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POVZETEK 

Žita predstavljajo v prehrani človeka hrano, ki je pomemben vir ogljikovih hidratov, 

beljakovin, vitaminov in elementov, ki jih potrebujemo za zdravo rast in razvoj. V 

diplomskem delu smo pozornost namenili poznavanju žit med osnovnošolci.  

Ugotavljali smo, kako osnovnošolci poznajo različna žita glede na starost in tip okolja, v 

katerem živijo. Poleg teh dveh spremenljivk smo med seboj primerjali še odgovore glede na 

spol. V raziskavo je bilo vključenih 240 osnovnošolcev 6. in 9. razreda. Podatke smo zbirali z 

anketnim vprašalnikom.  

Iz rezultatov empiričnega dela sklepamo, da osnovnošolci od naštetih žit slabo poznajo sirek, 

ščir in kvinojo. Pšenica, riž, koruza, ajda, ječmen, oves, pira, rž in proso so med osnovnošolci 

dobro poznana in tudi pogosta v njihovi prehrani. Poznajo hranilno sestavo žita in jih 

razumejo kot pomemben del vsakodnevne prehrane. Osnovnošolci urbanega okolja so bolj 

naklonjeni pokušanju različnih vrst žit v primerjavi z osnovnošolci iz ruralnih okolij. 

Pomembno je, da bi osnovnošolci tako v šoli kot doma večkrat uživali zdravo hrano, med 

katero zagotovo spadajo tudi žita ter izdelki iz njih. Za ustrezno vključevanje žit in žitnih 

izdelkov v prehrano je potrebno poznati njihovo sestavo in kakovost, zato je pomembno, da bi 

osnovnošolci pri pouku usvojili ustrezna znanja, ki bi jim omogočala, da ustrezno načrtujejo 

tudi svojo prehrano.  
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ABSTRACT 

In human diet cereals represent an important source of carbohydrates, proteins, vitamins, and 

elements, which are needed for healthy growth and development. This thesis is thus focused 

on knowledge of cereals among primary school students.  

We were assessing the knowledge of different cereals among primary school students based 

on their age and type of environment they live in. Beside these two variables, we took into 

consideration also their gender. 240 primary school students from sixth and ninth grade were 

included in this research. The data was acquired by questionnaire. 

The results of the empirical part are showing that the students are less familiar with sorghum, 

amaranth, and quinoa, which were among listed cereals. Wheat, rice, maize, buckwheat, 

barley, oat, spelt, rye, and white millet are well known among students and also very often in 

their diet. They are familiar with the nutritional composition of cereals and are aware that 

cereals play an important role in our daily diet. Primary school students from urban area are 

more inclined to try different kinds of cereals then the ones from rural area. 

It is important for students to consume healthy food at home as in school more often, which 

includes cereals and its products. For proper incorporation of cereals and its products in our 

diet we need to know their composition and quality, that is why it is important for students to 

acquire the proper knowledge, which can help them to plan their diet accordingly. 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu ugotavljamo, kakšno je poznavanje žit med osnovnošolci, kaj vedo o 

posamezni vrsti žita in če ta žita uživajo. Z anketnim vprašalnikom smo osnovnošolce 

spraševali o pomenu žit v vsakodnevni prehrani ter kaj si sploh predstavljajo pod besedo žito, 

vključno z znanjem o vsebnosti hranilnih snovi v njem. Preko dobljenih rezultatov anketnega 

vprašalnika želimo priti do podatkov, kako dobro osnovnošolci poznajo žita in kako pogosto 

jih uživajo. Na osnovi rezultatov diplomskega dela bomo oblikovani predloge, kako izboljšati 

poznavanje žit med osnovnošolci. Želimo, da bi bila žita med osnovnošolci dobro poznana in 

bi jih vključevali v svojo prehrano.  

Osnovnošolci za učinkovito spremljanje in povzemanje učnih vsebin med procesom učenja 

potrebujejo precej energije tako v šoli kot doma. Možgani za svoje delovanje namreč nujno 

potrebujejo glukozo in dokazano je, da se ob normalnem dvigu glukoze v krvi izboljšajo 

spominske zmožnosti, reakcijski čas, pozornost in tudi aritmetične zmožnosti. Živila, ki na 

ugoden način dvignejo glukozo v krvi, so predvsem različne vrste kruha iz polnovredne moke, 

različne žitne kaše in podobno (Ministrstvo za zdravje, 2005). 

Vendar pa osnovnošolci neradi posegajo po taki vrsti hrane, predvsem ne po žitih in živilih iz 

njih, saj strokovnjaki iz statističnega urada Republike Slovenije ugotavljajo, da otroci in 

mladostniki prepogosto uživajo energijsko goste jedi, prigrizke in sladkane pijače ter v 

povprečju zaužijejo preveč soli in maščob ter premalo sadja, predvsem pa premalo zelenjave 

(Statistični urad RS, 2014).  

Zdrava hrana je mešana, varna, varovalna in uravnotežena. Pomembno je, katere hranilne 

snovi in v kakšni količini jih vnašamo v telo s hrano. Vsak posameznik pa ima svoje 

individualne potrebe po uživanju hrane, ki mu zagotavlja zdravo rast in razvoj (Koch in 

Kostanjevec, 2007). Med zdravo prehrano vsekakor uvrščamo tudi žita. Tega bi se morali 

zavedati že otroci, in sicer predvsem osnovnošolci, saj se v obdobju šolanja njihov organizem 

nenehno spreminja in razvija. Zakon o šolski prehrani (2015) omenja, da morajo vsi vzgojno-

izobraževalni zavodi pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 

na 135. dopisni seji, dne 11. 8. 2010. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Številne študije obravnavajo povezanost med prehranskim znanjem in prehranskim vedenjem 

ter zdravim življenjskim slogom. Wardle idr. (2000) ugotavljajo, da posameznikovo znanje o 

prehrani pomembno vpliva na njegov izbor hrane. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos 

med posameznikovim znanjem o maščobah, sadju in zelenjavi ter njegovim dejanskim 

vnosom teh hranilnih snovi. Podatki so bili pridobljeni z anketo, vzorec pa je zajemal 1040 

odraslih udeležencev, naključno izbranih iz seznamov splošnih zdravnikov v Angliji. Cilj je 

bil ugotoviti, kako posameznikovo prehransko znanje vpliva na vnos hrane ter kakšna je 

povezava med znanjem in dejansko uporabo tega znanja. Ugotovljeno je bilo, da obstaja 

povezava med prehranskim znanjem in zdravim prehranjevanjem. Prehransko znanje 

posameznika je pomemben dejavnik, s katerim lahko pojasnjujemo individualne razlike pri 

izboru živil.   

Sklepamo, da se posamezniki z visoko stopnjo prehranskega znanja bolj zdravo prehranjujejo 

in skrbijo za zdrav življenjski slog kot osebe z manj znanja. Glede na predstavljeno študijo in 

dokazih o povezavi med poznavanjem zdrave prehrane in uživanjem le-te bi želeli tudi mi 

približati žita predvsem osnovnošolcem. Zdi se nam pomembno, da bi vedno več 

osnovnošolcev posegalo po živilih iz žit ter da do te vrste hrane ne bi imeli odpora - 

neofobije. Neofobija je izogibanje oziroma nepripravljenost na nove, neznane jedi. Z 

izogibanjem novi hrani se omejuje celotna prehranska raznolikost (Mustonen in Tuorila, 

2010).  

Inštitut za zdravje in prehrano ASN (The American Society of Nephrology) je leta 2010 

sponzoriral simpozij z naslovom »Postaviti skupaj polnozrnata žita za zdravstvene koristi, 

povezane s celim žitom«. Ta simpozij je združil raziskovalce, ki so pregledali dokaze, 

povezane s koristmi, ki jih ima uživanje polnozrnatih žit. Izpostavili so pomen fitohranil, 

uravnavanje telesne mase, bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in zdravja prebavil ter 

načine za pomoč pri izboljšanju vnosa polnozrnatih žit v telo (Satya in sod., 2011). 

Predvidevamo, da je v Sloveniji ozaveščenost o pozitivnih učinkih prehranjevanja z žiti na 

telo visoka. Da je temu res tako, pričajo statistični podatki. Približno polovica količine doma 

potrošenih kmetijskih proizvodov so v vsem obdobju predstavljala žita. V letu 2013 je njihov 

delež znašal 57 % (Statistični urad RS, 2014). 
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Podatki kažejo, da je prebivalec Slovenije v letu 2014 porabil za prehrano največ žit (114 kg). 

V primerjavi z letom 2013 se je v letu 2014 najbolj povečala poraba zelenjave na prebivalca, 

in sicer za 8 % (104 kg na prebivalca v 2014). Stopnja samooskrbe v bilanci za žito je znašala 

78 %, oziroma 24 % več kot v prejšnjem letu. Domača proizvodnja žit je v tem letu dosegla 

skoraj 650.000 ton, domača potrošnja pa je presegla 800.000 ton. Podatki Statističnega urada 

Republike Slovenije kažejo na povišano samooskrbo z žiti, kar nam daje vedeti, da imajo žita 

pomembno vlogo v prehrani Slovencev (Statistični urad RS, 2015).  

2.1 Žita 

 

Žita imenujmo tudi cerealije, to ime pa so dobila po rimski boginji kmetijstva Cores, ki 

pomeni užitno zrnje (Ekološki pridelki in izdelki, 2015). Žita so zreli plodovi pšenice, koruze, 

riža, ajde, ječmena, ovsa, prosa, pire, sirka, ščira oziroma amaranta, rži in kvinoje. Žita se v 

nepredelani obliki redko uporabljajo, zato jih je potrebno predelati v industrijsko ustrezne 

izdelke (oluščena žita, pripravljene izdelke iz žit, mlevske izdelke, mešanice za pekovske in 

druge izdelke, pekovske izdelke, testenine, testo in izdelke iz testa). Med seboj se žita 

razlikujejo po morfološki zgradbi in kemijski sestavi (Bajt in sod., 2004). 

Rihter (2010) navaja, da so moke najpomembnejši proizvod pri predelavi žit, ker zaradi 

proizvodnje kruha in pekovskega peciva predstavlja najvažnejši izdelek v prehrani ljudi. 

Moke dobimo z mletjem očiščenega žitnega zrna. Kvaliteta moke je odvisna od vrste žita, 

načina mletja ter stopnje čistoče in drugih pogojev. 

Žita ter izdelke iz njih uvrščamo med živila, bogata z ogljikovimi hidrati in jih v prehranski 

piramidi najdemo na dnu, kar pomeni, da bi morala predstavljati največji delež dnevnega 

vnosa hrane. Človek že od nekdaj uporablja žitna zrna v svoji prehrani. Ko so zamenjali 

kamnite mline, se je začela proizvodnja bele moke. Zavračati so začeli polnozrnate izdelke in 

se usmerili k izdelavi belega kruha in pekovskih izdelkov. V drugi polovici prejšnjega stoletja 

so se ljudje zavedli potrebe po uporabi naravnih virov hrane in visoke biološke vrednosti take 

hrane za človeški organizem. Eden od osnovnih principov pravilne in zdrave prehrane je 

dnevna uporaba celih zrn žit. V smislu pridobljenih znanstvenih in raziskovalnih rezultatov, 

potencialne možnosti, stanja in potrebe na trgih ter v skladu s priporočili, ki so jih izdali 

strokovnjaki za prehrano, se šteje proizvodnja ekoloških žit in njihovih izdelkov visokih 

hranilnih vrednostih in zdravstvene varnosti kot izredno privlačna. (Radosavljević, 2010).  
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Satya idr. (2011) ugotavljajo, da imajo cela zrna žit ugoden vpliv na zdravje. Ugotovljena je 

bila povezava med uživanjem izdelkov iz polnozrnatih žit in zmanjševanjem tveganja za 

nastanek kroničnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni. Izdelki iz 

polnozrnatih žit imajo pomembno vlogo tudi pri uravnavanju telesne mase in preprečevanju 

rakavih obolenj.  

2.1.1 Delitev žit 

 

Najpogosteje za prehrano uporabljamo pšenico (rod Triticum), riž (rod Orysa), rž (rod 

Secale), ječmen (rod Hordeum), koruzo (rod Zea mays) in oves (rod Avena sativa). V 

diplomskem delu bomo podrobno predstavili pšenico, rž, piro, oves, ječmen, kvinojo, riž, 

koruzo, sirek, proso, ščir oz. amarant ter ajdo. Med prava žita uvrščamo pšenico, rž, piro, oves 

ter ječmen. Prosasta so proso, koruza, sirek ter rž (Kocjan Ačko, 2000). Obstajajo pa tudi 

neprava žita, kot sta ajda (družina dresnovk) in kvinoja (družina metlikovk). Pšenica  je 

osnovno živilo in najpomembnejše krušno žito za večino svetovnega prebivalstva. Pira je bila 

že pred stotimi leti pomembno žito v prehrani Slovencev (Ačko, 2015). Uporaba koruze pa se 

za zahodno civilizacijo začne, ko jo Kolumb po odkritju otoka Kuba prenese v Evropo 

(Čergan, 2008). Kvinoja je osnovno živilo iz časa starodavnih civilizacij. Znana je po tem, da 

je odporna na stres, njeni ekotipi pa dobro uspevajo tudi v prsti z visoko vsebnostjo soli, na 

visokih legah in v slabi prsti, z malo padavinami (Miranda, 2012). Proso, ajda, kvinoja, ščir, 

riž in koruza spadajo tudi med brezglutenska žita (Kocjan Ačko, 2015). Na splošno žita 

vsebujejo prehransko vlaknino, ki se šteje med ključne elemente zdravega prehranjevanja 

(Kaczmarczyk, Miller in Freund, 2012). 

