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POVZETEK

Namen diplomskega dela je ugotoviti prehransko znanje in veščine študentov Pedagoške

fakultete v Ljubljani. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo z vprašalnikom ugotavljali

njihove prehranske navade, prehransko znanje, veščine priprave hrane in varnega rokovanja

z njo. Prehranska pismenost vključuje štiri komponente: načrtovanje prehrane, izbor živil,

priprava hrane in prehranjevanje. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja, ki so zajemala

vse štiri komponente, s katerimi smo pridobili podatke o prehranski pismenosti študentov.

Anketiranih je bilo 88 študentov vseh štirih letnikov različnih študijskih smeri. Rezultati so

pokazali, da si več kot 70 % študentov samostojno pripravlja hrano. Vešči so uporabe

različnih kuhinjskih aparatov in pripomočkov, od katerih je najpogosteje uporabljen štedilnik,

ki ga uporablja 97,7 % anketiranih študentov. Največ jih je pri svojem prehranjevanju

pozornih na zadostno količino popite vode, da zaužijejo dovolj sadja in zelenjave ter da

omejijo vnos sladkorja in ocvrte hrane. Pri nakupu hrane jim je najbolj pomemben okus,

privlačna embalaža pa po njihovih navedbah ne vpliva na njihovo odločitev, saj je 76,1 %

študentom najmanj pomemben njen izgled. Pri izboru živil so pokazali srednje dobro znanje,

saj se je delež pravilnih odgovorov na različna vprašanja zelo razlikoval. Študentje višjih

letnikov so tukaj pokazali boljše znanje kot študentje nižjih letnikov, saj so z daljšo dobo

študija prejeli več prehranskih informacij. Najslabši rezultati so se pokazali pri zadnjem

sklopu vprašanj, ki spadajo pod četrto komponento prehranske pismenosti, to je

prehranjevanje. Pokazali so zelo slabo znanje o dnevnih energijskih potrebah za odraslo

osebo ter priporočeno količino dnevnega vnosa sadja in zelenjave. Za študente je

pomembno, da so dobro prehransko pismeni, saj lahko tako razvijejo zdrave prehranjevalne

navade. Študentje Pedagoške fakultete imajo kot bodoči učitelji veliko odgovornost, saj bodo

svoje prehransko znanje prenašali na naslednje generacije ter tako prispevali k splošnim

prehranjevalnim navadam.

KLJUČNE BESEDE: prehranska pismenost, prehransko znanje, prehranske veščine, prehranske

navade, študentje.



ABSTRACT

The purpose of the thesis is to determine the nutritional knowledge and skills of students of Faculty

of Education in Ljubljana. In the research section of the thesis, with the help of a questionnaire, we

determined their nutritional habits, nutrition knowledge, skills of food preparation and safe handling

with it. Food literacy includes four components. These components are: plan and manage, select,

prepare and eat. Survey questionnaire contained questions that covered all four components, which

we used to obtain data on the nutritional literacy of students. 88 students were surveyed; from all

four years and of different study areas. The results showed that more than 70 % of students

independently prepare food. They are skilled in use of various kitchen appliances and gadgets, one of

which is stove the most widely used; 97.7 % of surveyed students use it. In their personal nutrition,

most of them are attentive to drinking enough water, to consume enough fruits and vegetables, and

to limit the intake of sugar and fried food. When buying food, taste is the most important, attractive

packaging, according to their arguments, does not affect their decision, because 76.1 % of students

find this as the least important. In the selection of foods, they demonstrated a medium good

knowledge, since the proportion of correct answers to various questions was very different. Here,

senior students revealed better knowledge than younger students, since they received more

nutritional information during longer period of study. The worst results were demonstrated in the

last part of the questionnaire, which fall under the fourth component of food literacy, which is

eating. They showed a very poor knowledge on daily energy needs for an adult and recommended

amount of daily intake of fruits and vegetables. For students, it is important to have good nutritional

literacy, because this way they can develop healthy eating habits. The students of the faculty as

future teachers, have a lot of responsibility, because they will pass their nutritional knowledge on to

the next generation and thereby contribute to the overall nutritional habits.

KEY WORDS: nutritional literacy, nutritional knowledge, nutritional skills, nutritional habits, students.
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1 UVOD

V študentskem obdobju se večina mladih odseli od doma in začne samostojno življenje.

Znanje in veščine, ki so jih pridobili od staršev, šole in medijev, morajo sedaj sami

uporabiti za čim bolj zdrav način življenja, h kateremu spada tudi zdrava prehrana, ki

močno vpliva na naše zdravje.

Zdrav način prehranjevanja nam daje energijo za delo, hkrati pa nam pomaga preprečiti

nastanek in razvoj mnogih nekroničnih bolezni. Kako pomembna je prehranska

pismenost, je razvidno že iz tega, da je v različnih medijih pogosto predmet pogovora in

analiz, saj si celotna družba želi, da bi mladi čim prej doumeli, da hrana ni samo sredstvo

za preprečevanje lakote, ampak si z njo učinkovito pomagamo do zdravja in ohranjanja

telesne in duševne moči.

