim je 

pomembnejša končna korist, ki jo imajo od tega živila (van Trijp in van der Lans, 2007). 
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2.5.2 Znanje in težave pri razumevanju trditev 

 

Znanje o zdravstvenih trditvah ima velik vpliv na potrošnikovo zaznavanje zdravja in sprejetja živil, ki 

imajo na sprednjem delu embalaže zapisane trditve (Lähteenmäki, 2013). Prav tako vpliva znanje na 

motivacijo in odnos do živil (Nocella in Kennedy, 2012). 

 

Uporaba široko razširjene in znane trditve na embalaži živil bolj vpliva na potrošnika kakor vpeljava 

nove neznane besede v trditvi. Negativen vpliv zdravstvenih in prehranskih trditev se lahko pojavi v 

primeru, da trditve vsebujejo neznane besede, ki jim potrošnik v preteklosti še ni bil izpostavljen. 

Potrošniki so zaradi tega največkrat zmedeni, lahko se pojavi tudi problem nerazumevanja 

pozitivnega učinka trditev (Lähteenmäki idr., 2010; Pouthoulaki in Chryssochoidis, 2009). To je 

predvsem zaradi tega, ker potrošniki ne morejo takoj preizkusiti zdravstvenih koristi živil, ampak 

morajo uporabiti druge zapisane informacije na embalaži živil (Pouthoulaki in Chryssochoidis, 2009). 

Potrošnikom predstavlja težavo razumevanje vpliva posameznih hranilnih snovi (npr. omega 3 

maščobne kisline). To besedo so že slišali, vendar ne razumejo njihovega vpliva na telo in zaradi tega 

ne vedo, ali jim koristi ali ne. Težave se pojavljajo pri računanju iz kJ v kkal, predvsem pri načrtovanju 

diet (Nocella in Kennedy, 2012). 

Težave potrošnikov pri razumevanju trditev v ZDA se lahko pojavijo tudi zaradi uporabe modalnih 

glagolov (lahko, mogoče, sme ...) in nekaterih pridevnikov (obljubljajoče, ne dokončne …), ki 

namigujejo na pozitivne lastnosti zdravstvenih in prehranskih trditev, niso pa vse dokončno dokazane 

z znanstvenimi spoznanji. Na potrošnika lahko takšne besede delujejo tako pozitivno kot negativno, v 

tem primeru kot tržna poteza proizvajalcev živilskih izdelkov (Nocella in Kennedy, 2012). 

V raziskavi, izvedeni med različnimi državami v Evropi (Velika Britanija, Poljska, Švedska, Nemčija, 

Madžarska, Francija) so ugotavljali, kakšno je potrošnikovo razumevanje zdravstvenih in prehranskih 

trditev na embalaži živil ter kakšne napačne predstave se pri tem pojavljajo. Ugotovili so, da 25% 

oseb, vključenih v raziskavo, ni razumelo, kaj so trans nasičene maščobne kisline, a so razumeli, da je 

treba njihov delež v vsakodnevni prehrani zmanjšati. 62% oseb, zajetih v raziskavo, je bilo mnenja, da 

morajo uživati večji delež omega 3 maščobnih kislin, 75% oseb, zajetih v raziskavo, pa je bilo mnenja, 

da morajo zaužiti manj nasičenih maščob v vsakodnevni prehrani. Večina oseb, vključenih v raziskavo, 

je priporočalo manjši vnos soli oz. natrija v telo, 14% oseb, vključenih v raziskavo, pa ni razumelo, 

kakšen je pomen natrija za prehrano oz. njegov vpliv na zdravje. Ugotovljene so bile napačne 

predstave o veliki vsebnosti nasičenih maščob v margarini (60% oseb, vključenih v raziskavo) in o 

veliki vsebnosti sladkorja v dietni kokakoli (39% oseb, vključenih v raziskavo) (Grunert idr., 2012). 
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2.6 VPLIV TRDITEV PRI ODLOČANJU ZA NAKUP ŽIVIL 
 

Pri ugotavljanju vpliva zdravstvenih trditev na nakup živila so s pomočjo simulacije ugotovili 

prednostno izbiro živil z zdravstvenimi trditvami, vendar samo pri določenih kategorijah živil. Na 

izbiro je močno vplivala pozitivna naravnanost do zdravih živil, znanstvena utemeljenost trditev 

(Witzel-Aschemann in Hamm, 2010), vsebnost naravnih sestavin v živilu, vpliv živila na zdravje 

(Chambers idr., 2006), razpoloženje ter privlačnost živil. Vrsta koristi, zapisana v zdravstveni trditvi, 

ima namreč večji vpliv na zaznavo zdravja kakor na zaznavo naravnosti živila (Lähteenmäki idr., 2010). 

Prav tako je znana povezava med zdravstvenimi trditvami in kakovostno prehrano, ki jo ponudimo 

potrošniku (Sung-Yong, Nayga in Capps, 2001). 

Vse zdravstvene trditve nimajo tako pomembne vloge pri odločanju potrošnika za nakup izdelka, kot 

ga imata cena ali dober okus živila (Chambers idr., 2006; Hribar in Bojnec, 2010; Lähteenmäki idr., 

2010; Pouthoulaki in Chryssochoidis, 2009). Trditve imajo le zmeren vpliv na potrošnikovo zaznavanje 

v primerjavi z drugimi lastnostmi živila (Lähteenmäki idr., 2010), kjer je najbolj poudarjena 

prehranska sestava živila (Pravst idr., 2014). Vendar je v nekaterih starejših raziskavah tabela 

hranilnih vrednosti kljub temu manj pomembna v primerjavi z zapisanimi zdravstvenimi in 

prehranskimi trditvami (Roe idr., 1999). Prav tako trditve negativno vplivajo na izoblikovane 

nakupovalne navade (izbira znane blagovne znamke) (Chambers idr., 2006; Witzel-Aschemann in 

Hamm, 2010), izkušnje in preteklo obnašanje, kar se lahko kaže v trendu ne prebiranja embalaže, s 

tem pa tudi neopaznost zapisanih zdravstvenih trditev na njej (Lähteenmäki idr., 2010; Pouthoulaki in 

Chryssochoidis, 2009). V raziskavi o pomembnosti dejavnikov pri nakupu probiotičnega jogurta je 

pomembnost posameznih dejavnikov različna od zgoraj zapisanih. Kot najpomembnejši dejavnik 

nakupa se je pokazal osnovni izdelek (jogurt brez dodanih snovi, 34%), blagovna znamka izdelka 

(28%), sledijo zdravstvene trditve (22%), na zadnjem mestu pa je  

cena (16%) (Annunziata in Vecchio, 2013). 

Prehranske trditve zelo vplivajo pri nakupu manj zdravih živil, medtem ko jih potrošniki pri živilih, ki 

jim pripisujejo več zdravja, ne upoštevajo (Barreiro-Hurlé, Gracia in de-Magistris, 2008). Pomembna 

je namreč kakovost hrane, kjer poleg zdravstvenih trditev v manjši meri vplivajo še prehranske 

trditve, sestavine, velikost obroka ter tabela prehranskih vrednosti (Sung-Yong idr., 2001). 

Informacije na živilih v obliki zdravstvene ali prehranske trditve so za potrošnika manj koristne, če sta 

zapisani dve informaciji hkrati ali če sovpadata. Takrat ima potrošnik občutek nezaupanja do preveč 

pozitivnih koristi živila hkrati (promocija živila) ali se mu zdijo nadaljnje trditve nepomembne. Zapis 

ene trditve na živilu pozitivno vpliva na potrošnika (Barreiro-Hurlé idr., 2008). 
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Zdravstvene trditve lahko na potrošnika pozitivno delujejo na dva načina. Lahko jih motivirajo 

pozitivni učinki določenega živila, lahko pa jih motivira dejstvo, da se izognejo bolezni in negativnim 

učinkom na zdravje (Lähteenmäki, 2013; Lähteenmäki idr., 2010). Potrošnike bolj privlačijo trditve, s 

katerimi se lahko izognejo bolezni, oziroma trditve, ki se ukvarjajo z zmanjšanjem tveganja za 

nastanek bolezni.  Potrošnike manj privlači naštevanje pozitivnih učinkov določenega živila 

(Annunziata in Vecchio, 2013; van Kleef, van Trijp in Luning, 2005). Na potrošnikovo odločitev za 

nakup živila z zapisanimi zdravstvenimi trditvami močno vpliva tudi bolan družinski član, saj so zaradi 

tega bolj pozorni na zapisane trditve na embalaži živila (Verbeke, 2005). 