2.1.1.1 Pšenica 

 

Pšenica spada v skupino trav v rodu Triticum. Izvira iz območij med rekama Evfrat in Tigris. 

Danes uspeva po vsem svetu, saj predstavlja najpomembnejšo žito za prehrano ljudi. Uspeva 

na področjih z zmerno klimo. Neugodne so nočne zmrzali, dolgotrajna snežna odeja in revna 

tla. Primerna je humusna, globoko segajoča ilovnata prst z veliko hranilnimi snovmi. 

Poznamo ozimno pšenico, ki jo sejemo oktobra, novembra in jaro pšenico, ki jo sejemo 

februarja, marca. Glede kakovosti je ozimna pšenica veliko boljša, saj ima boljši hektolitrski 

donos in večja zrna. V klasu se razvije 30 do 40 zrn (Rihter, 2010). 
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Pšenica je osnovno živilo in najpomembnejše krušno žito za večino svetovnega prebivalstva 

(Ačko, 2015). 

Razmerje glede gospodarske pomembnosti žit in količine pridelka je bilo do pred kratkim: 

navadna pšenica – koruza – riž, sedaj pa sta koruza in navadna pšenica zamenjali svoji mesti. 

Koruza prevladuje po zaslugi količin, namenjenih za živalsko krmo, medtem ko je navadna 

pšenica trenutno najpomembnejša v prehrani človeštva. Nobena druga vrsta pšenice ali 

katerega drugega žita nima takih lastnosti, da bi kruh iz njih vzhajal tako rahlo, vsebuje pa 

tudi precej lepka. Belo barva kruha ter mehkobo enačimo z dobroto, trdo in črno pa s 

pomanjkanjem. Ampak bolj kot je moka bela in bolj kot je kruh iz nje rahel, manj hranilnih 

snovi vsebuje, čeprav je pšenično zrno na začetku zelo hranilno. Tako kot žita nasploh nam 

tudi navadna pšenica nudi največ, če v krušno moko zmeljemo celo zrno in če cela zrna 

kalimo ter jih pripravljamo še drugače kot kruh. Celo pšenično zrno, tisto s kalčkom in izdelki 

iz celega zrna so vir vitaminov skupine B in vitamina E (Cortese, 2007). 

V nadaljevanju sta predstavljeni najbolj poznani vrsti pšenice. 

Navadna ali mehka pšenica (Triticum aestivum varianta vulgare): uporablja se za 

proizvodnjo krušne moke. Za pripravo kruha jo uporabljamo zaradi naslednjih lastnosti: 

manjšega zrna (manj škroba, meljaka in beljakovin); lepka, ki je elastičen in raztegljiv ter 

škroba (veliko škrobno zrno, meljak drobljiv). Navadno ali mehko pšenico uporabljajo za 

peko kruha. 

Trda pšenica (Tritucum turgidum): za pripravo testenin jo uporabljamo zaradi večjega zrna, 

večje količine beljakovin (do 18 %), lepka, ki je žilav in čvrst. Uporabljajo jo predvsem za 

izdelavo testenin (Rihter, 2010). 

2.1.1.2 Rž 

 

Rž (Secale cereale L.) oziroma njeno zrnje je kakovosten vir nekaterih vitaminov skupine B, 

magnezija in drugih mineralov. Zdravi mikrofloro debelega črevesa, kar vpliva na odpornost 

organizma in manjše možnosti za razvoj določenih bolezni. Izvira iz Južne Azije, vendar rž 

dandanes v veliki meri gojijo v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Rž je zasajena predvsem 

tam, kjer so podnebja in tla razmeroma neugodna za druga žita, med drugim tudi na visokih 

nadmorskih višinah. Rž uspeva tudi takrat, ko so temperature nizke in pri katerih sicer 
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uspevajo ozimne pšenice. Vsebuje ogljikove hidrate in zagotavlja majhne količine vitaminov, 

beljakovin in kalija. Ržena moka se pogosto meša s pšenično moko, predvsem pri peki kruha, 

saj ržena moka ne daje testu takšne elastičnosti kot pšenična. Slama iz rži se uporablja za 

živalsko steljo, pokrivanje objektov, žimnice, klobuke in izdelavo papirja (Rye, 2012).  

2.1.1.3 Pira 

 

Pira (Triticum aestivum L. var. Spelta) je najbližja sorodnica navadne pšenice. Domnevno naj 

bi nastala na Bližnjem vzhodu s križanjem samonikle vrste Triticum tauschii in dvozrnice. 

Dvozrnica ali emer je najstarejša do sedaj najdenih kultiviranih žit. Skupaj z enozrnico 

(najmanjša od vseh vrst pšenice) in ječmenom je bila dvozrnica okoli 8000 let, torej vse do 

antike, prehransko najpomembnejše žito. Dvozrnica je rastlina, višja in z večjimi klasi kot 

enozrnica. Po analizah najdb so piro gojili že pred 8000 do 7000 leti. Pira je uspevala v 

hladnejših hribovskih predelih ter severno od Alp, kjer je bila vse do prevlade pšenice, pred 

približno 2000 leti, za prehrano pomembno, vendar ne vsesplošno pomembno žito. Dobro 

raste v hladnejših predelih in jo sejemo tudi kot ozimno žito. Klasi so svetlo rumeni ali 

rdečkasti, v primerjavi s pšenico so klaski v njih razporejeni bolj na redko. Pira zahteva 

pozorno luščenje, da ostane kaljiva, saj ima dolgoresaste klase, ki so plevenci. Pira ni 

primerna za intenzivno vzgojo. Ob povečanem gnojenju se bilke polegajo in je pridelek slab. 

Pirino zrnje vsebuje več (do 17 %) beljakovin kot zrno navadne pšenice. Iz njega nameljemo 

moko, ki je zelo primerna za peko kruha, vendar je manj primerno za industrijsko peko kruha, 

ker je testo gosto; po drugi strani pa se testo samo iz pirine moke preveč razleze (Cortese, 

2007). 

Pira se od pšenice razlikuje po močnejši strukturi. Tradicionalno pridelovanje pire je v alpskih 

in hribovitih območjih srednje Evrope prispevalo k ohranjanju socialnih, kulturnih in 

turističnih dejavnosti. Pira je bila že pred stotimi leti pomembno žito v prehrani Slovencev 

(Ačko, 2015). 

2.1.1.4 Oves 

 

Oves (Avena sativa) je žito, ki so ga v bronasti dobi pogosto gojili v Severni Evropi. Oves ima 

visoko hranilno vrednost, vendar ga v prehrani ljudi uporabljamo v manj kot 5 %, uživa se ga 

predvsem za zajtrk, v obliki ovsene kaše. Oves ne vsebuje glutena. Oves je pomemben v 

prehrani živali, zlasti za konje in je dragocen tudi pri kolobarjenju (Oats, 2013). 
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Socvetje ovsa je redko in latasto. Ima globoke korenine, zato dobro uspeva tudi v suhih 

predelih, vendar mu najbolj ugaja podnebje z rednejšimi padavinami in visoko zračno vlago.  

Oves ni primeren za peko kruha, je pa odličen vir energije v obliki ovsenih kosmičev. Ovseno 

zrno je najbolj mastno od vseh žitnih zrn, saj vsebuje do 8 % maščob. Vsebuje tudi do 16 % 

beljakovin, vitamine skupine B, mangan, selen, magnezij in prehransko vlaknino (Cortese, 

2007). 

2.1.1.5 Ječmen 

 

Ječmen (Hordeum vulgare) izhaja iz družine Gramineae. Znano je, da je ječmen starim 

Grkom, Rimljanom, Kitajcem in Egipčanom predstavljal glavno živilo za pripravo kruha. V 

Evropi so ga začeli uporabljati šele v 16. stoletju. Ima široko paleto gojenja in zori celo na 

visoki nadmorski višini. Njegovo rastoče obdobje je kratko in ne more zdržati vročega ter 

vlažnega podnebja. Danes je ječmenovo zrnje običajno uporabljeno kot koruzni nadomestek 

in se uporablja v pivovarstvu kot zrnje visoke kakovosti. V manjši meri je vir moke ter živil 

za zajtrk, pogosto pa se uporablja tudi v juhah. Na Bližnjem vzhodu so v omejenih količinah 

ječmen jedli namesto riža (Barley, 2013). 

Ječmen je vir magnezija, bakra, selena in prehranske vlaknine. Vsebuje betaglukan (v 

prehranski vlaknini), ki pomaga k znižanju previsokih ravni holesterola v krvi, pri čemer ima 

najugodnejši vpliv nebrušen ječmen (Cortese, 2007). 

2.1.1.6 Kvinoja 

 

Kvinoja (Chenopodium quinoa Willd) je osnovno živilo iz časa starodavnih civilizacij. Znana 

je po tem, da je odporna na okoljski stres, njeni ekotipi pa dobro uspevajo tudi v prsti z visoko 

vsebnostjo soli, na visokih legah in v slabi prsti, z malo padavinami ali celo z ekstremno 

nizko irigacijo (namakanje). To zelo hranljivo žito tradicionalno gojijo v andskem 

visokogorju v Peruju, Boliviji, Ekvadorju, Čilu, Argentini in Kolumbiji (Miranda, 2012). 

 

Ta enoletna rastlina zraste meter do dva visoko. Semena kvinoje so prekrita s plastjo 

saponinov, zato ga je potrebno sprati, saj saponini povzročajo grenak okus. Semena z večjo 

vsebnostjo saponinov lahko delujejo odvajalno (Cortese, 2007). 
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V zadnjih letih je kvinoja pridobila večje zanimanje zaradi svoje visoke hranilne vrednosti. 

Analize vzorcev kvinoje so pokazale, da v 100 g vzorca kvinoja vsebuje 16,0 g do 20,2 g 

beljakovin, 1,8 g  do 3,1 g prehranske vlaknine, 4,4 g  do 7,5 g maščob, 298,8 mg do 1.164,5 

mg kalcija, 0 mg do 948,5 mg železa ter 2735,0 mg  do 4543,3 mg fosforja  (González Martín 

in sod., 2014).  

2.1.1.7 Riž 

 

Riž (Oryza sativa L.) je tropska močvirska trava, ki običajno raste v tropskem in mokrem 

podnebju, vendar stoječa voda za njeno rast ni nujno potrebna. Riževa rastlina zraste meter do 

dva visoko in ima izjemno moč razraščanja. Ena sadika lahko odžene več 10 stranskih 

poganjkov, na katerih se razvije po okoli 80 semen. Zato iz enega riževega semena v 4 do 5  

mesecih po setvi, kolikor je povprečna razvojna doba rastline, v primernih pogojih in ob pravi 

oskrbi obrodi kar 2000 do 3000 in več semen (Cortese, 2007). Glede na obliko in velikost zrn 

riž razvrščamo na okroglozrnat, srednjezrnat in dolgozrnat. Oblika in velikost zrn vplivata na 

lastnosti riža, ki se odražajo pri kuhanju. Dolgozrnat riž se le redko razkuha, zrna pa se po 

navadi ne sprimejo med sabo. Okroglozrnat riž se med kuhanjem pogosto sprime in se rad 

razkuha. Riž poleg škroba vsebuje do 8 %  beljakovin, vitamine skupine B in minerale  

(magnezij, fosfor, mangan, železo), ki so prisotni v lupini ter približno 1 % maščob, ki so 

prisotne v kalčku, ne vsebuje pa glutena. Glede na vrsto tehnološke predelave se riž razvršča 

in poimenuje kot nebrušen riž (rjavi riž, cargo riž, naravni riž, integralni riž), ki mu je 

odstranjena samo zunanja luska; brušen riž (beli riž), ki mu je odstranjena zunanja luska, s 

postopnim brušenjem pa še semenska kožica (otrobi in kalček); nebrušen parboiled riž, ki je 

neoluščen obdelan v vodi in pari ter sušen z vročim zrakom, nato pa samo luščen in brušen 

parboiled riž, ki je neoluščen obdelan v vodi in pari ter sušen z vročim zrakom, nato pa luščen 

in brušen. Z brušenjem  se rižu odstranijo vitamini, mineralne snovi in maščobe, obenem se  

zmanjša tudi njegova hranilna vrednost. Enolična prehrana z brušenim rižem lahko privede do 

pomanjkanja vitamina B1 in bolezni,  imenovane beriberi (Cortese, 2007). 

2.1.1.8 Koruza 

 

Koruza (Zea mays L.) izvira iz Srednje in Južne Amerike. Na mnogih območjih pridelujejo 

koruzo predvsem za prehrano ljudi, v razvitejših državah pa je namenjena predvsem za 

prehrano živali in tudi za predelavo v različna goriva (Čergan, 2008). 
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Koruzna rastlina ima jedrnat pecelj, ki ga podpirajo korenine. V prašnike (moški cvetovi) 

tvori reso na vrhu rastline. V pestiču (ženski cvetovi) pa so jedrca na storžu, ki je zaprt z 

listnato lupino in razprostrtimi nitkami in brazdami, ki lovijo cvetni prah (Corn, 2013). 

Koruza ne vsebuje glutena in s tem prolamina gliadina ter je zato primerna hrana za osebe s 

celiakijo. Koruza je vir vitaminov skupine B in betakarotena. Poleg tega vsebuje še lutein, 

zeaksantin in druge karotenoide, ki imajo antioksidativni učinek. Z jedmi, pripravljenimi iz 

sveže zmletega ali zdrobljenega celega zrna, naše telo obogatimo z vitaminom E, magnezijem 

in drugimi minerali (Cortese, 2007). 