Prehranska pismenost je definirana kot povezanost znanj, spretnosti in vedenj, ki so

potrebna za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane za zadovoljitev

prehranskih potreb ter določitev vnosa hrane. Poleg pravilne izbire hrane sta pomembni

tudi njeno pravilno shranjevanje in priprava, da so obroki varni. Pomembno je, da si

znamo obrok pripraviti sami. Mnogokrat se nam zdi, da je priprava enostavna, a ko se je

lotimo sami, spoznamo, da nam težave delajo že malenkosti. Izkaže se, da ne znamo

slediti receptu, ker si ne vzamemo dovolj časa, da bi ga premišljeno prebrali. Nekaterim

delajo težave že pretvorbe iz dekagramov v grame in pravilna nastavitev pečice oziroma

uporaba katerega drugega kuhinjskega pripomočka. Mnogo je stvari, na katere moramo

biti pozorni. Prehranska pismenost študentov Pedagoške fakultete se mi zdi še posebej

pomembna, saj imajo učitelji vsakodnevni stik z otroki, na katere prenašajo teoretično in

praktično znanje.

Moj cilj je ugotoviti, koliko prehransko pismeni so študentje naše fakultete, ter najti

načine, kako bi to lahko izboljšali.
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I	TEORETICNI	DEL
2 DEFINICIJA IN UMESTITEV PREHRANSKE PISMENOSTI

Hrana je prvotnega pomena za zdravo rast in razvoj ter ima pomembno vlogo pri krepitvi

kvalitete življenja, zlasti pri preprečevanju in obvladovanju mnogih kroničnih obolenj

(WHO, 2004).

Prehranska pismenost se pojavi kot termin, ki opiše vsakodnevne dejavnosti, povezane z

zdravim prehranjevanjem (Vidgen in Gallegos, 2004). Palumbo (2016) meni, da gre za

intelektualni kapital, ki ima velik vpliv na posameznikove in kolektivne vedenjske namere.

Prehranska pismenost pomeni nabor veščin, ki so močno povezane z zdravstveno

pismenostjo. Pravzaprav zadeva zmožnost zbiranja in obdelave pomembnih informacij, ki

nam pomagajo pri pravilni rabi hrane in izboljšanju fizične in tudi psihične dobrobiti

(Palumbo, 2016).

Uporaba termina je v porastu v politiki, praksi, raziskavah in pri širši javnosti, a vendar ni

enotnega razumevanja tega pojma (Vidgen in Gallegos, 2004).

Koncept prehranske pismenosti je bil predstavljen že v zgodnjih devetdesetih letih. Z njim

so opisali, kako slediti zdravi dieti, da bi dosegli vse učinke, ki blagodejno vplivajo na naše

zdravje, ne da bi bili za katerega od njih prikrajšani. Pomen termina je bil takrat omejen

na zmožnost posameznika, da kupi, pripravi in zaužije hrano v skladu s smernicami

zdravega prehranjevanja. (Palumbo, 2016)

H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) sta v svoji raziskavi oblikovali definicijo prehranske

pismenosti in identificirali štiri osnovne komponente prehranske pismenosti, saj so

prehranski strokovnjaki, ki delajo na področjih, povezanih s prehrano, želeli smernice, na

katere se morajo pri svojem delu osredotočiti. Vse do sedaj izvedene raziskave na tem

področju so bile bolj tržno kot zdravstveno usmerjene. Niso se osredotočali na dejavnike

tveganja in zaščitne faktorje za zdravje, temveč so z njimi raziskovali potrošniško vedenje

za prehransko industrijo.
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Prehranska pismenost je definirana kot povezanost znanj, spretnosti in vedenj, ki so

potrebna za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane za zadovoljitev

prehranskih potreb ter določitev vnosa hrane.

Slika 1: Štiri osnovne komponente prehranske pismenosti (Vidgen in Gallegos, 2014)

Na sliki 1 so prikazane vse štiri komponente prehranske pismenosti.
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Prva komponenta prehranske pismenosti je načrtovanje prehrane. Ta vključuje čas in

denar, ki ju lahko posameznik nameni za prehranjevanje. Pomembno je, da sprejema

izvedljive prehranske odločitve, ki bodo zadovoljevale vse njegove prehranske potrebe.

Druga komponenta prehranske pismenosti je izbor živil. Pomembno je, da se posameznik

zaveda, od kod hrana prihaja, da razume deklaracije na živilu ter zna ugotoviti, kaj to živilo

vsebuje. Zna kritično ovrednotiti kvaliteto hrane ter se zaveda vseh njenih prednosti in

pomanjkljivosti.