Pri primerjavi sadnih sokov z različno vsebnostjo acai jagod so se ocene lastnosti živil pred in po 

prebiranju trditev na embalaži razlikovale. Ugotovljena je bila močna povezava med višjimi ocenami 

lastnosti živil po prebiranju zdravstvenih trditev, predvsem pri 4% dodatku acai jagod, kjer so se višje 

ocene pojavile skoraj pri vseh merjenih lastnostih, razen pri okusu in čvrstosti. Podobno se je 

pokazalo pri 40% dodatku acai jagod, vendar je bilo pri tem živilu več lastnosti, kjer ni bilo bistveno 

višjih ocen po prebiranju zdravstvenih trditev v primerjavi pred prebiranjem le-teh (Sabbe, Verbeke, 

Deliza, Matta in Van Damme, 2009). 

Pri preverjanju prepričljivosti, privlačnosti ter nakupnemu namenu potrošnikov so ugotovili večjo 

privlačnost zdravstvenih trditev v primerjavi s prehranskimi in večjo prepričljivostjo zdravstvenih 

trditev. Pri nakupnem namenu potrošnikov med zdravstvenimi in prehranskimi trditvami ni bilo 

opaznih razlik (Verbeke, Scholderer in Lähteenmäki, 2009). 

 Če je poleg zdravstvene in prehranske trditve opisana še sestavina živila, ki ima neugodne vplive na 

zdravje, se potrošnikovo mnenje glede zdravosti živila poslabša. Pri tem vrsta trdtive nima vpliva. 

Potrošnikovo slabo mnenje o živilu je lahko posledica namenske zavedenosti potrošnikov, saj je bila 

zdravstvena trditev zelo poudarjena, neugoden vpliv sestavine pa skoraj nezaznaven (Burton, 

Andrews in Netemeyer, 2000). Potrošniki lahko postanejo cinični glede veljavnosti in pomembnosti 

živila, če na njegovi embalaži vidijo znanega športnika ali igralca. Po drugi strani nekatere pomembne 

spoštovane osebe povzročajo pri potrošniku občutek zaupanja in lahko povzročijo nakup živila 

(Chambers idr., 2006). 

 

Z vplivom prehranskih in zdravstvenih trditev na nakup živil se je ukvarjala avtorica Logar (2012). 

Trditve imajo vpliv na 22% oseb, vključenih v raziskavo. 42% oseb, ki so sodelovale v raziskavi, meni, 

da trditve včasih vplivajo na nakup živil pri potrošnikih,  medtem ko 36% sodelujočih meni, da trditve 

nimajo vpliva pri odločanju za nakup živil.  
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2.6.1 Vpliv spola in starosti na trditve 

 

Pri preučevanju vpliva spola na odločanje pri nakupu živil z zdravstvenimi trditvami prihaja do 

razhajanj, saj nekatere raziskave potrjujejo povezavo, spet druge jo zavračajo. V raziskavi iz Urugvaja 

so ugotovili večji vpliv zdravstvenih trditev na ženske kakor na moške, to pa predvsem zaradi večje 

prepoznavnosti splošno znanih imen sestavin v prehrani (npr. antioksidanti, prehranska vlaknina) pri 

ženskah (Ares, Giménez in Gámbaro, 2009). Ugotovljeno je bilo, da se prehransko znanje med 

spoloma namreč razlikuje. Moški imajo več znanja o sladkorju, soli in vsebnosti nasičenih maščobnih 

kislin, medtem ko ženske vedo več o področju zdravstvenih in prehranskih trditev, energijski 

vrednosti posameznih živil (Grunert idr., 2012) ter o prehranski vlaknini (Černič in Makarovič, 2008). 

Večje zanimanje žensk za nakup živil z zdravstvenimi in prehranskimi trditvami je povezano s skrbjo 

za zdravje njihovih otrok (Lalor, Madden, McKenzie in Wall, 2011; Verbeke, 2005). V raziskavi na 

Finskem se je pokazalo, da med obema spoloma ni bilo opaznih razlik glede vpliva zdravstvenih 

trditev na odločitev za nakup (Urala in Lähteenmäki, 2007), to je bilo potrjeno tudi z raziskavo Witzel-

Aschemann in Hamm (2010). 

Pri preučevanju vpliva starosti na odločanje za nakup živil z zdravstvenimi trditvami se prav tako kot 

pri preučevanju spola pojavljajo razlike med raziskavami. Ponekod so ugotovili, da imajo starejši 

potrošniki pozitivnejši odnos do zdravstvenih trditev, zapisanih na embalažah živil (Grunert idr., 2012; 

Verbeke, 2005). V drugih raziskavah, npr. Witzel-Aschemann in Hamm (2010), je bilo ugotovljeno, da 

pri odločanju za nakup živil starost ni imela pomembne vloge. Do razlik med mladimi in starimi 

potrošniki prihaja v pomembnosti trditev. Mladim potrošnikom so bolj pomembne trditve, ki se 

ukvarjajo z zmanjšanjem tveganja za nastanek bolezni, starejšim potrošnikom so pomembnejše 

trditve, z naštevanjem pozitivnih učinkov določenega živila (Ares idr., 2009). 

2.6.2 Neofobija 

 

V literaturi je opisan vpliv neofobije, kar opredeljuje strah pred novim in neznanim, ki potrošniku 

zmanjšuje težnjo po nakupu živila, vpliva pa tudi na zmanjšano splošno všečnost živila in njegov okus 

(Sabbe idr., 2009). To je bilo potrjeno v raziskavi, ki je bila izvedena v Urugvaju in je preučevala 

mlečne sladice z zapisanimi zdravstvenimi trditvami na njihovi embalaži. Uporaba splošno znanih 

imen sestavin v prehrani (npr. antioksidanti, prehranska vlaknina) poveča potrošnikovo pripravljenost 

za preizkus in splošno zdravost novih živil. Uporaba neznanih in novih znanstvenih imen in spojin 

deluje na potrošnika bolj negativno, kar lahko pripišemo nepoznavanju vplivov določenih sestavin v 

hrani na posameznikovo telo in majhno ponudbo takšnih živil v njihovih trgovinah (Ares idr., 2009). 
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2.7 PREPOZNAVNOST OZNAČB NA EMBALAŽI ŽIVIL 

 
Na embalaži živila se pojavlja veliko označb, ki so namenjene informiranju potrošnika in oglaševanju 

živil. V raziskavi, kjer so ugotavljali pogostost prebiranja oziroma pregleda hranilnih vrednosti živil, so 

ugotovili, da 20,5% anketiranih oseb vedno prebira informacije na embalaži. 44,7% anketiranih oseb 

občasno prebira te vrednosti, 31,8% anketiranih oseb pa nikoli ne prebira teh vrednosti (Černič in 

Makarovič, 2008).  

Ugotavljali so potrošnikovo pozornost na posamezne hranilne snovi v živilu, za nas pomembno 

količino prehranske vlaknine in vsebnost vitaminov in mineralov. Glede prehranske vlaknine je 35% 

anketiranih oseb odgovorilo, da niso nikoli pozorni na njen zapis na embalaži živila. 17% anketiranih 

oseb je odgovorilo, da so vedno pozorni, občasno pozornih je 21,4% anketiranih oseb. Na embalaži 

zapisano količino vitaminov in mineralov je vedno pozornih 28,7% anketirancev, kar je skoraj dvakrat 

več kot pri količini prehranske vlaknine. . Na vsebnost vitaminov in mineralov ni nikoli pozornih 21,9% 

anketiranih oseb, delno pozornih pa je 17,9% sodelujočih v anketi (Černič in Makarovič, 2008).  

2.8 POJAVNOST TRDITEV NA ŽIVILIH 
 

Iz raziskave o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih je razvidna dokaj pogosta uporaba 

zdravstvenih in prehranskih trditev v Sloveniji. Zdravstvene trditve so se pojavile na 12% živil, 

vključenih v raziskavo, prehranske trditve pa na 27% živil. Trditve so se najpogosteje pojavljale na 

jogurtih in fermentiranih mlečnih napitkih, žitih za zajtrk, rastlinskih nadomestkih jogurta ter sadnih 

sokovih, nektarjih in smutijih. Zelo redko so se pojavljale trditve na pripravljenih izdelkih ter 

zamrznjeni zelenjavi in sadju (Pravst idr., 2014). V raziskavi na Irskem se je pokazalo, da ima 17% živil, 

vključenih v raziskavo, zdravstvene trditve, 47% živil pa prehranske trditve. Iz tega je razvidno, da je 

označevanje živil s trditvami bolj pogosto na Irskem kakor v Sloveniji. Največ prehranskih trditev na 

embalaži živil se na Irskem pojavlja na zamrznjenem sadju in zelenjavi (86% živil, vključenih v 

raziskavo), kar je v nasprotju s podatki iz Slovenije, kjer je na teh živilih zelo malo prehranskih trditev. 