2.1.1.9 Sirek 

 

Sirkov je več vrst. Botanično so te vrste Sorghum bicolor, Sorghum caffrorum, Sorghum 

durra, Sorghum nervosum, Sorghum vulgare in druge vrste. Njihovi izvorni domovini sta 

Afrika in Azija, kjer jih gojijo že več kot 4000 let. Rastline različnih vrst zrastejo od 1 do 4 

metre visoko. Seme obdaja trda luščina, ki jo je treba pred uporabo odstraniti; semena so 

glede na sorto zelo različne barve (bela, rumena, rdeča, temno modra ali črno vijolična). Sirek 

vsebuje vitamine skupine B, železo, prehransko vlaknino, ne vsebuje pa glutena (Cortese, 

2007).  

2.1.1.10 Proso 

 

Rodovno ime za proso Panicum izvira iz latinske besede za kruh panis. Proso je vir vitaminov 

skupine B, magnezija, silicija, fluora in prehranske vlaknine. (Cortese, 2007). 

Navadno proso zraste okoli meter visoko in ob glavnem poganjku odžene še nekaj stranskih 

poganjkov. Gojenje je nezahtevno, saj proso uspeva tudi na področjih z manj padavin. 

Oluščeno proso s kalčkom vsebuje do 65 % škroba, 15 % beljakovin in 4% maščob, različne 

mineralne snovi in vitamine skupine B. Navadno proso ne vsebuje glutena. Zanimivost je 

rjavo proso, ki naj bi bila divja različica navadnega prosa. Po poreklu je iz vzhodne Indije, v 

srednji Evropi pa naj bi ga gojili že pred dvema tisočletjema. Zrna so užitna skupaj z luščino 

in so rjave barve. Moka je primerna za peko kruha, ker vsebuje gluten (Cortese, 2007). 
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2.1.1.11 Ščir 

 

Ščir oziroma amarant (Amaranthus)  se je iz Srednje Amerike razširil po Evropi po sredini 16. 

stoletja. Semena repatega in košatega ščira so bila skupaj s semeni nekaterih drugih vrst ščira 

poleg koruze in fižola temelj prehrane avtohtonih prebivalcev Srednje in Južne Amerike. Na 

osnovi arheoloških najdb v Mehiki lahko sklepamo, da imajo ščiri kot gojene rastline vsaj 

4000 do 5000-letno preteklost. Ščir danes gojijo predvsem v Srednji in Južni Ameriki, pa tudi 

v Evropi, ponekod v Aziji in v ZDA (Cortese, 2007). 

Ščiri, ki jih gojijo za pridelavo semen, zrastejo do približno dva metra visoko. So odporne in 

prilagodljive rastline, ki ne zahtevajo bistvene oskrbe. Dobro uspevajo tudi na sušnih in s 

hranili ne preveč bogatimi tlemi. Za prehrano so uporabni tudi poganjki in mladi listi. Semena 

ščirov merijo malo več kot 1 do 2 milimetra. So različnih barv. Gojene vrste imajo v glavnem 

belkasta semena, drugače pa so črne, rjave, oranžne, rumenkaste barve. V ščiru ne manjka 

maščob (do skoraj 10 %), beljakovin (do 18 %) in ogljikovih hidratov (do 60 %). Poleg tega 

vsebujejo nekaj vitaminov skupine B, vitamin E in vzorčne količine vitamina C. Ščir ne 

vsebuje glutena (Cortese, 2007). 

2.1.1.12 Ajda 

 

Ajda (Fagopyrum esculentum Moench) sodi med dresnovke in je sorodnica rabarbare. Ajdo 

najdemo predvsem v severnih zmernih območjih. Ima značilen oster sok, ki vsebuje oksalno 

kislino. V Evropi se že dolgo uporablja za pripravo jedi v kombinaciji s solato ter drugo 

zelenjavo (Grieve, 2013). 

Ajda je na Slovenskem prvič omenjena sredi prve polovice 15. stoletja, zato lahko 

domnevamo, da so jo gojili že približno desetletje poprej. Do 17. stoletja je bila pri nas 

vodilna poljščina. Ajda ima srčaste liste, zraste okoli tri četrt metra visoko. Trirobo seme, ki je 

botanično natančneje plod in še natančneje orešek, ima trdo lusko. Med predelavo jo je treba 

odstraniti, ker ni primerna za uživanje. Lupina, ki prekriva zrno, je tanka in jo pojemo skupaj 

z zrnom. Posebnost ajdovega semena je kalček, ki je v sredini, klična lista pa sta zvita ob 

zunanjem robu zrna. Oluščeno zrno vsebuje do 7 % škroba, do 12 % beljakovin, okoli 2 % 

maščob, prehransko vlaknino, minerale, vitamine skupine B, flavonoide in fitinske kisline, ne 

vsebuje pa glutena. Ajda je znana medeča rastlina, vendar je ajdov med dandanes pri nas 

redka dobrina, ker je ajde manj in poleg tega ne medi kot nekdaj. Tatarska ajda je precej 
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podobna navadni ajdi, le da cveti zelenkasto in je bolj odporna proti poškodbam neurij ter 

slane. Prav tako ima triroba rjavkasta semena, ki so podobna semenom navadne ajde, le da so 

bolj nepravilnih oblik, površina pa je motna in hrapava. Največja razlika je glede uporabe, saj 

so oluščena zrna tatarske ajde grenka, moka iz njih pa zelenkasta, vendar v primerjavi z 

navadno ajdo vsebuje zelo veliko flavonoidov (Cortese, 2007).  

Fitinske kisline, ki jih vsebuje ajdovo zrno in tudi žitna semena, po novejših raziskavah 

varujejo pred nekaterimi vrstami raka. Ajda je beljakovinsko popolna hrana, saj vsebuje vse 

esencialne aminokisline. Vsebuje tudi magnezij,  mangan, vitamine skupine B in  flavonoide, 

ki imajo antioksidativni učinek (Cortese, 2007). 

2.2 Hrana z več ogljikovimi hidrati  

 

Ogljikovi hidrati so vrsta makrohranil, ki jih najdemo v mnogih živilih in pijačah. Večina 

ogljikovih hidratov je naravno prisotnih v živilih rastlinskega izvora, kot so zrna. Proizvajalci 

hrane dodajajo ogljikove hidrate predelanim živilom v obliki škroba ali dodanega sladkorja. V 

sadju, zelenjavi, mleku, oreških, zrnih, semenih in stročnicah so ogljikovi hidrati naravno 

prisotni.  

Glikemični indeks razvršča živila glede na njihov potencial za dvig ravni sladkorja v krvi. 

Med živila z relativno visokim glikemičnim indeksom uvrščamo krompir, koruzo, prigrizke  

in sladice. Polnozrnata žita, stročnice, zelenjava, sadje in mlečni izdelki z nizko vsebnostjo 

maščob so živila z nižjim glikemičnim indeksom (Mayo Clinic Staff, 2014). 

V Smernicah zdravega prehranjevanja je navedeno, da so ogljikovi hidrati glavno energijsko 

hranilo in da naj predstavljajo večino energijskega vnosa (več kot 50 % dnevnega 

energijskega vnosa). 1 g ogljikovih hidratov sprosti 17 kJ (4 kcal) energije. Priporočljiva so 

ogljikohidratna živila, ki vsebujejo esencialne hranilne snovi in prehransko vlaknino ter 

počasi dvigujejo raven krvnega sladkorja. Kompleksni ogljikovi hidrati praviloma ugodno 

vplivajo na energijsko gostoto hrane. Enostavni sladkorji naj ne prispevajo več kot 10 % 

dnevnega energijskega vnosa, kar tudi ugodno vpliva na upadanje pojavnosti zobne gnilobe. 

Prehranska vlaknina praviloma nima izkoristljive energijske vrednosti, ima pa celo vrsto 

različnih pomembnih funkcij v prebavnem traktu in ugodno vpliva na presnovo. V dnevni 

prehrani naj vlaknina predstavlja 10 g na 4,18 MJ (1000 kcal) energijskega vnosa. Vlaknina 

sodi med varovalne snovi, zmanjšuje energijsko gostoto hrane, upočasni praznjenje želodca, 
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hkrati pa pospešuje prebavo v tankem in debelem črevesju. Zavira nastanek številnih bolezni 

in funkcijskih motenj (Ministrstvo za zdravje, 2005). 

Živila z več ogljikovimi hidrati so najbolj primerna za zajtrk, saj počasi in zmerno dvigujejo 

raven glukoze v krvi. Če zajtrku dodamo še beljakovinsko živilo, se ugodni učinek pri 

reševanju kompleksnih mentalnih nalog še poveča (Ministrstvo za zdravje, 2005). 

2.3 Vsebnost hranilnih snovi v žitih 

 

Zrna žita imajo po osnovi enako strukturno zgradbo: 

 plodovno lupino (plevna plast), 

 semensko kožico, 

 škrobno jedro – meljak (endosperm), 

 beljakovinsko alevronsko plast, 

 kalček (embiro) (Rihter, 2010). 

 

Slika 1: Anatomska zgradba žitnega zrna (Rihter, 2010) 

Vendar pa se vsako od žit med seboj nekoliko razlikuje po morfološki zgradbi in kemijski 

sestavi (Bajt in sod., 2004). 

Plodovna lupina in alevronska plast predstavljata 15–20 % mase žitnega zrna. Lupino 

sestavljajo trije deli: povrhnjica, plodnica in osemenje. Povrhnjica ščiti zrno in preprečuje, da 

vlaga in različni mikroorganizmi ne morejo prodreti v notranjost zrna. Povrhnjica se s trenjem 

odstrani. Plodnica daje žitu zunanji izgled. Osemenje daje žitu barvo (zeleno barvilo klorofil, 

rumeno barvilo karoten). Kemično lupino sestavlja večja količina celuloze. Pri predelavi 

dobimo iz lupine stranski produkt mletja – otrobe. Na lupino je prirasla alevronska plast. 

Alevronska plast vsebuje mnogo v vodi topnih beljakovin (70–80 %), maščob (7–12 %), 
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mineralnih snovi, vitaminov in encimov. Pri predelavi se alevronska plast ne loči od lupine, 

zato se otrobi biološko obogatijo. Meljak ali endosperm zavzema večji del notranjosti zrna in 

predstavlja do 85 % mase celotnega zrna. Je bogat s škrobom in z netopnimi beljakovinami v 

vodi. Kemična sestava meljaka: 78–84 % škroba, 8–14 % beljakovin ter 1 % maščobe. V zrnu 

količina škroba narašča iz obrobnega dela proti sredini zrna. Iz meljaka pridobivamo moko, 

zdrob in škrob. Meljak prestavlja rezervno hrano za kalček oziroma bodočo rastlino tako 

dolgo, dokler le-ta ni sposobna sama srkati hrane iz zemlje. Kalček leži na spodnjem 

obrobnem delu žitnega zrna. Predstavlja 2,5–5 % mase celotnega zrna. Pri predelavi ga skupaj 

z lupino odstranimo v otrobe ali pa iz njega pridobivamo olje. Sestavljen je iz prelista in 

prakoreninice, ki sta osnova za liste in korenine. Obdaja ga ščitek, ki je bogat z maščobami. 

Kalček vsebuje v vodi topne beljakovine, maščobe, encime, vitamine, ne vsebuje pa škroba 

(Rihter, 2010). 

Beljakovine: v celotnem žitnem zrnu najdemo štiri vrste beljakovin: gliadin, glutenin, 

albumine, globuline. Zmes gliadina in glutenina daje gluten ali lepek. Če iz moke odstranimo 

eno izmed navedenih beljakovin, ni lepka. Lepek nastane, če se delci gliadina zlepijo z delci 

glutenina. Kakovost moke je odvisna tudi od razmerja med gliadinom in gluteninom. 

Najboljše razmerje je 3 : 1 za gliadin, saj dobimo testo, ki se lahko oblikuje in tudi pravilno 

vzhaja. Po fizikalnih lastnostih je lepek lahko raztegljiv ali elastičen. Raztegljiv je takrat, ko 

ga lahko raztegnemo in se pri tem ne trga. Elastičnost pa pomeni, da se vrne raztegnjen 

izdelek v prvotno obliko (Rihter, 2010). 

Glede na raztegljivost in elastičnost poznamo štiri osnovne tipe lepka: 

 dolg lepek (raztegljiv, elastičen), 

 čvrst dolg lepek (raztegljiv, neelastičen), 

 čvrst kratek lepek (neraztegljiv, elastičen), 

 kratek lepek (neraztegljiv, neelastičen) (Rihter, 2010). 

Ogljikovi hidrati: v meljaku in alevronski plasti vsebuje žito 55–80 % škroba glede na suho 

snov zrna. V manjših količinah najdemo dekstrine, maltozo in glukozo. To so sladkorji, ki 

nastajajo pri encimski razgradnji škroba. Škrob se razlikuje glede na velikost in obliko 

škrobovih zrn. Velikost škrobnih zrnc se giblje 5–30 μm. Trde pšenice imajo škrobna zrna 

velika od 5–10 μm. Najmanjša škrobna zrnca ima riž z velikostjo 2–5 μm. V lupini imamo 

celulozo, ki ne daje energetske vrednosti zrnu in kasneje tudi moki ne (Rihter, 2010). 
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Maščobe: predstavljajo 2 % mase zrna pri pšenici, do 5 % pri koruzi. Maščobe se v večini 

nahajajo v kalčku in alevronski plasti. Vsebujejo večje količine nenasičenih maščobnih kislin, 

to so: linolna in linolenska in manjše količine nasičenih maščobnih kislin: palmitinsko in 

stearinsko maščobno kislino. Maščobe vplivajo na rok uporabnosti žita in moke (Rihter, 

2010). 