Največ zdravstvenih trditev na embalaži živil je na Irskem zapisanih na jogurtih in jogurtom podobnih 

napitkih (50% živil, vključenih v raziskavo), kar se ujema s podatki iz Slovenije. Na Irskem so se 

zdravstvene in prehranske trditve najpogosteje pojavljale na žitih za zajtrk, stročnicah in siru (Lalor 

idr., 2010). V Avstraliji je delež prehranskih trditev na živilih, vključenih v raziskavo, 51,3%, kar je 

podobno deležu na Irskem. Poleg pojavljanja trditev na žitih za zajtrk so v Avstraliji pogosta še na 

športnih napitkih, mesu in tortah (Williams idr., 2003). 
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Pri prehranskih trditvah na embalaži živila je največkrat omenjen vir hranilne snovi (npr. »vir 

prehranske vlaknine« - 6% živil, vključenih v raziskavo), vitamini (9% živil, vključenih v raziskavo, 

največji delež vitamin C) in minerali (7 % živil, vključenih v raziskavo, največji delež kalcij). Pogosto se 

pojavljajo naslednje trditve: »VSEBUJE [IME HRANILA ALI DRUGE SNOVI]«, »VIR PREHRANSKE 

VLAKNINE«, »VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE«, »BREZ DODANIH SLADKORJEV«, »NIZKA 

VSEBNOST MAŠČOB«, »NIZKA ENERGIJSKA VREDNOST«, »LAHKO« (Pravst idr., 2014). Na Irskem je 

bilo največ prehranskih trditev povezanih z maščobami (»NIZKA VSEBNOST MAŠČOB«) in minerali 

(Lalor, Kennedy idr., 2010), kar je podobno podatkom iz Slovenije. V Avstraliji je poleg omenjenih 

področij pogosta uporaba prehranskih trditev v povezavi s holesterolom (Williams idr., 2003). 

Pri zdravstvenih trditvah se pogosteje pojavljajo splošne trditve kakor specifične. Za splošne trditve je 

značilna povezava med aktivno snovjo (sestavino živila) in njenim učinkom. Specifične trditve so 

povezane s prebavnim sistemom (npr. »probiotik«, 20% živil, vključenih v raziskavo), uravnavo ali 

zmanjšanjem telesne teže (npr. »nizka vsebnost maščob«, 15% živil, vključenih v raziskavo), prebavo 

(13% živil, vključenih v raziskavo), razpoloženjem (8% živil, vključenih v raziskavo) in antioksidanti (7% 

živil, vključenih v raziskavo) (Pravst idr., 2014). Na Irskem je največ splošnih zdravstvenih trditev. 

Specifične trditve so se največkrat nanašale na prebavni sistem (Lalor idr., 2010). Lahko povzamemo, 

da je tako v Sloveniji kot na Irskem več splošnih zdravstvenih trditev kakor specifičnih. 

2.9 ZAUPANJE TRDITVAM 
 

V raziskavi iz Slovenije, kjer so preučevali zaupanje zdravstvenim in prehranskim trditvam, so 

ugotovili, da 25% oseb, vključenih v raziskavo, povsem ali zelo zaupa zdravstvenim in prehranskim 

trditvam, 35% sodelujočih trditvam niti zaupa niti ne zaupa (so neodločeni), 30% oseb, vključenih v 

raziskavo, malo zaupa trditvam, preostalih 10% oseb trditvam ne zaupa. Zaupanje v zdravstvene in 

prehranske trditve narašča s stopnjo izobrazbe, bolj urbanim okoljem ter finančnim položajem 

(Černič in Makarovič, 2008; Tivadar, 2009), upada pa s starostjo potrošnikov. Stopnja izobrazbe se 

kaže v večjem poznavanju, varnejšem dohodku in zaposlitvi ter večji odprtosti za novosti, ki jih 

prinaša pestra zdrava prehrana (Tivadar, 2009). Večinsko zaupanje potrošnikov se je pokazalo tudi z 

raziskavo iz Avstralije (Singer idr., 2006). 

S podobno raziskavo zaupanja zdravstvenim trditvam so ugotovili, da 50% oseb, vključenih v 

raziskavo, zaupa velikim prehranskim podjetjem, saj so mnenja, da z denarjem lahko zagotovijo vse 

potrebne raziskave, ki jih manjša podjetja niso sposobna plačati. 30% v raziskavi sodelujočih oseb 

najbolj zaupa mnenju prijateljev in družinskih članov (Lalor idr., 2011). V literaturi lahko zasledimo 

zaupanje potrošnikov v živilske trgovine, ki predvsem z raznimi oglaševalskimi akcijami skrbijo za 



Timoteja Kleč: Prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku 
 

13 
 

ozaveščanje potrošnikov o zdravju. Pri mlajši populaciji potrošnikov je najpogostejši kraj za 

preverjanje novih informacij internet z brskalnikom Google, kjer je vseeno pomembna previdnost 

(Chambers idr., 2006). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 CILJI  
 

Raziskava, s pomočjo katere smo želeli ugotoviti prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev 

pri potrošniku, je bila usmerjena v nadaljevanju zapisana področja. Cilji raziskave so bili ugotoviti, 

kako močan dejavnik pri odločitvi za nakup živil so zdravstvene in prehranske trditve, s katerimi 

težavami se potrošniki srečujejo ob branju in analiziranju teh trditev pred odločitvijo za nakup ter 

kakšno je potrošnikovo razumevanje in zaupanje v trditve. 

3.2 HIPOTEZE 
 

Na podlagi ciljev smo oblikovali navedene hipoteze: 

HIPOTEZA 1: Prehranske in zdravstvene trditve pomembno vplivajo na odločitve potrošnika pri 

nakupu živil. 

HIPOTEZA 2: Na prehranske in zdravstvene trditve pri odločitvi za nakup so bolj pozorne ženske kot 

moški.  

HIPOTEZA 3: Zdravstvene in prehranske trditve, ki jih potrošnik razume, so zanj pomembnejše od 

tistih, ki jih ne razume. 

3.3 RAZISKOVALNA METODA, VZOREC IN ANALIZA PODATKOV 
  

Izvedena je bila kvantitativna raziskava, pri kateri smo za zbiranje podatkov uporabili anketiranje. Za 

namen raziskave smo oblikovali anonimni vprašalnik, ki je vključeval izbirni tip vprašanj, uporabljena 

je bila tudi Likertova lestvica (Priloga 1). Vprašalnik je bil sestavljen s pomočjo spletnega 

računalniškega programa. Za izpolnjevanje je bil dostopen na spletni strani www.1ka.si v mesecu 

aprilu in maju 2014. 

 

V raziskavi je sodelovalo 70 anketiranih oseb različnih starostnih skupin (20-40 let) obeh spolov iz 

različnih delov Slovenije. 44% anketiranih oseb je spadalo v starostno skupino 20-29 let, 56% 

anketiranih oseb v starostno skupino 30-40 let. V raziskavi je sodelovalo 63% žensk in 37% moških. 

Pridobljene podatke raziskave sem statistično ovrednotila z uporabo računalniškega programa 

Microsoft Office Excell in programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  
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3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO
 

V nadaljevanju so prikazani rezultati z razpravo

3.4.1 Pogostost branja informacij na embalaži živila

 

Na vprašanje o pogostosti prebiranja informacij na embalaži živila je največji delež, 53% anketiranih 

oseb odgovorilo, da to počne občasno

redko prebira informacije na embalaži živila

Rezultati so predstavljeni v Grafu 1.

 

Če te podatke primerjamo z raziskavo

prebiranja oziroma pregleda hranilnih vrednosti živil

anketiranih oseb, ki prebira informacije občasno

manjši delež anketirancev, ki vedno prebira

prebirajo teh informacij, je večji 

Graf 1: Delež anketirancev glede na pogostost branja informacij na embalaži živila

3.4.2 Zaznavanje prehranskih in zdravstvenih trditev med potrošniki

  
Na vprašanje o pogostosti zaznavanja

največji delež anketiranih oseb 

izdelkov. Delež anketiranih oseb, ki vedno in redko opazi 

anketiranih oseb, ki nikoli ne opazijo zdravstvenih ali prehranskih trditev

predstavljeni v Grafu 2. 
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REZULTATI Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju so prikazani rezultati z razpravo. 

Pogostost branja informacij na embalaži živila 

Na vprašanje o pogostosti prebiranja informacij na embalaži živila je največji delež, 53% anketiranih 

e občasno, 23% anketirancev to počne vedno. 21% anketiranih oseb 

redko prebira informacije na embalaži živila, le 4% pa nikoli ne prebirajo omenjenih

Rezultati so predstavljeni v Grafu 1. 

Če te podatke primerjamo z raziskavo Černič in Makarovič (2008), v kateri so ugotavljali pogostost 

prebiranja oziroma pregleda hranilnih vrednosti živil, opazimo razlike. V tej raziskavi 

informacije občasno, manjši kot v naši raziskavi (44,7

vedno prebirajo informacije (20,5%). Delež anketiranih oseb

 (31,8 %). 

: Delež anketirancev glede na pogostost branja informacij na embalaži živila

Zaznavanje prehranskih in zdravstvenih trditev med potrošniki 

zaznavanja zdravstvenih in prehranskih trditev na embalaži izdelkov je

anketiranih oseb (58%) odgovorilo, da občasno opazi trditve, zapisane na emba

oseb, ki vedno in redko opazi zapisane trditve, je enak in znaša 20%. Delež 

anketiranih oseb, ki nikoli ne opazijo zdravstvenih ali prehranskih trditev, znaša le 3 %.

VEDNO

OBČASNO
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Na vprašanje o pogostosti prebiranja informacij na embalaži živila je največji delež, 53% anketiranih 

vedno. 21% anketiranih oseb 

jo omenjenih informacij. 

, v kateri so ugotavljali pogostost 

. V tej raziskavi je delež 

(44,7%). Ravno tako je 

anketiranih oseb, ki nikoli ne 

 

: Delež anketirancev glede na pogostost branja informacij na embalaži živila 

zdravstvenih in prehranskih trditev na embalaži izdelkov je 

odgovorilo, da občasno opazi trditve, zapisane na embalaži 

zapisane trditve, je enak in znaša 20%. Delež 

znaša le 3 %. Rezultati so 
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Če si rezultate ogledamo glede na spol, lahko ugotovimo, da prihaja do razlik. 

od moških (7,7%) odgovarjajo, da na embalaži izdelkov vedno opazi

trditve. Med moškimi in ženskami

(okrog 1%). Do večjih razlik je prišlo pri redkem opažanju trditev na embalaži izdelka, saj 

moški (26,9%) višji delež od žens

Graf 2: Delež anketirancev glede na pogostost zaznavanja zdrav

3.4.3 Zaupanje prehranskim in zdravstvenim trditvam
 

Anketirance smo spraševali o stopnji zaupanja prehranskim in zdravstvenim trditvam zapisanih na 

embalaži živil. 

Na vprašanje o zaupanju prehranskim in 

da največji delež anketiranih oseb (46%) malo zaupa v prehranske trditve, 26% anketiranih oseb ne 

zaupa prehranskim trditvam, 24% 

največjem deležu anketiranih oseb, saj 38% malo zaupa v trditve. 

obrnjeno razmerje v deležu odgovorov »zaupa« in »ne zaupa« v primerjavi s prehranskimi trditvami. 

Delež anketiranih oseb, ki zaupa zdravstvenim trditvam

26%. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 1.

 

Če te podatke primerjamo z raziskavo Tivadar (2009), v kateri so prav tako preučevali zaupanje 

zdravstvenim in prehranskim trditvam, ugotovimo, da se pojavljajo 

anketiranih oseb zelo zaupa zdravstvenim in prehranskim trditvam

malo zaupa v trditve (30%), večji delež anketiranih oseb 
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ledamo glede na spol, lahko ugotovimo, da prihaja do razlik. Ženske

, da na embalaži izdelkov vedno opazijo zdravstvene ali prehranske 

ami ni bilo pomembne razlike pri odgovorih »občasno« in »nikoli«

(okrog 1%). Do večjih razlik je prišlo pri redkem opažanju trditev na embalaži izdelka, saj 

od žensk (13,6%).   

: Delež anketirancev glede na pogostost zaznavanja zdravstvenih in prehranskih trditev na embalaži 

izdelkov 

Zaupanje prehranskim in zdravstvenim trditvam 

Anketirance smo spraševali o stopnji zaupanja prehranskim in zdravstvenim trditvam zapisanih na 

Na vprašanje o zaupanju prehranskim in zdravstvenim trditvam, zapisanih na embalaži se je pokazalo, 

anketiranih oseb (46%) malo zaupa v prehranske trditve, 26% anketiranih oseb ne 

zaupa prehranskim trditvam, 24% anketirancev jim zaupa. Pri zdravstvenih trditvah je podobno pri 

največjem deležu anketiranih oseb, saj 38% malo zaupa v trditve. Pri zdravstvenih trditvah se p

obrnjeno razmerje v deležu odgovorov »zaupa« in »ne zaupa« v primerjavi s prehranskimi trditvami. 

zaupa zdravstvenim trditvam, znaša 28%, delež oseb

Rezultati so predstavljeni v Preglednici 1. 

Če te podatke primerjamo z raziskavo Tivadar (2009), v kateri so prav tako preučevali zaupanje 

zdravstvenim in prehranskim trditvam, ugotovimo, da se pojavljajo razlike. V tej raziskavi večji delež 

zelo zaupa zdravstvenim in prehranskim trditvam (25%), manjši delež anketirancev 

), večji delež anketiranih oseb ne zaupa trditvam (10 %).
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Ženske (25%) pogosteje 

zdravstvene ali prehranske 

»občasno« in »nikoli« 

(okrog 1%). Do večjih razlik je prišlo pri redkem opažanju trditev na embalaži izdelka, saj so imeli 

 

stvenih in prehranskih trditev na embalaži 

Anketirance smo spraševali o stopnji zaupanja prehranskim in zdravstvenim trditvam zapisanih na 

zapisanih na embalaži se je pokazalo, 

anketiranih oseb (46%) malo zaupa v prehranske trditve, 26% anketiranih oseb ne 

jim zaupa. Pri zdravstvenih trditvah je podobno pri 

Pri zdravstvenih trditvah se pojavi 

obrnjeno razmerje v deležu odgovorov »zaupa« in »ne zaupa« v primerjavi s prehranskimi trditvami. 

oseb, ki jim ne zaupa, je 

Če te podatke primerjamo z raziskavo Tivadar (2009), v kateri so prav tako preučevali zaupanje 

razlike. V tej raziskavi večji delež 

), manjši delež anketirancev 

).  

OBČASNO
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Preglednica 1: Delež anketirancev glede na zaupanje v prehranske in zdravstvene trditve 

   ZELO 

ZAUPAM   

ZAUPAM MALO ZAUPAM NE 

ZAUPAM 

NIKAKOR NE 

ZAUPAM 

Prehranske  

trditve              

0 % 24 % 46 % 26 % 4 % 

Zdravstvene   

trditve 

4 % 28 % 38 % 26 % 4 % 

 

3.4.4 Zaupanje potrošnikov v trditev, da obstaja povezanost uživanja nasičenih maščobnih kislin in 

bolezni srca in ožilja 

 

Pri vprašanju o zaupanju potrošnikov v trditev o možni povezavi med uživanjem nasičenih maščobnih 

kislin ter boleznimi srca in ožilja se je pokazalo, da 71% oseb vidi to povezavo med hranilnimi snovmi 

in pojavom določene bolezni, kar je dober znak za določeno znanje o prehrani. 24% anketiranih oseb 

je na zastavljeno vprašanje odgovorilo z  »ne vem«, 5% anketiranih oseb je na zastavljeno vprašanje 

odgovorilo nepravilno, kar je znak za neznanje o tej prehranski temi. Rezultati so predstavljeni v 

Preglednici 2. 

 

Preglednica 2: Delež anketirancev glede na zaupanje v trditev o povezavi med uživanjem nasičenih maščobnih 
kislin ter boleznimi srca in ožilja 

 ODGOVOR % 

DA 71 % 

NE 5 % 

NE VEM 24 % 

3.4.5 Zaupanje potrošnikov v trditev, da uživanje večjih količin soli škoduje zdravju 

 

Vprašanje: Ali ste že slišali stavek »Preveč soli škodi«, ki je bil povezan z nacionalno promocijsko 

kampanjo v Sloveniji, sponzorirano s strani Ministrstva za zdravje in Inštituta za varovanje zdravja, za 

spodbujanje k manjši porabi soli v prehrani? Odgovori na zgornje vprašanje so pokazali, da potrošniki 

prepoznajo oglas o soli. 

 

Pri prepoznavi stavka »Preveč soli škodi« se je pokazala seznanjenost pri največjem deležu 

anketiranih oseb (78%), 18% anketiranih oseb tega stavka ne pozna, le 4% anketiranih oseb ni 
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prepričanih, ali so ta stavek že slišali ali ne. To pomeni, da večina anketiranih oseb prepozna 

omenjeno zdravstveno trditev. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 3. 

Preglednica 3: Delež anketirancev glede na prepoznavanje slogana »Preveč soli škodi«. 