Mineralne snovi, ki se nahajajo v žitih, so: kalij, natrij, kalcij, magnezij, fosfor, mangan, cink, 

baker, železo, kobalt, jod, selen. Nahajajo se v lupini, alevronski plasti in v kalčku. Vezani so 

v fosfatne soli, ki pri staranju tvorijo kisline (Rihter, 2010).  

Vitamini: nosilca vitaminov sta kalček in alevronska plast. V alevronski plasti najdemo 

vitamine B-kompleksa. Le-ta vpliva na rast in razvoj kosti. V kalčku je vitamin E, ki se nahaja 

v oljih. Vitamin E omogoča pravilno delovanje živčevja. Pri predelavi žita v moko se vitamini 

skoraj v celoti odstranijo v otrobe. Zato lahko rečemo, da vsebujejo moke višjih tipov večje 

količine vitaminov in so biološko kvalitetnejše (Rihter, 2010). 

Encimi: pri razgradnji škroba prihaja do postopne razgradnje škroba, končni produkt 

razgradnje je glukoza, ki predstavlja hrano kvasovkam. Pri razgradnji škroba sodelujejo 

naslednji encimi: amilaza, dekstraza, maltaza. Ti encimi sodelujejo pri temperaturah 

skladiščenja žit (10–20 ºC). Poznamo več vrst encimov: 

 encimi za razgradnjo maščob: ti encimi se imenujejo lipaze. Lipaze so prisotne v 

žitnem zrnu in pri temperaturah nad 15 ºC pričnejo razgrajevati maščobe. Najprej nam 

lipaza razgradi maščobo do glicerola in maščobnih kislin, kasneje poteče še razgradnja 

do aldehidov in ketonov. Ti dajejo žarko maščobo; 

 encimi za razgradnjo beljakovin: ti encimi se imenujejo proteaze. Delujejo pri 

temperaturi 40–45 ºC, zato pri normalnem skladiščenju niso aktivne. Proteaza nam 

spremeni kemično sestavo beljakovin tako, da iz netopnih beljakovin dobimo topne 

beljakovine, kar pomeni, da se zmanjša količina lepka; 

 encimi za razgradnjo fosfatnih soli: delujejo pri temperaturi skladiščenja žit. Imenujejo 

se fosfataze. Razgradijo soli. Dobimo posamezne elemente in fosforno kislino. Ta 

kislina je znak staranja žit. Količina kisline se odraža na kakovosti moke (Rihter, 

2010). 
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Prehranska vlaknina: se šteje med ključne elemente zdravega prehranjevanja. Prehranska 

vlaknina ni hidrolizirana ali absorbirana v gastrointestinalnem traktu. Med prehranske 

vlaknine sodijo neprebavljivi deli rastlin, ki jih človek s svojimi prebavnimi encimi ne more 

prebaviti, prebavijo jih bakterije v debelem črevesu. Med prehranske vlaknine spadajo sadje, 

zelenjava, stročnice ter različna semena. Prehranske vlaknine so ogromna zbirka zapletenih, 

kompleksnih molekul, ki lahko vežejo potencialna hranila in hranilne prekurzorje, da 

preprečijo njihovo absorcijo. Katabolizem gastrointestinalnega trakta vodi do generacije 

različnih bioaktivnih materialov, kot so kratke verige maščobnih kislin, ki lahko bistveno 

povečajo biomaso gastrointestinalnega trakta in spremenijo kompozicijo flore 

gastrointestinalnega trakta. Prehranske vlaknine lahko delimo na topne in netopne, 

fermentabilne in nefermentabilne, viskozne in neviskozne (Kaczmarczyk, Miller in Freund, 

2012). 

2.3.1 Žita brez glutena 

 

Vemo, da je dandanes vedno več ljudi preobčutljivih na beljakovino gluten oziroma na njen 

prolamin gliadin. Ta kronična bolezen tankega črevesa se imenuje celiakija. Ljudje s celiakijo 

so vse življenje na brezglutenski dieti. Ker je tudi vedno več osnovnošolcev s to vrsto 

preobčutljivosti, bomo nekaj besed namenili žitom, ki glutena ne vsebujejo. Potrebno je 

osvestiti bolnike s celiakijo, predvsem pa osnovnošolce s to boleznijo, da pri brezglutenski 

dieti lahko uživajo tudi nekatere vrste žit. To so ajda, koruza, riž, ščir (amarant), proso in 

kvinoja. 

Gluten ali lepek pa se nahaja v pšenici, ovsu, rižu in ječmenu. Gluten pšenice sestavljata 

beljakovini gliadin in glutenin. V ječmenu je prisotna beljakovina hordein. Največ glutena je 

v pšenici (približno 80 % vseh beljakovin) ter v bližnjih sorodnicah, manj pa v rži in ječmenu 

(Cortese, 2007). 

Cilj raziskave, ki jo je izvedel Bilgicl (2013) je bil razviti brezglutenske jajčne rezance z 

visoko hranilno vrednostjo z uporabo metuljnic, nepravih žit in žitne moke. Pri pripravi 

testenin so uporabili kontrolni vzorec, ki je vseboval gluten, in sicer iz naslednjih sestavin, 

pšenične moke (100,0 g), celega jajca (20,0 g), soli (0,5 g) ter uporabljene žolčne vode (40 

ml). Za pripravo brezglutenskih testenin so uporabili moke iz stročnic (čičerike in soje), 

nepravih žit (ajde in kvinoje) in žit (koruze in riža). Kemijska analiza testenin, ki so vsebovale 

čičerikino, sojino, ajdino in kvinojino moko (moka mešanica 1), je pokazala višjo vsebnost 
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beljakovin (194,2 g/kg), pepela (27,8 g/kg), lipidov (81,2 g/kg), kalcija (1 562,85 mg/kg), 

bakra (9,20 g/kg), železa (56,29 mg/kg), kalija (10 295,21 mg/kg), magnezija (1 661,78 

mg/kg), mangana (24,07 g/kg), fosforja (5 042.88 mg/kg-1) in cinka (40,24 mg/kg) kot ostale 

mešanice moke. V vzorcih testenin brez glutena so zasledili do 9,2-krat večjo vsebnost 

fitinske kisline, v primerjavi s kontrolnim vzorcem. Stročnice ter koruza, riž, proso in 

nekatera neprava žita, kot so ajda, amarant in kvinoja se lahko uporabljajo v testeninah brez 

glutena, saj le-tega ne vsebujejo. Čeprav imajo moke iz stročnic nižjo vrednost žveplovih 

aminokislin kot moke iz žit, je vsebnost lizina v moki iz stročnic veliko višja kot v moki iz žit. 

Rezultati kažejo, da so testenine brez glutena najbolj sprejemljive za bolnike s celiakijo.  

2.4 Vključevanje žit v prehrano  

 

Žita so zdrava in jih lahko pripravimo na različne enostavne načine. Zato želimo 

osnovnošolcem pa tudi ostalim predstaviti oziroma približati vključevanje žit v njihovo 

vsakodnevno prehrano. 

Na izbiro hrane vplivajo trije modeli: razvojni, kognitivni in psihofiziološki model. Pri 

razvojnem modelu gre predvsem za učenje in izkušnje ter se osredotoča na razvoj želja za 

hrano v otroštvu. V okviru tega modela so pomembni izpostavljenost, asociativno učenje in 

socialno učenje. Kognitivni model se osredotoča na posameznikove kognicije. V tem modelu 

imajo vlogo stališča, socialne norme, ambivalentnost in mesto nadzora. Pri psihofiziološkem 

modelu pa gre za to, da se osredotoča na čustva, stres in nevro-kemične modele, poleg tega sta 

pomembna še lakota in sitost. Vsi trije opisani modeli sem med seboj prepletajo, vendar so 

med seboj neodvisni (Grum in Seničar, 2012). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 

Berg idr. (2003) so ugotovili, da so otroci nagnjeni k izbiri zdravega obroka, kadar so 

seznanjeni z pozitivnimi učinki določene hrane na telo. Raziskavo so izvedli med 181 

osnovnošolci, starimi med 11 in 15 let, ki so na podlagi izbranih slik različnih vrst živil 

oblikovali zdrav in okusen zajtrk. Ugotovili so, da osnovnošolci za zajtrk uživajo predvsem 

kruh in žita, ki vsebujejo višjo vsebnost prehranske vlaknine, pogosto izbirajo tudi živila z 

nizko vsebnostjo maščob, saj poznajo negativne zdravstvene učinke prekomernega uživanja 

maščob. Pomanjkanje znanja o zdravi prehrani kaže pomembno oviro za razvoj zdravih 

prehranjevalnih navad med osnovnošolci. V raziskavi smo ugotavljali, kako dobro 

osnovnošolci poznajo različne vrste žit ter kakšno mnenje imajo o uživanju le-teh. 

Cilji raziskave so: 

 ugotoviti, katera od žit osnovnošolci poznajo in kako poznajo vlogo žit v prehrani; 

 ugotoviti, kakšna so stališča otrok do uživanja različnih vrst žit; 

 oceniti pogostost uživanja žit pri otrocih. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Skladno s cilji smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali osnovnošolci poznajo različne vrste žit in njihov pomen v prehrani? 

 Ali poznavanje hranilne sestave ter njihov vpliv na zdravje vpliva na vključevanje žit 

v prehrano otrok? 

 Ali si osnovnošolci želijo pogosteje uživati že poznana žita in poskusiti nove vrste žit? 

 

3.3 Metoda dela 

 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Postopek zbiranja podatkov je potekal z 

anonimnim anketnim vprašalnikom. Vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Anketni 

vprašalnik so osnovnošolci izpolnili pisno. Za izpolnjevanje so potrebovali 10 minut. Zbiranje 

podatkov je potekalo v času pouka. Anketni vprašalnik je priloga diplomskemu delu. 
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3.3.1 Opis vzorca 

 

Anketirali smo 240 osnovnošolcev, ki so v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 6. in 9. razred 

na štirih osnovnih šolah (dveh iz urbanega ter dveh iz ruralnega okolja). Urbano okolje 

pomeni mestno urejeno naselje, ruralno pa podeželsko (SSKJ, 2015). 

3.3.2 Postopki obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke smo statistično ovrednotili z računalniškim programom Office Excell in 

SPSS. 

3.4 Rezultati z razpravo 

 

V vprašalniku zastavljena vprašanja smo razdelili v sedem sklopov: 

 predstave osnovnošolcev o žitih; 

 uživanje žit med osnovnošolci; 

 poznavanje različnih vrst žit med osnovnošolci; 

 poznavanje jedi iz žit med osnovnošolci; 

 mnenje osnovnošolcev o pomembnosti vključevanja žit v vsakodnevno prehrano; 

 pogostost vključevanja jedi iz žit v prehrano doma; 

 odnos osnovnošolcev do uživanja žit in poznavanje vsebnosti hranilnih snovi v žitih. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati z razpravo. Opravljena je bila primerjava rezultatov 

glede na spol, razred in okolje bivanja. 
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3.4.1 Predstave osnovnošolcev o žitih 

 

Osnovnošolce smo vprašali, kaj si predstavljajo pod pojmom žita. Ugotovili smo, da so 

njihove predstave zelo podobne. Devetošolci so se o žitih že učili oz. so slišali o njih 

najverjetneje tudi pri predmetih, ki jih šestošolci še niso obiskovali zato je njihovo poznavanje 

boljše. Ob besedi žito največ osnovnošolcev pomisli na hrano ter rastline. 

 

Preglednica 1: Frekvenčna porazdelitev predstav osnovnošolcev o žitih 

Odgovori učencev f f (%) 

Hrana 52 21,6 

Rastline 47 19,5 

Suha semena 18 7,5 

Žita 9 3,7 

Poljski pridelki 19 7,9 

Zdrava živila 11 4,6 

Vsebujejo ogljikove hidrate, beljakovine, prehransko vlaknino, škrob 25 10,4 

Pšenica, koruza, rž, ajda 26 10,8 

Stročnice 1 0,4 

Mislim, da niso zdrava 1 0,4 

Skupaj 209 86,7 

 

Petina osnovnošolcev (21,6 %) opredeli žito kot hrano, kar predstavlja največji delež 

odgovorov na to vprašanje. Da so žita rastline, je navedlo 19,5 % osnovnošolcev. 10,8 % 

osnovnošolcev ve, da žita vsebujejo ogljikove hidrate, beljakovine, prehransko vlaknino ter 

škrob. Zelo majhen delež anketirancev, le 4,6 %, žita označuje kot zdrava živila. 13,3 % 

učencev pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Preglednica 2: Predstave osnovnošolcev o žitih glede na razred 

Odgovori učencev 
Razred 

f f % 

Hrana 
6. 23 22,3 

9. 29 27,4 

Rastline 
6. 20 19,4 

9. 27 25,5 

Suha semena 
6. 10 9,7 

9. 8 7,5 

Žita 
6. 2 1,9 

9. 7 6,6 

Poljski pridelki 
6. 5 4,9 

9. 14 13,2 

Zdrava živila 
6. 4 3,9 

9. 7 6,6 

Vsebujejo ogljikove hidrate, beljakovine, 

prehransko vlaknino, škrob 

6. 16 15,5 

9. 9 8,5 

Stročnice 
6. 21 20,4 

9. 5 4,7 

Mislim, da niso zdrava 
6. 1 1,0 

9. 0 0,0 

 

Devetošolci v večji meri vedo, da so žita hrana rastlinskega izvora. Precejšnja razlika pa se 

kaže v odgovoru, da so žita poljski pridelki, saj jih tako opredeljuje več devetošolcev kot 

šestošolcev. Slednjim so žita veliko bolj kot devetošolcem poznana v obliki suhih semen. 