ODGOVOR % 

DA 78% 

NE 18% 

NE VEM 4% 

3.4.6 Mnenje anketirancev o prehranskih in zdravstvenih trditvah  
 

Z Likertovo lestvico so anketiranci izrazili strinjanje s trditvami, ki so bile povezane z obliko in vplivom 

zdravstvenih in prehranskih trditev na nakup. Lestvica je bila petstopenjska: 1 - sploh se ne strinjam, 

5 - popolnoma se strinjam. Oblikovan je bil kriterij, kjer so bile trditve, s katerimi se potrošniki ne 

strinjajo oz. imajo o njih nevtralno mnenje, ocenjene od 1,00 do 3,99, z naslednjimi možnimi 

odgovori: sploh se ne strinjam, se ne strinjam ter niti se ne strinjam, niti se strinjam. Trditve, s 

katerimi se potrošniki strinjajo, pa so bile ocenjene s 4 ali 5, z možnimi odgovori: se strinjam in 

popolnoma se strinjam. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 4. 

S prvo trditvijo: »Zaradi prevelike količine informacij na embalaži izdelkov, sem velikokrat zmeden/-a  

in ne znam izločiti pomembnih stvari.«, se potrošniki ne strinjajo (M = 2,92 za moške in M = 3,00 za 

ženske). Anketirane osebe menijo, da na embalaži izdelkov ni zapisanih preveč informacij in da je 

izločitev in prepoznava pomembnih stvari enostavna. To se delno ujema z rezultati raziskave 

(Chambers idr., 2006), ki so pokazali, da nekateri potrošniki zaznajo preveč zapisanih informacij, drugi 

imajo občutek, da bi jih potrebovali še več za dobro seznanjenost z živilom. 

Tudi s trditvijo »Kot potrošnik imam trditve raje zapisane na sprednjem delu embalaže.« se 

anketirane osebe ne strinjajo (M = 3,31 za moške in M = 3,20 za ženske). Naši rezultati se razlikujejo 

od raziskav Singer idr. (2006) ter Wansink idr. (2004). 

S trditvijo »Na embalaži sem bolj pozoren/-a  na tabelo s hranilnimi snovmi kakor na zdravstvene in 

prehranske trditve.« se anketirane osebe ne strinjajo (M = 3,35 za moške in M = 3,39 za ženske). Ta 

ugotovitev je v skladu z raziskavo Roe idr. (1999), kjer je tabela hranilnih vrednosti manj pomembna v 

primerjavi z zapisanimi zdravstvenimi in prehranskimi trditvami, vendar v nasprotju z raziskovalci 

Pravst idr. (2014), kjer je najpomembnejša prehranska sestava živila.  

Pri trditvi »Ne razumem vpliva hranilnih snovi (maščob, ogljikovih hidratov) na moje telo.« se pojavlja 

nestrinjanje anketiranih oseb (M = 2,54 za moške in M = 1,84 za ženske). Pri tej trditvi se moški bolj 
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strinjajo kot ženske (razlika med ocenami 0,7). Rezultati trditve so v nasprotju z raziskavo Nocella in 

Kennedy (2012), ki je pokazala nepoznavanje vplivov določenih sestavin v hrani na posameznikovo 

telo. 

S trditvijo »Med trditvami, ki so navedene na embalaži, je veliko znanstvenih besed, ki jih ne 

razumem.« se anketirane osebe ne strinjajo. Moški se (M = 3,04) bolj strinjajo kot ženske (M = 2,45). 

To je v nasprotju z raziskavami (Lähteenmäki, Lampila idr., 2010; Pouthoulaki in Chryssochoidis, 

2009), kjer so ugotovili negativen vpliv zdravstvenih in prehranskih trditev, če vsebujejo neznane 

besede, saj se pojavi občutek zmedenosti pri potrošniku. Prav tako imajo potrošniki raje enostavno 

zapisane in ne preobsežne informacije (Chambers idr., 2006). 

Tudi z zadnjo trditvijo v tem sklopu, »Zdravstvene trditve so bolj namenjene večji prodaji kakor 

informiranju potrošnika.«, se anketirane osebe ne strinjajo (M = 3,77 za moške in M = 3,89 za 

ženske). Podobno ugotavljata tudi Nocella in Kennedy (2012), saj zdravstvene trditve predstavljajo 

možnost pospeševanja prodaje kot tudi obveščanje potrošnika. Omenimo lahko, da so pri tej trditvi 

anketirane osebe dale najvišjo oceno strinjanja (M = 3,89).  

Preglednica 4: Stopnja strinjanja s trditvami povezanimi z načinom zapisa, izborom besed in namenom 

Št. TRDITEV SPOL N M t 2p 

1 Zaradi prevelike količine 

informacij na embalaži 

izdelkov, sem velikokrat 

zmeden/-a  in ne znam izločiti 

pomembnih stvari. 

M 26 2,92 -0,274 

 

0,785 

Ž 44 3,00 

2 Kot potrošnik imam trditve 

raje zapisane na sprednjem 

delu embalaže.  

M 26 3,31 0,398 

 

0,692 

Ž 44 3,20 

3 Na embalaži sem bolj 

pozoren/-a  na tabelo s 

hranilnimi snovmi kakor na 

zdravstvene in prehranske 

trditve. 

M 26 3,35 -0,165 

 

0,870 

Ž 44 3,39 

4 Ne razumem vpliva hranilnih 

snovi (maščob, ogljikovih 

hidratov) na moje telo. 

M 26 2,54 2,945 

 

0,004 

 Ž 44 1,84 



Timoteja Kleč: Prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku 
 

20 
 

5 Med trditvami, ki so navedene 

na embalaži, je veliko 

znanstvenih besed, ki jih ne 

razumem. 

M 26 3,04 2,363 

 

0,021 

Ž 44 2,45 

6 Zdravstvene trditve so bolj 

namenjene večji prodaji kakor 

informiranju potrošnika. 

M 26 3,77 -0,439 0,662 

Ž 44 3,89 

 

Anketirance smo vprašali, kakšen vpliv ima vključevanje znanih igralcev ali športnikov v namene 

oglaševanja živilskih izdelkov, ali so živila s trditvami bolj zdrava od tistih brez trditev, kako 

pomemben dejavnik pri nakupu je cena ter kakšen je vpliv zdravstvenih in prehranskih trditev na 

nakupno odločitev. Podrobnejši rezultati so predstavljeni v Preglednici 5. 

Pri trditvi »Če na embalaži poleg zdravstvene trditve zagledam znanega športnika ali igralca, se 

hitreje odločim za nakup izdelka.« se je pokazalo, da se anketirane osebe ne strinjajo s tem. Pri tem 

se ženske (M = 1,73) manj strinjajo s trditvijo kot moški (M = 2,19). Chambers idr. (2006) ugotavljajo, 

da spoštovane osebe pri potrošnikih vzbudijo občutek zaupanja in s tem tudi povečajo možnost za 

nakup živil, manj pomembne osebe pa lahko delujejo negativno na nakup. 

Tudi s trditvijo »Živila z zdravstvenimi in prehranskimi trditvami so bolj zdrava od živil brez trditev.« 

se anketirane osebe ne strinjajo (M = 2,04 za moške in M = 1,75 za ženske). Pravst idr. (2014) in 

Williams (2006) ugotavljajo, da potrošnik prepozna živila s trditvami kot bolj koristna za zdravje, od 

živil brez trditev. 

S trditvijo »Cena živila mi je pomembnejši dejavnik pri nakupu kot zdravstvena trditev.« se anketirane 

osebe ne strinjajo. Podobno so ocenili tako moški (M = 2,73) kot ženske (M = 2,77). Chambers idr. 

(2006) ter nekateri drugi raziskovalci (Hribar in Bojnec, 2010; Lähteenmäki, 2010; Pouthoulaki in 

Chryssochoidis, 2009) so odkrili, da je cena pri njihovih anketiranih osebah najpomembnejši dejavnik 

pri nakupu živil, kar se ne sklada z rezultati naše raziskave. 

Z naslednjo trditvijo »Zdravstvene trditve na živilu vplivajo na mojo odločitev o nakupu.« se 

anketirane osebe ne strinjajo (M = 2,58 za moške in M = 2,48 za ženske). To se delno sklada z 

raziskavami Witzel in Hamm (2010), kjer je dokazan vpliv zdravstvenih trditev na nakup živil, vendar 

samo pri določenih kategorijah živil. Med spoloma ne prihaja do bistvenih razlik med skupno oceno, 

vendar prihaja do razlik med pogostostjo pojavljanja višjih ocen. Pri moških je oceno 4 ali 5 podalo 

26,9% anketiranih oseb, medtem ko je takšno oceno podalo le 13,7% anketiranih žensk. Iz tega lahko 
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sklepamo, da imajo zdravstvene trditve na živilu večji vpliv na odločitev za nakup pri moških 

potrošnikih. Če primerjamo z drugimi raziskavami, ugotovimo, da se rezultati razlikujejo od 

ugotovitev Aresa idr. (2009), ki ugotavljajo večji vpliv trditev na ženski spol potrošnikov, ter z 

raziskavo Urala in Lähteenmäki (2007), ki med spoloma nista zaznala razlik. 

Z zadnjo trditvijo v tem sklopu »Prehranske trditve na živilu vplivajo na mojo odločitev o nakupu.« se 

anketirane osebe ne strinjajo (M = 2,85 za moške in M = 2,64 za ženske). Trditev se delno sklada z 

raziskavo Barreiro-Hurlé idr. (2008), kjer so ugotovili zelo velik vpliv prehranskih trditev pri nakupu 

manj zdravih živil. V naši raziskavi so anketirane osebe tej trditvi namenile najvišjo oceno strinjanja 

(2,85). Med spoloma ne prihaja do bistvenih razlik med skupno oceno, vendar prihaja do razlik med 

pogostostjo pojavljanja višjih ocen. Pri moških je oceno 4 ali 5 podalo 30,7% anketiranih oseb, 

medtem ko je takšno oceno podalo le 20,5% anketiranih žensk. Iz tega je razviden večji vpliv 

prehranskih trditev pri odločitvi za nakup pri moških potrošnikih. Grunert idr. (2012) so ugotovili, da 

dajejo večji vpliv prehranskim trditvam na odločitev za nakup ženske. 

Preglednica 5: Stopnja strinjanja s trditvami o pomembnosti zdravstvenih in prehranskih trditev ter cene, na 

nakup živil 

Št. TRDITEV SPOL N M t 2p 

1 Če na embalaži poleg 

zdravstvene trditve zagledam 

znanega športnika ali igralca, 

se hitreje odločim za nakup 

izdelka. 

M 26 2,19 2,134 0,036 

Ž 44 1,73 

2 Živila z zdravstvenimi in 

prehranskimi trditvami so bolj 

zdrava od živil brez trditev. 

M 26 2,04 1,576 0,120 

Ž 44 1,75 

3 Cena živila mi je pomembnejši 

dejavnik pri nakupu kot 

zdravstvena trditev. 

M 26 2,73 -0,162 

 

0,872 

Ž 44 2,77 

4 Zdravstvene trditve na živilu 

vplivajo na mojo odločitev o 

nakupu. 

M 26 2,58 0,399 0,691 

Ž 44 2,48 

5 Prehranske trditve na živilu 

vplivajo na mojo odločitev o 

nakupu. 

M 26 2,85 0,815 0,418 

Ž 44 2,64 
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3.4.7 Razumevanje izbranih prehranskih in zdravstvenih trditev med potrošniki 
 

Z Likertovo lestvico so anketirane osebe ocenjevale razumevanje izbranih zdravstvenih in prehranskih 

trditev, z ocenami od 1 (nerazumljivo) do 5 (zelo razumljivo). Pri trditvah, s katerim smo želeli 

ugotoviti razumevanje trditev, so se pokazale razlike med njimi. Trditve, ki jih potrošniki slabo 

razumejo so bile ocenjene od 1,00 do 3,99, kjer so bili možni odgovori: nerazumljivo, malo razumljivo 

ali niti razumljivo, niti nerazumljivo. Trditve, ki jih potrošniki razumejo, so bile ocenjene s 4 ali 5, kjer 

so bili možni odgovori: razumljivo in zelo razumljivo. Najprej je bilo zapisanih pet zdravstvenih 

trditev, nato pet prehranskih trditev, ki jih najdemo zapisane na embalaži živil. Rezultati so 

predstavljeni v Preglednici 6. 

 

Pri prvi zdravstveni trditvi »Zmanjšanje uživanja natrija prispeva k vzdrževanju normalnega krvnega 

tlaka.«, se je pokazalo, da tako moški s povprečno oceno 3,00 kot ženske s povprečno oceno 3,93 ne 

razumejo te trditve, vendar jo ženske bolje razumejo od moških. Pri drugi trditvi, »Vitamin C ima 

vlogo pri delovanju imunskega sistema.«, se je pokazalo, da moški slabo razumejo te trditve (M = 

3,85), medtem ko jo ženske razumejo (M = 4,25). Pri tretji trditvi - »Rastlinski steroli prispeva k 

vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.« - se je pokazalo, da jo tako moški (M = 2,85) kot 

ženske (M = 3,57) slabo razumejo, vendar jo ženske razumejo bolje. Pri trditvi »Betain prispeva k 

presnovi homocisteina.« se je pokazalo, da je tako moški kot ženske ne razumejo, kar nam kaže zelo 

nizka ocena (M = 1,73) pri obeh spolih. Tudi pri zadnji zdravstveni trditvi, »Pantotenska kislina ima 

vlogo pri sintezi in presnovi steroidnih hormonov, vitamina D in nekaterih prenašalcev živčnih 

impulzov.«, se je pokazalo, da je tako moški kot ženske niso razumeli, čeprav se je višja stopnja 

razumevanja pojavila pri ženskem spolu (M = 2,45) v primerjavi z moškimi (M = 1,85).  

Glede razumevanja zapisanih zdravstvenih trditev lahko iz vsega tega sklepamo, da jih potrošniki 

obeh spolov slabo razumejo. Seveda se pojavljajo med spoloma razlike, še posebej vidne pri trditvi 

»Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.«, kjer se je pokazalo, da je moški (M = 3,85) 

ne razume, medtem ko jo ženske razumejo (M = 4,25). 

Pri prvi prehranski trditvi, »Živilo je bogat vir prehranske vlaknine.«, se je izkazalo, da jo moški slabo 

razumejo (M = 3,50), medtem ko jo ženske bolje razumejo (M = 4,07). Pri trditvi »Živilo brez 

vsebnosti sladkorja.« se je pri obeh spolih pokazalo najboljše razumevanje izmed vseh zapisanih 

trditev (M = 4,42 za moške in M = 4,66 za ženske). Pri trditvi »Živilo vsebuje visoko vsebnost vitamina 

A.« se je pokazalo dobro razumevanje trditve tako pri moških kot pri ženskah. Ženske (M =  4,52) 

bolje razumejo to trditev od moških (M = 4,08). Pri naslednji trditvi, »Živilo je vir melatonina.«, se je 

pokazalo nerazumevanje trditve tako pri ženskah kakor pri moških. Zopet so bili moški (M = 2,42) 
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slabši pri razumevanju od žensk (M = 3,09). Pri zadnji prehranski trditvi, »Živilo je bogat vir pektina.«, 

so bili rezultati dokaj podobni zgoraj zapisanim, saj so pokazali nerazumevanje te trditve, pri čemer 

so bile ženske (M = 3,50) boljše od moških (M = 2,23). Pri razumevanju zapisanih prehranskih trditev 

lahko opazimo boljše razumevanje v primerjavi z zapisanimi zdravstvenimi trditvami.  

Preglednica 6: Razumljivost zdravstvenih in prehranskih trditev glede na spol 

Št. TRDITEV SPOL N M t 2p 

1 Zmanjšanje uživanja natrija prispeva 

k vzdrževanju normalnega krvnega 

tlaka. 

M 26 3,00 -3,692 0,000 

Ž 44 3,93 

2 Vitamin C ima vlogo pri delovanju 

imunskega sistema. 

M 26 3,85 -2,138 0,036 

Ž 44 4,25 

3 Rastlinski steroli prispeva k 

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

M 26 2,85 -2,722 

 

0,008 

 Ž 44 3,57 

4 Betain prispeva k presnovi 

homocisteina. 

M 26 1,73 0,014 0,989 

Ž 44 1,73 

5 Pantotenska kislina ima vlogo pri 

sintezi in presnovi steroidnih 

hormonov, vitamina D in nekaterih 

prenašalcev živčnih impulzov. 

M 26 1,85 -2,158 0,034 

 

 

Ž 44 2,45 

6 Živilo je bogat vir prehranske 

vlaknine. 

M 26 3,50 -1,901 0,062 

Ž 44 4,07 

7 Živilo brez vsebnosti sladkorja. 

 

M 26 4,42 -1,481 0,143 

Ž 44 4,66 

8 Živilo vsebuje visoko vsebnost 

vitamina A. 