Presenetljiv je podatek, da vsebnost hranilnih snovi v žitih omenja več šestošolcev kot 

devetošolcev. 

3.4.2 Uživanje žit med osnovnošolci 

 

Raziskave so pokazale velik vpliv nezdravega življenjskega sloga na pojav debelosti in 

različnih kroničnih bolezni. V zadnjih letih se je poslabšalo predvsem prehranjevanje 

mladostnikov. Ti pogosteje izpuščajo zajtrk, ki je najpomembnejši obrok dneva, posegajo po 

energijsko bogati hrani z veliko maščobami ter še vedno uživajo premalo sadja in zelenjave 

ter so predvsem premalo telesno aktivni. Vse to predstavlja osnovne elemente nezdravega 

življenjskega sloga. Izobraževalni programi bi morali poudarjati pomen zdravega 

življenjskega sloga v preventivi debelosti in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Za 

uspešno delovanje je nujno medsektorsko sodelovanje. Leta 2002 je bila v Sloveniji prvič 
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izvedena raziskava »Obnašanje v zvezi z zdravjem v šolskem obdobju« v okviru raziskave 

Health Behaviour in School-Aged Children: a WHO Cross- National Study (HBSC). 

Uporabljen je bil mednarodni standardizirani vprašalnik, ki je omogočal zbiranje podatkov v 

vseh državah in merjenje vzorcev ključnih obnašanj v zvezi z zdravjem. Tako zbrane podatke 

je možno uporabljati za primerjavo med državami. Izbiranje je potekalo v rednih štiriletnih 

časovnih intervalih in podatki omogočajo ugotavljanje trendov v posamezni državi ter razlike 

med državami. Po zaključku vsakega zbiranja podatkov izidejo mednarodne publikacije, v 

katerih so objavljene primerjave in spremembe na opazovanih področjih. V Sloveniji je bila 

raziskava izvedena na slučajnem vzorcu osnovnošolcev 5. in 7. razreda ter na slučajnem 

vzorcu dijakov 1. letnika srednje šole. Anketiranih je bilo več kot 4500 učencev in dijakov v 

treh starostnih obdobjih: 11.5, 13.5 in 15.5 let. Za obdelavo je bilo ob koncu v bazi podatkov 

3965 zapisov. Prehranski vzorci naših otrok in mladostnikov po tej raziskavi niso zadovoljivi, 

saj kar tretjina (30 % fantov in 38 % deklet) odhaja vsak dan v šolo brez zajtrka. Redno 

zajtrkuje le 42 % fantov in 37 % deklet. Leta 2006 je bila raziskava HBSC ponovljena. 

Podatki tokratne raziskave so pokazali, da jih redno zajtrkuje vsak dan v vseh starostnih 

kategorijah več kot leta 2002. Redno zajtrkuje med tednom v povprečju 44 % fantov in 41 % 

deklet. Z višanjem starosti se navada zajtrkovanja manjša. Med 11-letniki jih zajtrkuje 51 %, 

med 15-letniki pa le še 41 %. V zvezi z uživanjem sadja in zelenjave podatki kažejo, da tega 

otroci še vedno ne uživajo dovolj. Predvsem ne zaužijejo dovolj zelenjave, le 21 % fantov in 

27 % deklet. Dobili so pomembne podatke o obnašanju in navadah otrok ter mladostnikov, ki 

bodo kasneje lahko ključno vplivali na njihovo zdravje (Pandel Mikuš in Kvas, 2007). 

Osnovnošolce smo spraševali o okušanju žit. Primerjali smo odgovore osnovnošolcev 

urbanega (172 anketirancev) in ruralnega okolja (65 anketirancev). Odgovori so prikazani v  

Preglednici 3. Preko dobljenih odgovorov na anketno vprašanje, katera žita so že poskusili in 

katera želijo poskusiti, smo ugotavljali, kakšna je želja osnovnošolcev po uživanju žit. 
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Preglednica 3: Okušanje žit med osnovnošolci glede na območje bivanja 

Vrsta žita 
 

Območje OŠ 

Sem že poskusil/a Želim poskusiti Ne želim poskusiti 

f f % f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
Urbano 170 98,8 0 0,0 2 1,2 

10,25 0,01 
Ruralno 59 90,8 2 3,1 4 6,2 

RŽ 
Urbano 93 60,4 40 26,0 21 13,6 

0,85 0,65 
Ruralno 34 57,6 14 23,7 11 18,6 

PIRA 
Urbano 90 58,8 34 22,2 29 19,0 

2,88 0,24 
Ruralno 26 46,4 18 32,1 12 21,4 

OVES 
Urbano 95 61,7 26 16,9 33 21,4 

4,27 0,12 
Ruralno 27 47,4 16 28,1 14 24,6 

JEČMEN 
Urbano 115 74,2 20 12,9 20 12,9 

0,22 0,90 
Ruralno 43 72,9 7 11,9 9 15,3 

KVINOJA 
Urbano 39 29,3 56 42,1 38 28,6 

12,47 0,00 
Ruralno 3 5,6 30 55,6 21 38,9 

RIŽ 
Urbano 168 97,1 3 1,7 2 1,2 

2,20 0,33 
Ruralno 61 96,8 0 0,0 2 3,2 

KORUZA 
Urbano 170 98,3 2 1,2 1 0,6 

4,83 0,09 
Ruralno 60 93,8 1 1,6 3 4,7 

SIREK 
Urbano 34 24,3 57 40,7 49 35,0 

0,45 0,80 
Ruralno 12 21,1 26 45,6 19 33,3 

PROSO 
Urbano 79 53,7 36 24,5 32 21,8 

10,78 0,01 
Ruralno 16 29,1 17 30,9 22 40,0 

ŠČIR 
Urbano 24 18,6 53 41,1 52 40,3 

4,30 0,12 
Ruralno 5 8,9 31 55,4 20 35,7 

AJDA 
Urbano 156 92,9 1 0,6 11 6,5 

13,50 0,00 
Ruralno 50 78,1 5 7,8 9 14,1 

 

Visok delež, 98,8 % osnovnošolcev urbanega okolja ter 90,8 % osnovnošolcev ruralnega 

okolja je že poskusilo pšenico. Razvidno je tudi, da je velika večina anketirancev (približno 

97 %) že uživala riž. Podobno je s koruzo. Tudi pri ječmenu ni statističnih razlik med 

osnovnošolci urbanega okolja (74,2 %) ter osnovnošolci ruralnega (72,9 %) okolja. Več kot 

polovica osnovnošolcev urbanega okolja (60,4 %) je že poskusilo rž. Ti so tudi bolj dovzetni 

za ponovno okušanje rži, medtem ko osnovnošolci iz ruralnega okolja v taki meri ne želijo na 

novo oz. ponovno poskusiti rži. Pri rezultatih glede okušanja pire je podobno kot pri rži. 

Vendar jo želi poskusiti več osnovnošolcev ruralnega (32,1 %) kot pa urbanega (22,2 %) 

okolja. Tudi glede uživanja ovsa je podobno kot pri rezultatih glede pire. Ječmen je poskusilo 

precej osnovnošolcev, približno enak delež urbanega (74,2 %) kot ruralnega (72,9 %) okolja. 

Kvinojo je poskusila le tretjina (29,3 %) osnovnošolcev. Podoben delež (28,6 %) 

osnovnošolcev kvinoje ne želi poskusiti. Preseneča pa nas delež osnovnošolcev ruralnega 

(55,6 %) ter urbanega okolja (42,1 %), ki pa bi kvinojo še oziroma prvič želeli poskusiti. 

Precejšnje zanimanje je za okušanje sirka. Skoraj polovica osnovnošolcev urbanega (40,7 %) 

ter ruralnega (45,6 %) okolja bi ga želela poskusiti. Le petina osnovnošolcev pa ga je že 

poskusila. Proso bolj uživajo osnovnošolci urbanega okolja. 29,1 % osnovnošolcev ruralnega 

okolja je proso že poskusilo, 30,9 % si ga želi poskusiti, 40 % pa ga ne želi poskusiti. Ščir je 
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poskusilo 18,6 % osnovnošolcev urbanega okolja, iz ruralnega pa le 8,9 %. Skoraj polovica, 

tako osnovnošolcev urbanega (41,1 %) kot ruralnega (55,4 %) okolja, bi ščir želela poskusiti, 

malenkost manjši delež osnovnošolcev obeh okolij pa ga ne želi poskusiti. Ajda je za pšenico, 

rižem in koruzo med bolj priljubljenim živilom med osnovnošolci. Vendarle opažamo, da jo 

osnovnošolci v večji meri ne želijo poskusiti. 

Raziskav o uživanju žit med slovenskimi osnovnošolci nismo našli. Na podlagi te raziskave 

ugotavljamo, da si osnovnošolci želijo spoznati manj poznane vrste žit. Predvidevamo, da bi 

se s promocijo žit v šoli priljubljenost do okušanja jedi iz žit zvišala.  

Preglednica 4: Okušanje žit med osnovnošolci glede na razred 

Vrsta žita Razred 
sem že poskusil/a želim poskusiti ne želim poskusiti 

f f % f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
6. 115 95,8 0 0,0 5 4,2 

4,634 0,099 
9. 114 97,4 2 1,7 1 0,9 

RŽ 
6. 61 56,5 32 29,6 15 13,9 

2,132 0,344 
9. 66 62,9 22 21,0 17 16,2 

PIRA 
6. 57 54,8 29 27,9 18 17,3 

1,332 0,514 
9. 59 56,2 23 21,9 23 21,9 

OVES 
6. 62 56,4 22 20,0 26 23,6 

0,277 0,871 
9. 60 59,4 20 19,8 21 20,8 

JEČMEN 
6. 82 73,2 15 13,4 15 13,4 

0,129 0,938 
9. 76 74,5 12 11,8 14 13,7 

KVINOJA 
6. 31 30,7 40 39,6 30 29,7 

8,813 0,012 
9. 11 12,8 46 53,5 29 33,7 

RIŽ 
6. 116 96,7 2 1,7 2 1,7 

0,305 0,859 
9. 113 97,4 1 0,9 2 1,7 

KORUZA 
6. 115 95,8 3 2,5 2 1,7 

2,963 0,227 
9. 115 98,3 0 0,0 2 1,7 

SIREK 
6. 27 26,5 42 41,2 33 32,4 

1,215 0,545 
9. 19 20,0 41 43,2 35 36,8 

PROSO 
6. 43 40,2 30 28,0 34 31,8 

4,711 0,095 
9. 52 54,7 23 24,2 20 21,1 

ŠČIR 
6. 24 24,0 41 41,0 35 35,0 

11,410 0,003 
9. 5 5,9 43 50,6 37 43,5 

AJDA 
6. 105 89,7 2 1,7 10 8,5 

0,727 0,695 
9. 101 87,8 4 3,5 10 8,7 

 

Primerjali smo odgovore osnovnošolcev šestega (120 anketirancev) in devetega razreda (117 

anketirancev) glede na to, ali so našteta žita v Preglednici 4 osnovnošolci že poskusili, jih 

želijo oz. jih ne želijo poskusiti. Iz Preglednice 4 je razvidno, da je velika večina anketirancev 

že poskusila pšenico, več devetošolcev (97,4 %) kot šestošolcev (95,8 %). Rž je poskusilo več 

anketirancev devetega razreda (62,9 %), vendar jo želi poskusiti več šestošolcev (29,6 %) kot 

devetošolcev (21,0 %). Piro je že poskusila več kot polovica tako šestošolcev (54,8 %) kot 

devetošolcev (65,2 %). Oves je poskusilo približno enako število šestošolcev kot 

devetošolcev. Delež uživanja ječmena je med šestošolci (73,2 %) in devetošolci (74,5 %) 

podoben in precej visok. Kvinojo je poskusilo več šestošolcev (30,7 %) kot devetošolcev 
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(12,8 %), vendar so devetošolci (53,5 %) bolj naklonjeni temu, da bi jo poskusili. Polovica 

osnovnošolcev tako urbanega kot ruralnega okolja pa bi kvinojo še oziroma prvič želelo 

poskusiti. Riž in koruza sta žiti v večini v prehranski uporabi. Sirka večina še ni poskusila. 

Proso je poskusila približno polovica devetošolcev (54,7 %) ter šestošolcev (40,2 %). Ščir je 

poskusilo le 5,9 % devetošolcev ter petina šestošolcev (24,0 %). Ajda je pri osnovnošolcih 

tako v 6. kot v 9. razredu enako priljubljena, vendar posebnega navdušenja nad njo ni zaznati. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da ni zaznati statistično pomembnih razlik v okušanju žit pri 

osnovnošolcih glede na razred, razen pri ščiru in kvinoji, kjer šestošolci prevladujejo v 

uživanju teh dveh vrst žit glede na devetošolce. 