M 26 4,08 -2,449 0,017 

Ž 44 4,52 

9 Živilo je vir melatonina. M 26 2,42 -2,142 0,036 

Ž 44 3,09 

10 Živilo je bogat vir pektina. M 26 2,23 -4,005 0,000 

 Ž 44 3,50 
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3.4.8 Pomembnost izbranih prehranskih in zdravstvenih trditev 
 

Z Likertovo lestvico so anketiranci z ocenami od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenjevali 

pomembnost izbranih zdravstvenih in prehranskih trditev. Trditve, ki se potrošnikom ne zdijo 

pomembne, so bile ocenjene od 1,00 do 3,99, kjer so bili možni odgovori: nepomembno, malo 

pomembno ali niti pomembno, niti nepomembno. Trditve, ki se zdijo potrošnikom pomembne, so 

bile ocenjene s 4 ali 5, kjer so bili možni odgovori: pomembno in zelo pomembno. Najprej je bilo 

zapisanih pet zdravstvenih trditev, nato pet prehranskih trditev, ki jih najdemo zapisane na embalaži 

živil. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 7. 

Trditev »Zmanjšanje uživanja natrija prispeva k vzdrževanju normalnega krvnega tlaka.« se zdi tako 

moškim kakor ženskam nepomembna, vendar je manj pomembna moškim (M = 2,96) kakor ženskam 

(M = 3,80). Druga trditev, »Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.«, se zdi moškim 

nepomembna (M = 3,65), ženskam pa pomembna (M = 4,00). Trditev »Rastlinski steroli prispeva k 

vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.« se zdi obema spoloma nepomembna, čeprav se 

moškim (M = 3,08) zdi manj pomembna kot ženskam (M = 3,80). Naslednja trditev, »Betain prispeva 

k presnovi homocisteina.«, se zdi obema spoloma nepomembna (M = 2,42 za moške in M = 2,82 za 

ženske). Trditev »Pantotenska kislina ima vlogo pri sintezi in presnovi steroidnih hormonov, vitamina 

D in nekaterih prenašalcev živčnih impulzov.« se zdi obema spoloma nepomembna. Pokaže se, da se 

trditev zdi ženskam (M = 3,18) bolj pomembna kot moškim (M = 2,50). Če vse podatke združimo, 

lahko ugotovimo, da se skoraj vse zapisane zdravstvene trditve zdijo potrošnikom nepomembne, 

razen trditve »Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema«, ki se ženskam zdi pomembna 

(M = 4,00), moškim pa ne (M = 3,65). 

Prehranska trditev »Živilo je bogat vir prehranske vlaknine.« se obema spoloma zdi nepomembna, 

vendar se ženskam (M = 3,89) zdi pomembnejša kot moškim (M = 3,15). Samo prehranska trditev 

»Živilo brez vsebnosti sladkorja.« se zdi obema spoloma pomembna, saj sta ji naklonila povprečno 

oceno nad 4 (M = 4,08 za moške in M = 4,05 za ženske). Naslednja trditev, »Živilo vsebuje visoko 

vsebnost vitamina A.«, se zdi obema spoloma nepomembna (moški z oceno M = 3,50 za moške in M 

= 3,61 za ženske). Pri trditvi »Živilo je vir melatonina.« se prav tako obema spoloma zdi nepomembna 

(M = 2,73 za moške in M = 3,09 za ženske). Podobno velja tudi za zadnjo trditev, »Živilo je bogat vir 

pektina.«, ki se zdi obema spoloma nepomembna. Ženske (M = 3,16) so ji pripisale večjo 

pomembnost kot moški (M = 2,73). Če povzamemo, se zapisane prehranske trditve potrošnikom zdijo 
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manj pomembne, razen ene izmed trditev »Živilo brez vsebnosti sladkorja.«, ki se obema spoloma zdi 

pomembna (M > 4).  

Preglednica 7: Pomembnost zdravstvenih in prehranskih trditev glede na spol 

Št. TRDITEV SPOL N M t 2p 

1 Zmanjšanje uživanja natrija 

prispeva k vzdrževanju normalnega 

krvnega tlaka. 

M 26 2,96 -3,779 0,000 

Ž 44 3,80 

2 Vitamin C ima vlogo pri delovanju 

imunskega sistema. 

M 26 3,65 -1,491 0,141 

Ž 44 4,00 

3 Rastlinski steroli prispeva k 

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

M 26 3,08 -3,067 

 

0,003 

Ž 44 3,80 

4 Betain prispeva k presnovi 

homocisteina. 

M 26 2,42 -1,564 0,122 

Ž 44 2,82 

5 Pantotenska kislina ima vlogo pri 

sintezi in presnovi steroidnih 

hormonov, vitamina D in nekaterih 

prenašalcev živčnih impulzov. 

M 26 2,50 -2,624 0,011 

 
Ž 44 3,18 

6 Živilo je bogat vir prehranske 

vlaknine. 

M 26 3,15 -3,776 0,000 

Ž 44 3,89 

7 Živilo brez vsebnosti sladkorja. M 26 4,08 0,146 0,884 

Ž 44 4,05 

8 Živilo vsebuje visoko vsebnost 

vitamina A. 

M 26 3,50 -0,531 0,597 

Ž 44 3,61 

9 Živilo je vir melatonina. 

 

M 26 2,73 -1,719 0,090 

Ž 44 3,09 

10 Živilo je bogat vir pektina. M 26 2,73 -2,040 0,045 

 Ž 44 3,16 
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4. SKLEP 
 

V diplomskem delu smo ugotavljali prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku. 

Iz pregledane literature in analize anketnega vprašalnika smo prišli do ugotovitev, ki smo jih 

ovrednotili na osnovi zastavljenih hipotez. 

Hipoteza 1: Prehranske in zdravstvene trditve pomembno vplivajo na odločitve potrošnika pri nakupu 

živil, je s pomočjo rezultatov raziskave zavrnjena, saj so anketirane osebe podale nizko stopnjo 

strinjanja. Za vpliv zdravstvenih trditev na odločitev o nakupu je M = 2,58 za moške in M = 2,48 za 

ženske, za vpliv prehranskih trditev na odločitev o nakupu pa je M = 2,85 za moške in M = 2,64 za 

ženske. Tudi iz literature (Witzel in Hamm, 2010) je razvidno, da le del prehranskih in zdravstvenih 

trditev vpliva na odločitve potrošnika, najbolj pa je pri vsem tem pomembna kategorija živil.  

Barreiro-Hurlé idr. (2008) ugotavljajo velik vpliv prehranskih trditev pri nakupu manj zdravih živil.  

V drugi hipotezi smo predpostavili, da so na prehranske in zdravstvene trditve pri odločitvi za nakup 

bolj pozorne ženske kot moški. Hipotezo lahko zavrnemo. Rezultati naše raziskave so pokazali, da 

imajo trditve na moške večji vpliv, saj je povprečno oceno 4 ali 5 podalo 26,9% anketiranih moških, 

kar pomeni visoko stopnjo strinjanja. Takšno povprečno oceno pa je podalo le 13,7% anketiranih 

žensk. Ti rezultati so v nasprotju z raziskavami (Ares idr., 2009; Grunert idr., 2012), ki zagovarjajo večji 

vpliv trditev na ženske kot moške in z raziskavo (Urala in Lähteenmäki, 2007), v kateri niso zaznali 

razlik med spoloma.  

V tretji hipotezi smo predpostavljali, da se potrošnikom zdijo zdravstvene in prehranske trditve, ki jih 

razumejo, pomembnejše od tistih, ki jih ne razumejo. Hipotezo smo potrdili, saj rezultati raziskave 

kažejo na povezavo med pomembnostjo in razumevanjem večine trditev, razen pri trditvi »Živilo 

vsebuje visoko vsebnost vitamina A.« Pri tej trditvi se je pokazalo zelo dobro razumevanje pri obeh 

spolih (M = 4,08 za moške in M = 4,52 za ženske), vendar se jim trditev ni zdela pomembna (M = 3,50 

za moške in M = 3,61 za ženske). 

Poleg zastavljenih hipotez smo s pomočjo vprašalnika prišli še do nekaterih drugih ugotovitev, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. 

Več kot polovica anketiranih oseb (53%) občasno prebira informacije na embalaži živila, le zelo 

majhen delež oseb (4%) jih ne prebira nikoli. Največji delež anketiranih oseb (58%) občasno opazi 

zdravstvene in prehranske trditve na embalaži izdelkov, zelo majhen delež (3%) anketiranih oseb jih 

nikoli ne opazi. Če rezultate primerjamo med spoloma, ugotovimo, da več žensk (25%) kot moških 

(7,7%) vedno opazi trditve na embalaži izdelkov. Glede prepoznavnosti slogana »Preveč soli škodi« 
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(zdravstvena trditev) se je pokazalo, da so anketirane osebe z njim dobro seznanjene (78%). Največji 

delež anketiranih oseb (46%) ocenjuje, da malo zaupa v prehranske trditve, prav tako nizek delež 

anketiranih oseb (38%) malo zaupa v zdravstvene trditve. 

Visok delež (71%) anketiranih oseb ocenjuje, da obstaja povezava med hranilnimi snovmi in pojavom 

določene bolezni. Glede razumevanja zapisanih zdravstvenih trditev smo ugotovili, da jih potrošniki 

obeh spolov ne razumejo dobro. Pri razumevanju zapisanih prehranskih trditev lahko opazimo boljše 

razumevanje v primerjavi z zapisanimi zdravstvenimi trditvami.  

Glede pomembnosti posameznih zdravstvenih trditev lahko ugotovimo, da se večina trditev zdi 

potrošnikom nepomembna, razen trditve »Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema«, ki 

je pomembna ženskam (M = 4,00). Glede pomembnosti zapisanih prehranskih trditev ugotovimo 

podobno, saj se zdijo skoraj vse trditve nepomembne, razen trditve »Živilo brez vsebnosti sladkorja.«, 

ki je pomembna za oba spola (M = 4,08 za moške in M = 4,05 za ženske).  

Anketirane osebe se ne strinjajo, da je na embalaži izdelkov prevelika količina informacij in da zaradi 

tega ne znajo izločiti pomembnih stvari, da so trditve zapisane na sprednjem delu embalaže ter da je 

med trditvami veliko znanstvenih besed, ki jih ne razumejo. Prav tako se ne strinjajo s tem, da so na 

embalaži bolj pozorni na tabelo s hranilnimi snovmi kakor na zdravstvene in prehranske trditve, da ne 

razumejo vpliva hranilnih snovi na njihovo telo ter da jim je cena živila pomembnejši dejavnik pri 

nakupu kot zdravstvena trditev. Anketirane osebe se tudi ne strinjajo,  da način oglaševanja s 

fotografijo znanega športnika ali igralca na embalaži poleg zdravstvene trditve pomaga pri hitrejši 

odločitvi za nakup izdelka ter da so zdravstvene trditve bolj namenjene večji prodaji kakor 

informiranju njih. Prav tako se ne strinjajo s tem, da so živila z zdravstvenimi in prehranskimi 

trditvami bolj zdrava od živil brez trditev. 

Ocenjujemo, da bi zaradi pogostega nerazumevanja zapisanih izrazov v zdravstvenih in prehranskih  

trditvah bilo potrebno večje informiranje  in izobraževanje potrošnika, za nakupovanje hrane in lažje 

izbiranje živil po načelih zdrave prehrane. Pri tem ima veliko vlogo država, ki lahko z ustrezno 

zakonodajo poskrbi, da ne prihaja do zlorab, ki bi lahko zavajala potrošnike pri uporabi prehranskih in 

zdravstvenih trditev. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETNI VPRAŠALNIK: Prepoznavnost prehranskih in zdravstvenih trditev pri potrošniku 

Pozdravljeni! 

Sem študentka 4.letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer biologija-gospodinjstvo. Z anketnim 
vprašalnikom želim ugotoviti, kako kot potrošnik prepoznavate prehranske in zdravstvene trditve, ki se navajajo 
na embalaži živil. Prehranska trditev je vsaka trditev, ki namiguje, da živilo vsebuje ugodne prehranske lastnosti 
v povezavi s hranilnimi snovmi in energijo, npr. izdelek vsebuje 50 % manj maščob. Zdravstvena trditev je 
trditev, ki namiguje povezavo med živilom ali njihovimi sestavinami in zdravjem, npr. vitamin C ima vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. Rastlinski steroli prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi. 
 
Podatke, ki jih bom pridobila s to anketo, bom uporabila v svoji diplomski nalogi. Anketa je anonimna. 

Hvala za sodelovanje! 

Spol:          a) moški      b) ženska 
 
Starost:     a) mlajši od 20 let       b) 20-29  let    c) 30-40  let    d) 40 let ali več 

1. Kako pogosto preberete informacije na embalaži živila? 

VEDNO    OBČASNO    REDKO     NIKOLI 

2. Ali ste na embalažah izdelkov kdaj opazili zdravstvene (npr. vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega 

sistema) ali prehranske trditve (npr. izdelek vsebuje 50 % manj maščob)?  

VEDNO    OBČASNO    REDKO     NIKOLI 

3. Kako močno zaupate prehranskim (npr. izdelek vsebuje 50 % manj maščob) in zdravstvenim trditvam (npr. 

vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema) zapisanim na embalaži? 

Prehranske trditve               ZELO ZAUPAM        ZAUPAM        MALO ZAUPAM           NE ZAUPAM            NIKAKOR 

NE ZAUPAM 

Zdravstvene   trditve            ZELO ZAUPAM        ZAUPAM        MALO ZAUPAM           NE ZAUPAM            NIKAKOR 

NE ZAUPAM 

4. Ali po vašem mnenju obstaja povezava med uživanjem nasičenih maščob ter boleznimi srca in ožilja? 

DA                               NE                        NE VEM 

5. Ali ste že slišali stavek: »Preveč soli škodi«, ki je bil povezan z nacionalno promocijsko kampanjo v Sloveniji 

sponzoriran s strani Ministrstvu za zdravje in Inštituta za varovanje zdravja, za spodbujanje k manjši porabi soli 

v prehrani?      DA                               NE                       NE VEM    
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6. Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami. Trditve ocenite od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 

(popolnoma se strinjam). 

 Sploh se 
ne 

strinjam. 
1 

Se ne 
strinjam. 

 
2 

Niti se ne 
strinjam, niti 
se strinjam. 

3 

Se 
strinjam. 

 
4 

Popolnoma se 
strinjam. 

 
5 

Zaradi prevelike količine 
informacij na embalaži 
izdelkov, sem velikokrat 
zmeden/-a  in ne znam izločiti 
pomembnih stvari. 

1 2 3 4 5 

Kot potrošnik imam trditve raje 
zapisane na sprednjem delu 
embalaže.  

1 2 3 4 5 

Na embalaži sem bolj pozoren/-
a  na tabelo s hranilnimi snovmi 
kakor na zdravstvene in 
prehranske trditve. 

1 2 3 4 5 

Ne razumem vpliva hranilnih 
snovi (maščob, ogljikovih 
hidratov) na moje telo. 

1 2 3 4 5 

Med trditvami, ki so navedene 
na embalaži, je veliko 
znanstvenih besed, ki jih ne 
razumem. 

1 2 3 4 5 

Zdravstvene trditve so bolj 
namenjene večji prodaji kakor  
informiranju potrošnika. 

1 2 3 4 5 

Če na embalaži poleg 
zdravstvene trditve zagledam 
znanega športnika ali igralca, se 
hitreje odločim za nakup 
izdelka. 

1 2 3 4 5 

Živila z zdravstvenimi in 
prehranskimi trditvami so bolj 
zdrava od živil brez trditev. 

1 2 3 4 5 

Cena živila mi je pomembnejši 
dejavnik pri nakupu kot 
zdravstvena trditev. 

1 2 3 4 5 

Zdravstvene trditve na živilu 
vplivajo na mojo odločitev o 
nakupu. 

1 2 3 4 5 

Prehranske trditve na živilu 
vplivajo na mojo odločitev o 
nakupu. 
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7. Ocenite razumljivost in pomembnost spodaj navedenih trditev. Trditve ocenite od 1 (nerazumljivo/ nepomembno) do 5 (zelo razumljivo/zelo pomembno) 

 RAZUMLJIVOST POMEMBNOST 

 Nerazu

mljivo  

1 

Malo 

razumljiv

o 

2 

Niti razumljivo, 

niti 

nerazumljivo 

3 

Razumljivo 

4 

Zelo 

razumljivo 

5 

Nepomembno 

1 

Malo 

pomembno 

2 

Niti 

pomembno, 

niti 

nepomembno 

3 

Pomembno 

4 

Zelo 

pomembno 

5 

Zmanjšanje uživanja 
natrija prispeva k 
vzdrževanju normalnega 
krvnega tlaka. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Vitamin C ima vlogo pri 
delovanju imunskega 
sistema. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Rastlinski steroli prispeva 
k vzdrževanju normalne 
ravni holesterola v krvi. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Betain prispeva k 
presnovi homocisteina. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Pantotenska kislina ima 
vlogo pri sintezi in 
presnovi steroidnih 
hormonov, vitamina D in 
nekaterih prenašalcev 
živčnih impulzov. 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Živilo je bogat vir 
prehranske vlaknine. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Živilo brez vsebnosti 
sladkorja. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Živilo vsebuje visoko 
vsebnost vitamina A. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Živilo je vir melatonina. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Živilo je bogat vir 
pektina. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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