Preglednica 5: Okušanje žit med osnovnošolci glede na spol 

Vrsta žita Spol 

sem že poskusil/a 

 
želim poskusiti ne želim poskusiti 

f f % f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
M 98 94,2 1 1,0 5 4,8 

3,93 0,14 
Ž 131 98,5 1 0,8 1 0,8 

RŽ 
M 50 56,2 22 25,8 17 19,1 

2,02 0,36 
Ž 77 62,1 32 25,8 15 12,1 

PIRA 
M 50 58,1 17 19,8 19 22,1 

2,18 0,34 
Ž 66 53,7 35 28,5 22 17,9 

OVES 
M 54 60,0 24 26,7 12 13,3 

9,37 0,01 
Ž 68 56,2 18 14,9 35 28,9 

JEČMEN 
M 71 77,2 11 12,0 10 10,9 

1,16 0,56 
Ž 87 71,3 16 13,1 19 15,6 

KVINOJA 
M 23 29,5 30 38,5 25 32,1 

4,60 0,10 
Ž 19 17,4 56 51,4 34 31,2 

RIŽ 
M 102 99,0 0 0,0 1 1,0 

2,96 0,23 
Ž 127 95,5 3 2,3 3 2,3 

KORUZA 
M 101 97,1 1 1,0 2 1,9 

0,20 0,91 
Ž 129 97,0 2 1,5 2 1,5 

SIREK 
M 27 32,5 34 41,0 22 26,5 

7,89 0,02 
Ž 19 16,7 49 43,0 46 40,4 

PROSO 
M 41 50,0 20 24,4 21 25,6 

0,50 0,78 
Ž 54 45,0 23 27,5 33 27,5 

ŠČIR 
M 15 19,5 35 45,5 27 35,1 

1,72 0,42 
Ž 14 13,0 49 45,4 45 41,7 

AJDA 
M 87 86,1 2 2,0 12 11,9 

2,60 0,27 
Ž 119 90,8 4 3,1 8 6,1 

 

V Preglednici 5 smo primerjali pokušanje žit med osnovnošolci glede na spol. Odgovore smo 

pridobili od 104 učencev in 133 učenk. Razvidno je, da ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma, razen pri ovsu ter sirku. Pšenico je poskusilo več učenk (98,5 %) kot učencev (94,2 

%). Prav tako učenke bolj posegajo po rži kot učenci in so bolj odprte za pokušanje rži kot 

učenci, ki nimajo prevelike želje, da bi jo poskusili oz. si je sploh ne želijo. Več učencev (58,1 

%) je že poskusilo piro v primerjavi z učenkami (53,7 %), vendar je skoraj petina učencev ne 

želi poskusiti (19,8 %), kar pa za učenke ne predstavlja prevelikega problema (28,5 %). Oves 

je poskusilo 60,0 % učencev ter 56,2 % učenk. Ječmen je večina učencev (77,2 %) in učenk 
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(71,3 %) že poskusila, vendar opažamo, da niso najbolj navdušeni nad njim. S kvinojo se ni 

seznanilo veliko učencev, ampak vseeno v večji meri učenci (29,5 %) kot učenke (17,4 %), ki 

pa si jo bolj želijo poskusiti (51,4 %) od učencev (38,5 %). Po podatkih sodeč, so riž in 

koruzo poskusili skoraj vsi osnovnošolci ne glede na spol. Približno 40 % osnovnošolcev, ne 

glede na spol, želi poskusiti sirek. Proso je poskusilo 50 % učencev ter 45 % učenk; približno 

enak delež ga tudi želi in podoben delež ga ne želi poskusiti. Ščira ne uporabljajo v 

vsakodnevni prehrani, vendar so tako učenci kot učenke enako zavzeti, da bi ga poskusili. 

Delež učencev in učenk, ki ga ne bi želeli poskusiti je prav tako podoben tistemu, ki si ga 

želijo poskusiti. Visok delež učenk (90 %) je že poskusilo ajdo, ki pa je nočejo poskusiti oz. 

niso navdušene nad uživanjem le-te. 

3.4.3 Poznavanje različnih vrst žit med osnovnošolci 

 

Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Kostanjevec in Koch (2007), so pokazali, da je formalno 

prehransko izobraževanje, ki se izvaja v devetletni osnovni šoli, učinkovito, saj se je splošno 

prehransko znanje učencev po njihovemu izobraževanju izboljšalo. Analiza odgovorov je 

pokazala, da učenci poznajo splošna načela zdravega načina prehranjevanja. Slabše znanje so 

učenci izkazali pri vprašanjih, ki so od njih zahtevala višjo stopnjo razumevanja in reševanja 

problemov, kar bi bilo pomembno predvsem za praktično uporabo usvojenega znanja v 

praksi. Vzroke za to bi bilo potrebno analizirati in poiskati v načinu poučevanja ter izvajanja 

formalnega izobraževanja in v dejanskem interesu, ki ga učenci izkazujejo do prehranskega 

izobraževanja in vsebin, s katerimi se seznanijo pri pouku gospodinjstva.  

Na podlagi opisanih podatkov ugotavljamo, da je potrebno v osnovni šoli učencem predstaviti 

tudi žita. Osnovnošolci bi ob zanimivi in pravilni razlagi razumeli zgradbo različnih vrst žit 

ter njihovo hranilno sestavo. Seznanili bi se tudi o  pozitivnih učinkih za človeški organizem. 

Predvidevamo, da bi se z boljšim poznavanjem in znanjem o žitih ter jedeh iz žit tudi 

poseganje po njih v vsakodnevni prehrani izboljšalo. Primerjali smo odgovore osnovnošolcev 

urbanega (172 anketirancev) in ruralnega območja (65 anketirancev) glede na poznavanje 

naštetih žit. 
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Preglednica 6: Poznavanje žit med osnovnošolci glede na okolje bivanja 

Vrsta žita Območje OŠ 
poznam ne poznam 

f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
Urbano 167 96,0 7 4,0 

0,42 0,52 
Ruralno 63 94,0 4 4,0 

RŽ 
Urbano 48 75,0 42 73,7 

0,03 0,87 
Ruralno 16 25,0 15 26,3 

PIRA 
Urbano 140 80,5 34 19,5 

0,24 0,62 
Ruralno 52 77,6 15 22,4 

OVES 
Urbano 138 79,3 36 20,7 

0,08 0,77 
Ruralno 52 77,6 15 22,4 

JEČMEN 
Urbano 140 80,5 34 19,5 

0,24 0,62 
Ruralno 52 77,6 15 22,4 

KVINOJA 
Urbano 108 62,1 66 37,9 

0,27 0,60 
Ruralno 44 65,7 23 34,3 

RIŽ 
Urbano 171 98,3 3 1,7 

7,04 0,01 
Ruralno 61 91,0 6 9,0 

KORUZA 
Urbano 170 97,7 4 2,3 

0,81 0,37 
Ruralno 64 95,5 3 4,5 

SIREK 
Urbano 105 60,3 69 39,7 

1,43 0,23 
Ruralno 46 68,7 21 31,3 

PROSO 
Urbano 123 70,7 51 29,3 

0,57 0,45 
Ruralno 44 65,7 23 29,3 

ŠČIR 
Urbano 6 75,0 77 75,5 

0,33 0,85 
Ruralno 2 25,0 25 24,5 

AJDA 
Urbano 160 92,0 14 8,0 

0,02 0,88 
Ruralno 62 92,5 5 7,5 

 

Osnovnošolci dobro poznajo pšenico, piro, oves, ječmen, riž, koruzo in ajdo ne glede na to, iz 

katerega okolja prihajajo. Posebnih statistično pomembnih razlik nismo zaznali. 

Preglednica 7: Poznavanje žit med osnovnošolci glede na razred 

Vrsta žita Razred 
poznam ne poznam 

f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
6. 116 95,9 5 4,1 

0,10 0,75 
9. 114 95,0 6 5,0 

RŽ 
6. 32 50,0 27 47,4 

0,08 0,77 
9. 32 50,0 30 52,6 

PIRA 
6. 95 78,5 26 21,5 

0,20 0,65 
9. 97 80,8 23 19,2 

OVES 
6. 98 81,0 23 19,0 

0,68 0,41 
9. 92 76,7 28 23,3 

JEČMEN 
6. 97 80,2 24 19,8 

0,04 0,85 
9. 95 79,2 25 20,8 

KVINOJA 
6. 83 68,6 38 31,4 

3,18 0,07 
9. 69 57,5 51 42,5 

RIŽ 
6. 118 97,5 3 2,5 

1,07 0,30 
9. 114 95,0 6 5,0 

KORUZA 
6. 117 96,7 4 3,3 

0,14 0,71 
9. 117 97,5 3 2,5 

SIREK 
6. 82 67,8 39 32,2 

2,72 0,10 
9. 69 57,5 51 42,5 

PROSO 
6. 85 70,2 36 29,8 

0,10 0,75 
9. 82 68,3 38 31,7 

ŠČIR 
6. 7 87,5 45 44,1 

6,50 0,04 
9. 1 12,5 57 55,9 

AJDA 
6. 116 95,9 5 4,1 

4,71 0,03 
9. 106 88,3 14 11,7 
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Primerjali smo 121 šestošolcev in 120 devetošolcev glede na poznavanje naštetih žit v 

Preglednici 7. Več šestošolcev je izrazilo mnenje, da  bolje poznajo ajdo kot devetošolci. Ne 

glede na razred pa dobro poznajo naslednja žita (več kot 70 % osnovnošolcev): pšenico, piro, 

oves, ječmen, riž, koruzo in ajdo. 

Preglednica 8: Poznavanje žit med osnovnošolci glede na spol 

Vrsta žita Spol 
poznam ne poznam 

f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
M 100 94,3 6 5,7 

0,52 0,47 
Ž 130 96,3 5 3,7 

RŽ 
M 31 48,4 26 45,6 

0,10 0,76 
Ž 33 51,6 31 54,4 

PIRA 
M 79 74,5 27 25,5 

3,09 0,08 
Ž 113 83,7 22 16,3 

OVES 
M 79 74,5 27 25,5 

2,11 0,15 
Ž 111 82,2 24 17,8 

JEČMEN 
M 84 79,2 22 20,8 

0,02 0,89 
Ž 108 80,0 27 20,0 

KVINOJA 
M 69 65,1 37 34,9 

0,33 0,56 
Ž 83 61,5 52 38,5 

RIŽ 
M 102 96,2 4 3,8 

0,00 0,98 
Ž 130 96,3 5 3,7 

KORUZA 
M 105 99,1 1 0,9 

2,58 0,11 
Ž 129 95,6 6 4,4 

SIREK 
M 65 61,3 41 38,7 

0,14 0,70 
Ž 86 63,7 49 36,3 

PROSO 
M 69 65,1 37 34,9 

1,57 0,21 
Ž 98 72,6 37 27,4 

ŠČIR 
M 6 75,0 47 46,1 

3,41 0,18 
Ž 2 25,0 55 53,9 

AJDA 
M 98 92,5 8 7,5 

0,03 0,86 
Ž 124 91,9 11 8,1 

 

V Preglednici 8 smo primerjali poznavanje žit med osnovnošolci glede na spol (106 učencev 

in 135 učenk). Statistično pomembnih razlik med spoloma nismo ugotovili. Oba spola dobro 

poznata naslednja žita (več kot 70 %): pšenico, piro, oves, ječmen, riž, koruzo in ajdo.  

3.4.4 Poznavanje jedi iz žit med osnovnošolci 

 

Osnovnošolci so v empiričnem delu diplomskega dela našteli več jedi oziroma živil iz žit, ki 

jih poznajo. Opisali jih bomo le nekaj najpogosteje omenjenih. Sklepamo, da tista, ki se 

pojavljalo največkrat, tudi najpogosteje uživajo. Količinsko ne moremo opredeliti njihovega 

poseganja po jedeh iz žit, saj anketirancev nismo spraševali po količini zaužitih jedi.  

V Preglednicah 3, 4, 5 smo prikazali, katera žita osnovnošolci poznajo oziroma jih sploh ne 

poznajo. Ko so anketiranci označili pri določenem žitu, da ga poznajo, so zraven dopisali tudi 

ime jedi iz tega poznanega žita. Večina anketirancev kljub poznavanju določene vrste žita ni 
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dopisala nobene jedi. Osnovnošolci, ki so v preglednici označili, da poznajo jedi iz pšenice, so 

našteli pšenični kruh, pecivo iz pšenične moke, žemljo, pšenični beli kruh, pšenično moko, 

pšenični zdrob, pšenično testo za pico ter pšenične testenine. Tisti, ki poznajo rž, so našteli 

rženo kašo, rženo moko ter rženi kruh. Pri jedeh, pripravljenih iz pire, so osnovnošolci našteli 

veliko različnih jedi, kot so pirine palačinke, pirin kruh, pirin narastek, pirino kašo, pirino 

moko, pirino omako, pirine testenine, pirine piškote in vlečeno testo. Pri ovsu so osnovnošolci 

poleg ovsene kaše, cmokov, kosmičev, ovsenega zdroba, ovsenih piškotov ter ovsenega kruha 

našteli tudi krmo za živali. 

Osnovnošolci poznajo ječmenov kruh, pogačo, ječmenovo moko, kašo, ječmenovo juho. 

Ječmen poznajo tudi kot del sestavin v ričetu, solati ter v pivu. Od jedi iz kvinoje poznajo 

kuskus, kuhano kvinojo in kvinojo v solati. Pripravljenih jedi iz riža osnovnošolci poznajo kar 

nekaj, in sicer mlečni riž, kuhan riž, rižev narastek, rižoto ter suši. Poznajo pa tudi riževo 

mleko ter celo rižev sladoled. Koruza je osnovnošolcem precej poznana, saj poznajo veliko 

različnih koruznih živil in jedi, kot so koruzni kruh, koruzna moka, koruzna pokovka, koruzni 

kosmiči, koruzni zdrob, koruzni žganci oziroma polenta. Dobro jim je poznana tudi v solati, 

prav tako pa kuhana oz. pečena mlečna koruza. Sirek poznajo kot sestavino jedi iz kuskusa ter 

tortilj. 

Proso je žito, iz katerega pripravljamo okusne jedi. Osnovnošolci so našteli proseno kašo, 

proseno moko, prosene kosmiče, proseni kruh. Poznajo pa tudi proso z jabolki ter proseno 

strnjenko. Ajda je med osnovnošolci poznana predvsem v obliki ajdovega kruha, ajdove kaše, 

ajdove moke, ajdovih žgancev, ajdovih cmokov, ajdovih keksov, ajdovega peciva, kuhane 

ajde ter močnika. Med analizo odgovorov učencev na anketni vprašalnik nas je presenetilo, da 

nekateri ne znajo pravilno poimenovati jedi (velikokrat se je pojavilo ajdina kaša, namesto 

ajdova kaša in ržen kruh, pravilno je rženi kruh). 

3.4.5 Mnenje osnovnošolcev o pomembnosti vključevanja žit v vsakodnevno prehrano 

 

Večina učencev zelo dobro pozna pomen žit v vsakodnevni prehrani. Poznajo, da žita 

vsebujejo hranilne snovi, kot so ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe ter vitamine in 

minerale. Predvsem pa vedo, da žita vsebujejo med drugim tudi prehransko vlaknino. 
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Preglednica 9: Mnenje osnovnošolcev o pomenu vključevanja žit v vsakodnevno prehrano 

Odgovori učencev f f (%) 

So zdrava 86 35,7 

Vsebujejo snovi, ki so pomembne za naše telo 60 24,9 

Uravnotežena prehrana (urejena prebava) 10 4,1 

Vsebujejo ogljikove hidrate 43 17,8 

Ne vem 5 2,1 

Ne zdi se mi pomembno 7 2,9 

Skupaj 211 87,6 

 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da osnovnošolci poznajo pomen žit v prehrani, in sicer jih 35,7 

% trdi, da so žita zdrava. Četrtina osnovnošolcev (24,9 %) se zaveda, da vsebujejo pomembne 

snovi za naše telo. Nekaj osnovnošolcev ve, da žita vsebujejo ogljikove hidrate (17,8 %). 

Manj pogosti pa so odgovori osnovnošolcev, da nam žita dajejo potrebno energijo in so 

potrebna za uravnoteženo prehrano.  

Glede na rezultate lahko potrdimo raziskovalno vprašanje, da učenci poznajo hranilno sestavo 

žit v prehrani, saj so anketiranci zapisali, da žita vsebujejo snovi, ki so pomembne za naše telo 

in jih tudi našteli.  

3.4.6 Pogostost vključevanja jedi iz žit v prehrano doma 

 

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli Berg idr. (2002), kažejo, da so osnovnošolci, stari od 11 

do 15 let, med slikami različnih živil za zajtrk izbrali žita, žitne izdelke ter kruh, bogat s 

prehransko vlaknino. Pozitiven odnos so imeli tudi do zmanjšanega deleža maščob v mlečnih 

izdelkih. Sklepajo, da je pomanjkanje zavedanja in znanja o zdravi prehrani pomembna ovira 

za zdrave prehranske navade osnovnošolcev. 

Pri naslednjem vprašanju smo se posvetili pogostosti uživanja žit v vsakodnevni prehrani. 

Zanimalo nas je, kako pogosto vključujejo žita ter živila iz žit v prehrano osnovnošolci. V 

anketnem vprašalniku so morali označiti, ali jih nikoli ne vključijo v obrok, jih zaužijejo 

redko (1-krat do 3-krat na mesec), 1-krat na teden, pogosto (2-krat do 3-krat na teden), vsak 

dan ali skoraj vsak dan (4-krat ali večkrat na teden). Omogočili pa smo jim tudi možnost 

odgovora "ne vem". Ta je predstavljal možnost v primeru, da osnovnošolec ni poznal 

nobenega od naštetih žit, nanaša pa se tudi na predvidevanje, da učenci ne vedo, kako pogosto 

doma uživajo žita. Morebiti jih ne poznajo ali pa ne vedo oziroma se ne spomnijo, da so jih 

imeli na domačem jedilniku. 
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Preglednica 10: Pogostost uživanja žit med osnovnošolci glede na okolje 

Vrsta žita 
Območje 

OŠ 

Nikoli 

1-krat do 

3-krat na 

mesec 

1-krat na 

teden 

2 do 3-krat 

na teden 

4-krat ali 

večkrat na 

teden 

Ne vem 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
Urbano 9 5,3 27 15,8 30 17,5 34 19,9 39 22,8 32 18,7 

14,65 0,01 
Ruralno 10 15,4 18 27,7 5 7,7 11 16,9 9 13,8 12 18,5 

RŽ 
Urbano 0 0,0 69 40,4 28 16,4 11 6,4 9 5,3 3 1,8 

6,72 0,35 
Ruralno 1 1,5 28 43,1 11 16,9 5 7,7 0 0,0 2 3,1 

PIRA 
Urbano 63 37,3 30 17,8 18 10,7 7 4,1 6 3,6 45 4,6 

3,21 0,66 
Ruralno 30 46,2 10 15,4 8 12,3 3 4,6 3 4,6 11 16,9 

OVES 
Urbano 65 39,2 32 19,3 11 6,6 9 5,4 4 2,4 45 27,1 

3,36 0,65 
Ruralno 30 46,2 11 16,9 6 9,2 2 3,1 3 4,6 13 20,0 

JEČMEN 
Urbano 50 29,4 45 26,5 18 10,6 9 5,3 1 0,6 47 27,6 

10,67 0,09 
Ruralno 20 31,3 16 25,0 5 7,8 2 3,1 4 6,3 16 25,0 

KVINOJA 
Urbano 95 56,9 12 7,2 8 4,8 6 3,6 2 1,2 44 26,3 

9,14 0,17 
Ruralno 46 70,8 4 6,2 0 0,0 1 1,5 1 1,5 12 18,5 

RIŽ 
Urbano 4 2,3 34 19,8 53 30,8 47 27,3 21 38,5 13 10,8 

4,23 0,52 
Ruralno 3 4,6 9 13,8 17 26,2 25 38,5 7 10,8 4 6,2 

KORUZA 
Urbano 12 7,0 49 28,7 42 24,6 24 14,0 23 13,5 21 12,3 

6,50 0,26 
Ruralno 6 9,2 24 36,9 18 27,7 8 12,3 2 3,1 7 10,8 

SIREK 
Urbano 93 54,1 12 7,0 9 5,2 2 1,2 3 1,7 53 30,8 

3,59 0,61 
Ruralno 42 54,1 4 7,0 3 4,6 0 0,0 2 3,1 14 21,5 

PROSO 
Urbano 83 49,1 15 8,9 10 5,9 7 4,1 2 1,2 52 30,8 

17,73 0,00 
Ruralno 38 58,5 14 21,5 0 0,0 0 0,0 2 3,1 11 16,9 

ŠČIR 
Urbano 101 59,4 10 5,9 7 4,1 2 1,2 1 0,6 49 28,8 

10,27 0,07 
Ruralno 51 78,5 3 4,6 0 0,0 1 1,5 1 1,5 9 13,8 

AJDA 
Urbano 33 19,3 51 29,8 31 18,1 15 8,8 6 3,5 35 20,5 

2,94 0,71 
Ruralno 18 27,7 20 30,8 10 15,4 3 4,6 2 3,1 12 18,5 

 

Primerjava pogostosti vključevanja jedi iz žit v prehrano doma glede na okolje, v katerem 

osnovnošolci živijo, je pokazala, da je statistično pomembna razlika med osnovnošolci pri 

uživanju pšenice, ječmena, prosa in ščira. Večina osnovnošolcev urbanega okolja nikoli ne 

uživa kvinoje, sirka, prosa ter ščira. Piro, oves in ječmen uživajo osnovnošolci ruralnega 

območja pogosteje kot osnovnošolci urbanega okolja. 
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Preglednica 11: Pogostost uživanja žit glede na razred 

Vrsta žita Razred 
Nikoli 

1-krat do 

3-krat na 

mesec 

1-krat na 

teden 

2 do 3-krat 

na teden 

4-krat ali 

večkrat na 

teden 

Ne vem 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
6. 7 5,8 29 24,2 24 20,0 19 15,8 19 15,8 22 18,3 

13,01 0,02 
9. 12 10,3 16 13,8 11 9,5 26 22,4 29 25,0 22 19,0 

RŽ 
6. 46 38,3 19 15,8 12 10,0 6 5,0 2 1,7 34 28,3 

6,43 0,38 
9. 51 44,0 20 17,2 4 3,4 3 2,6 3 2,6 35 30,2 

PIRA 
6. 41 34,7 22 18,6 15 12,7 6 5,1 4 3,4 30 25,4 

3,09 0,69 
9. 52 44,8 18 15,5 11 9,5 4 3,4 5 4,3 26 22,4 

OVES 
6. 49 41,2 21 17,6 11 9,2 7 5,9 4 3,4 27 22,7 

2,62 0,76 
9. 46 41,1 22 19,6 6 5,4 4 3,6 3 2,7 31 27,7 

JEČMEN 
6. 31 26,1 34 28,6 13 10,9 8 6,7 2 1,7 30 25,2 

5,66 0,46 
9. 39 33,9 27 23,5 10 8,7 3 2,6 3 2,6 33 28,7 

KVINOJA 
6. 67 56,8 10 8,5 4 3,4 5 4,2 2 1,7 29 24,6 

4,00 0,68 
9. 74 64,9 6 5,3 4 3,5 2 1,8 1 0,9 27 23,7 

RIŽ 
6. 3 2,5 23 19,0 33 27,3 39 32,2 14 11,6 9 7,4 

1,04 0,96 
9. 4 3,4 20 17,2 37 31,9 33 28,4 14 12,1 8 6,9 

KORUZA 
6. 8 6,6 41 33,9 28 23,1 22 18,2 11 9,1 11 9,1 

7,60 0,18 
9. 10 8,7 32 27,8 32 27,8 10 8,7 14 12,2 17 14,8 

SIREK 
6. 59 48,8 12 65,5 10 8,3 2 1,7 3 2,5 35 28,9 

13,71 0,02 
9. 76 65,5 4 3,4 2 1,7 0 0,0 2 1,7 32 27,6 

PROSO 
6. 58 48,7 14 11,8 7 5,9 4 3,4 3 2,5 33 27,7 

3,06 0,69 
9. 63 54,8 15 13,0 3 2,6 3 2,6 1 0,9 30 26,1 

ŠČIR 
6. 70 58,3 10 8,3 7 5,8 3 2,5 0 0,0 30 25,0 

16,69 0,01 
9. 82 71,3 3 2,6 0 0,0 0 0,0 2 1,7 28 24,3 

AJDA 
6. 23 19,2 37 30,8 20 29,3 14 11,7 5 4,2 21 17,5 

7,16 0,21 
9. 28 24,1 34 29,3 21 18,1 4 3,4 3 2,6 26 22,4 

 

Primerjava pogostosti uživanja žit med osnovnošolci glede na razred je pokazala, da ni 

pomembnih razlik med osnovnošolci 6. in 9. razreda. Dokaj pogosto uživajo pšenico, koruzo 

ter riž tako šestošolci in devetošolci, redko pa uživajo rž, piro, oves, ječmen, kvinojo, sirek, 

proso ter ščir.  
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Preglednica 12: Pogostost uživanja žit glede na spol 

Vrsta žita Spol 
Nikoli 

1-krat do 3-

krat na 

mesec 

1-krat na 

teden 

2 do 3-krat 

na teden 

4-krat ali 

večkrat na 

teden 

Ne vem 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % ᵡ² P 

PŠENICA 
M 12 11,7 18 17,5 15 14,6 20 19,4 21 20,4 17 16,5 

3,65 0,60 
Ž 7 5,3 27 20,3 20 15,0 25 18,8 27 20,3 27 20,3 

RŽ 
M 45 43,7 15 14,6 8 7,8 5 4,9 4 3,9 25 24,3 

7,03 0,32 
Ž 52 39,1 24 18,0 8 6,0 4 3,0 1 0,8 44 33,1 

PIRA 
M 45 44,1 16 15,7 9 8,8 7 6,9 5 4,9 20 19,6 

6,71 0,24 
Ž 48 36,4 24 18,2 17 12,9 3 2,3 4 3,0 36 27,3 

OVES 
M 44 44,0 20 20,0 8 8,0 5 5,0 2 2,0 21 3,8 

2,46 0,78 
Ž 51 38,9 23 17,6 9 6,9 6 4,6 5 3,8 37 28,2 

JEČMEN 
M 34 33,0 23 22,3 10 9,7 9 8,7 3 2,9 24 23,3 

10,16 0,12 
Ž 36 27,5 38 29,0 13 9,9 2 1,5 2 1,5 39 29,8 

KVINOJA 
M 64 64,0 5 5,0 4 4,0 4 4,0 1 2,3 21 21,0 

4,09 0,67 
Ž 77 58,3 11 8,3 4 4,0 3 2,3 2 1,5 35 26,5 

RIŽ 
M 3 2,9 17 16,3 28 26,9 34 32,7 11 10,6 11 10,6 

4,32 0,50 
Ž 4 3,0 26 19,5 42 31,6 38 32,7 17 12,8 6 4,5 

KORUZA 
M 8 7,7 32 30,8 26 25,0 16 15,4 11 10,6 11 10,6 

0,73 0,98 
Ž 10 7,7 41 31,1 34 25,8 16 12,1 14 10,6 17 12,9 

SIREK 
M 58 55,8 10 9,6 7 6,7 1 1,0 4 3,8 24 23,1 

7,76 0,17 
Ž 77 57,9 6 4,5 5 3,8 1 0,8 1 0,8 43 32,3 

PROSO 
M 53 52,5 14 13,9 7 6,9 1 1,0 3 3,0 23 22,8 

8,43 0,13 
Ž 68 51,1 15 11,3 3 2,3 6 4,5 1 0,8 40 30,1 

ŠČIR 
M 67 65,7 5 4,9 5 4,9 2 2,0 1 1,0 22 21,6 

3,80 0,56 
Ž 85 63,9 8 6,0 2 1,5 1 0,8 1 0,8 36 27,1 

AJDA 
M 29 28,2 33 32,0 10 28,6 7 6,8 5 4,9 19 18,4 

11,55 0,04 
Ž 22 16,5 38 28,6 31 23,3 11 8,3 3 2,3 28 21,1 

 

Pogostost uživanja žit glede na spol je pokazala, da je delež fantov, ki nikoli ne uživajo 

posameznih vrst žit, višji od deleža deklet, čeprav ugotovljena razlika v pogostosti uživanja ni 

statistično pomembna. 

3.5.7 Odnos osnovnošolcev do uživanja žit in poznavanje vsebnosti hranilnih snovi v žitih 

 

Koch in Kostanjevec (2007) ugotavljata, da je potrebno pri promociji zdravega prehranjevanja 

uporabiti enostavna in jasna priporočila ter jih prikazati predvsem z vidika praktične 

uporabnosti. V osnovni šoli bi želeli žita promovirati kot zdrava živila, po katerih bi učenci 

zaradi njihovega poznavanja pogosteje posegali. Zanimalo nas je, ali osnovnošolci radi jedo 

žita ter kako se ob tem počutijo in kako dobro poznajo njihovo hranilno sestavo. Rezultati so 

podani v Preglednicah 13, 14 in 15.    
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Preglednica 13: Strinjanje osnovnošolcev s trditvami o uživanju žit ter vsebnosti hranilnih 

snovi v žitih glede na okolje bivanja 

Trditev Območje šole M SD 
Mann - Whitney test 

U P 

Rad/a jem žita 
Urbano 3,84 0,96 

4735,00 0,06 
Ruralno 3,56 1,10 

Po zaužitju jedi iz žit se počutim odlično 
Urbano 3,41 1,04 

5378,50 0,74 
Ruralno 3,38 1,12 

Jedi iz žit bi želel/a uživati vsak dan 
Urbano 3,01 1,18 

5157,00 0,67 
Ruralno 2,95 1,17 

Kadar so doma ali v šoli za obrok jedi iz žit, jih z veseljem 

zaužijem 

Urbano 3,57 1,04 
5141,00 0,40 

Ruralno 3,42 1,14 

Žita so živila z več maščobe 
Urbano 2,09 1,01 

5433,00 0,84 
Ruralno 2,14 1,22 

Ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini in minerali so 

hranilne snovi, ki jih vsebujejo žita 

Urbano 3,30 1,19 
4736,00 0,11 

Ruralno 3,56 1,05 

Žita vsebujejo prehransko vlaknino 
Urbano 3,88 0,95 

5116,50 0,36 
Ruralno 3,69 1,11 

Legenda: 1=nikakor se ne strinjam, 2=se ne strinjam, 3=niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4=se strinjam, 5=popolnoma se strinjam 

Statistične razlike med osnovnošolci iz različni okolij niso bile ugotovljene. Glede na prvo 

trditev, ali osnovnošolci radi uživajo žita, ugotavljamo, da se osnovnošolci s trditvijo strinjajo. 

Iz tega lahko sklepamo, da so žita pomembna skupina živil, ki jih uživajo osnovnošolci, kar se 

potrjuje tudi v strinjanju s trditvami, ki se navezujejo na sprejemanje žit. Učenci vedo, da žita 

niso bogat vir maščob in da so pomemben vir prehranske vlaknine.  

Preglednica 14: Strinjanje osnovnošolcev s trditvami o uživanju žit ter vsebnosti hranilnih 

snovi v žitih glede na razred 

Trditev Razred M SD 
Mann - Whitney test 

U P 

Rad/a jem žita 
6 3,77 1,05 

6716,00 0,62 
9 3,75 1,00 

Po zaužitju jedi iz žit se počutim odlično 
6 3,40 1,12 

6683,00 0,66 
9 3,40 1,00 

Jedi iz žit bi želel/a uživati vsak dan 
6 2,85 1,20 

5701,00 
0,05 

 9 3,14 1,14 

Kadar so doma ali v šoli za obrok jedi iz žit, jih z veseljem 

zaužijem. 

6 3,59 1,04 
6532,00 0,46 

9 3,47 1,10 

Žita so živila z več maščobe 
6 2,10 1,12 

6789,50 
0,82 

 9 2,12 1,03 

Ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini in minerali so 

hranilne snovi, ki jih vsebujejo žita 

6 3,26 1,24 
6017,00 0,12 

9 3,50 1,06 

Žita vsebujejo prehransko vlaknino 
6 3,87 1,10 

6264,50 0,20 
9 3,78 0,88 

Legenda: 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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Statistično pomembnih razlik v poznavanju sestave žit glede na hranilni sestav med 

osnovnošolci 6. in 9. razreda nismo ugotovili. Pri ugotavljanju razlik med spoloma nismo 

zaznali statistično pomembnih razlik, razen pri trditvi "rad/-a jem žita", pri kateri so se bolj 

strinjala dekleta. 

Preglednica 15: Strinjanje osnovnošolcev s trditvami o uživanju žit ter vsebnosti hranilnih 

snovi v žitih glede na spol 

Trditev Spol M SD 
Mann - Whitney test 

U P 

Rad/a jem žita 
M 3,56 1,09 

5778,00 0,03 
Ž 3,90 0,91 

Po zaužitju jedi iz žit se počutim odlično 
M 3,30 1,08 

6036,00 0,13 
Ž 3,47 1,05 

Jedi iz žit bi želel/a uživati vsak dan 
M 2,86 1,16 

5712,00 0,10 
Ž 3,09 1,18 

Kadar so doma ali v šoli za obrok jedi iz žit, jih z veseljem 

zaužijem 

M 3,46 1,01 
6267,00 0,23 

Ž 3,58 1,10 

Žita so živila z več maščobe 
M 2,11 1,09 

6604,00 0,71 
Ž 2,11 1,06 

Ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini in minerali so 
hranilne snovi, ki jih vsebujejo žita 

M 3,31 1,20 
6232,00 0,38 

Ž 3,43 1,13 

Žita vsebujejo prehransko vlaknino 
M 3,70 0,99 

5969,00 0,10 
Ž 3,92 0,99 

Legenda: 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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4 SKLEP 

 

Žita predstavljajo pomembno živilo v prehrani ljudi. Poznavanje in vključevanje različnih vrst 

žit v prehrano lahko pomembno vpliva na večjo raznolikost jedi, ki jih posameznik uživa. 

Glede na postavljene cilje in rezultate raziskave lahko ugotovimo, da osnovnošolci poznajo v 

naši prehrani dobro zastopana žita, kot so pšenica, riž, koruza, ajda, ječmen, oves, pira, rž in 

proso, večina pa ne pozna sirka, ščira in kvinoje. 

 

Osnovnošolci dobro poznajo tudi pomen žit v prehrani in nekateri jih označujejo kot hrano, ki 

je zdrava in ugodno vpliva na naše telo. Glede hranilnih snovi, ki se nahajajo v žitih, 

osnovnošolci poudarjajo, da so žita pomemben vir ogljikovih hidratov, omenjajo pa tudi 

prehransko vlaknino ter vitamine in minerale. S temi ugotovitvami smo odgovorili tudi na 

raziskovalno vprašanje, ki je tematsko povezano s poznavanjem in uživanjem žit med 

osnovnošolci. 

Osnovnošolci so v visokem deležu izrazili namero, da bi želeli poskusiti tudi žita, kot so 

kvinoja, ščir in sirek in so manj poznana med njimi. Namero po okušanju manj poznanih vrst 

so bolj izrazila dekleta 6. razreda osnovne šole iz urbanega okolja. Predvidevamo, da je okus 

jedi iz žit za otroke sprejemljiv, vendar izrazite naklonjenosti do uživanja nismo zaznali.  

Učitelji imajo med drugim vlogo, da sodelujejo pri izvajanju šolskih aktivnosti, ki otrokom 

omogočajo optimalen razvoj v zdravem okolju. S svojim znanjem usmerjajo otroke in jim 

omogočijo kakovostno preživljanje časa v šoli. Odnos do prehrane je bistvenega pomena za 

kvalitetno življenje in zdrav razvoj družbe. Poleg izobraževanja in vzgoje za zdravo prehrano 

je pomembna tudi ponudba ustrezne prehrane v šolskem obdobju (Pandel Mikuš in Kvas, 

2007). Med drugim je pomembno tudi to, da pridejo osnovnošolci v neposreden stik s 

pripravo jedi iz žit, ne samo v obliki šolske malice, ampak tudi preko lastne izkušnje. 

Osnovnošolcem bi lahko omogočili neposredno izkušnjo s pripravo jedi iz žit s pomočjo 

kuharskih delavnic in projektov. 

To bi pripomoglo k njihovi večji notranji motivaciji za usvajanje veščin, ki so povezane s 

kuhanjem in načrtovanjem prehrane. S kombiniranjem različnih vrst žit in drugih živil bi 

poiskali bolj priljubljene jedi, po katerih bi osnovnošolci želeli večkrat poseči, kar pomeni, da 

bodo imeli starši doma ter učitelji v šoli manj težav pri motiviranju osnovnošolcev k uživanju 

raznovrstne hrane. 
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Kot primer navajamo pripravo kvinoje, saj smo v empiričnem delu zaznali, da so 

osnovnošolci izrazili namero, da bi jo želeli pokusiti. Te ugotovitve so nas pripeljale do 

sklepa, da je potrebno osnovnošolcem najprej predstaviti žita ter njihov pomen za zdravje in 

dobro počutje ter jim omogočiti preko praktične izkušnje in konkretnega stika z žiti ter izdelki 

iz njih, da oblikujejo pozitivna stališča do uživanja zdrave hrane, katere del so tudi 

kakovostna žita. Tako bodo učenci čim bolj samostojno skrbeli za svoje zdravje, na katerega 

ima pomemben vpliv zdrava prehrana. 
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6 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK: 

Pozdravljeni, 

sem Ana Murko, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer se izobražujem za učiteljico 

kemije in gospodinjstva.  Izdelujem diplomsko nalogo, pri kateri želim izvedeti, kako učenci v 

osnovni šoli poznajo žita ter ali jih radi uživajo in kako pogosto. Vaši odgovori bi mi zelo pomagali 

pri izdelavi diplome, zato vas prosim, da odgovorite na vsa vprašanja. Anketa je anonimna. Rezultati 

bodo uporabljeni izključno za potrebe raziskave. 

Obiskujem osnovno šolo, ki se imenuje: 

___________________________________________________________________________. 

Spol: ________________________________________. 

Obiskujem (obkroži):                   6. razred                    9. razred 

1. Napiši, kaj so po tvojem mnenju žita. 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

2. Pri žitih, ki si jih že poskusil/a oziroma si bi jih želel/a poskusiti na novo, nariši kljukico(  

).  Pri žitu, ki pa ga še nisi poskusil/a in ga tudi ne želiš, pusti prazen prostor. Nariši kljukico 

pri žitih, pri katerih poznaš oz. ne poznaš nobene od jedi, pripravljene iz določenega žita. 

Vrsta žita Sem že 

poskusil/a 

Želim 

poskusiti 

Ne želim 

poskusiti 

Poznam jedi iz 

navedenega žita (v 

tabelo dopiši katera) 

Ne  poznam 

nobene jedi iz 

navedenega 

žita 

PŠENICA      

RŽ      

PIRA      

OVES       

JEČMEN      

KVINOJA      

RIŽ      

KORUZA      

SIREK      

PROSO      

ŠČIR      

AJDA      

 

 

 

3. Zakaj meniš, da je potrebno žita vključevati v prehrano vsak dan? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 
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4. Označi s kljukico(  ), kako pogosto doma pripravljate jedi iz naštetih žit. 

 

Vrsta žita Nikoli REDKO 

(1-krat do 

3-krat na 

mesec) 

1-krat na 

teden 

2-krat do 

3-krat na 

teden 

4-krat ali 

večkrat na 

teden 

Ne vem 

PŠENICA       

RŽ       

PIRA       

OVES        

JEČMEN       

KVINOJA       

RIŽ       

KORUZA       

SIREK       

PROSO       

ŠČIR       

AJDA       

 

5. Označi, kako se strinjaš z navedenimi trditvami. 

 

 
Nikakor se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam, niti 

se strinjam 

Se strinjam 
Popolnoma se 

strinjam 

Rad/a jem žita.                 

                        
1 2 3 4 5 

Po zaužitju jedi iz žit se 

počutim odlično. 
1 2 3 4 5 

Jedi iz žit bi želel/a 

uživati vsak dan. 
1 2 3 4 5 

Kadar so doma ali v šoli 

za obrok jedi iz žit, jih z 

veseljem zaužijem. 

1 2 3 4 5 

Žita, so živila z več 

maščobe. 
1 2 3 4 5 

Ogljikovi hidrati, 

beljakovine, vitamini in 

minerali, so hranilne 

snovi, ki jih vsebujejo 

žita. 

1 2 3 4 5 

Žita vsebujejo 

prehransko vlaknino. 
1 2 3 4 5 

Hvala za odgovore  