Tretja komponenta prehranske pismenosti je priprava hrane. Ta vključuje pripravo

zdravega in okusnega obroka iz sestavin, ki so posamezniku na voljo. Zmožen je

preizkušati in uporabljati sestavine na svoj način ter prilagoditi recepte po svojem okusu,

pri tem pa upošteva osnovna higienska pravila pri rokovanju s hrano.

Četrta komponenta prehranske pismenosti je prehranjevanje. Ta vključuje razumevanje

vpliva hrane na posameznikovo dobro počutje, razumevanje pomena uravnoteženega

vnosa hrane, poznavanje hrane, ki ima pozitiven vpliv na zdravje, ter poznavanje hrane z

negativnim vplivom, da se lažje izogne škodljivim posledicam nezdravega prehranjevanja.

Pri vsem tem pa ni pomembna le vrsta zaužite hrane, temveč tudi velikost obrokov in

njihova časovna razporejenost v dnevu. (Vidgen in Gallegos, 2014)

Mnogi avtorji opisujejo prehransko pismenost kot del zdravstvene pismenosti, v katero

spada zmožnost dostopanja, interpretiranja in uporabe prehranskih informacij.

Prehranska pismenost se tako nanaša na zdravstveno pismenost v smislu hrane in

prehranjevanja. S. Velardo (2015) meni, da so osnovne komponente prehranske

pismenosti povezane z znanjem, veščinami, izbiro in pripravo hrane, načrtovanjem

obrokov ter s samim načinom prehranjevanja. Gre za pravilno izbiro hrane v danem

trenutku in znanje o njeni rabi, pri tem pa je posameznik vešč varnega rokovanja s hrano

ter njenim shranjevanjem. Pri pripravi hrane je pomembna tudi pravilna in varna raba

kuhinjskih pripomočkov in skrb za higieno. Na odločitve potrošnikov vpliva veliko

dejavnikov, njihovo prehransko znanje je le eden izmed njih. Lahko razumemo koncept

zdravega prehranjevanja, pa vendar zaužijemo steklenico gazirane pijače z visoko

vsebnostjo sladkorja, hkrati pa si pripravljamo zdrav obrok.
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Kickbusch (2001) je poudaril kompleksnost definicije prehranske pismenosti, saj si na

podlagi lastnega znanja njen pomen ljudje različno razlagajo, na njihove razlage pa imajo

velik vpliv socialni, kulturni in okoljski dejavniki. Ti so kompleksni in zahtevajo

interdisciplinarni pristop, ki priznava družben kontekst zdravja.

Chapman-Novakofski (2012) je skozi pogovor z osmimi prehranskimi strokovnjaki

ugotovil, da imajo ljudje, ki trpijo za obliko bolezni, kot sta diabetes in povišan krvni tlak,

katere simptome obvladujejo  s prehrano, bistveno višjo prehransko pismenost.

2.1 Pomen prehranske pismenosti in vpliv na zdravje

Študije o povzročiteljih debelosti ali prekomerne telesne mase so razkrile, da je visok

življenjski standard pogosto povezan z boleznimi, odvisnimi od prehranskih navad, kot so

debelost, bolezni srca in ožilja ter rak (WHO, 2010). V zadnjih dvajsetih letih se je v

mnogih razvitih državah sveta stopnja otroške debelosti močno povišala. Svetovna

zdravstvena organizacija je potrdila, da je otroška debelost ena izmed največjih težav, s

katerimi se spopadamo v 21. stoletju, saj je narasla do kritičnih meja. (Pendergast, Garvis

in Kanasa, 2011)

M. W. Murimi (2013) meni, da prehranska pismenost vključuje tako funkcionalno kot

relacijsko in kritično veščino. Dejstvo je, da se ljudje, ki so bolj prehransko pismeni, lažje

soočajo z izzivom izbire hrane in njeno pripravo, vzpostavijo boljše socialne stike, ki

povečajo njihove funkcionalne veščine, in se bolje izkažejo v kritični presoji prehranskih

informacij ter imajo tako boljši nadzor nad prehrano.

2.1.1 Funkcionalna prehranska pismenost

Berman in R. Lavizzo-Mourey (2008) menita, da bi morale veščine prehranske pismenosti

na osnovni ravni obsegati zmožnost pridobivanja konkretnih prehranskih informacij in

razumevanje dejavnikov, ki lahko pripomorejo ali zavirajo posameznikovo zdravje.

Za deklarativno znanje je značilno posameznikovo zavedanje o dejstvih in procesih in to,

da nekaj vemo. Ravno obratno pa je postopkovno znanje, ki obsega obvladovanje veščin,

strategij in to, da nekaj znamo. V kontekstu prehranske pismenosti postopkovno znanje

pomeni veščino, da prepoznamo hrano, ki vsebuje veliko sladkorja ali maščobe, ali da



Jug, J. Prehranska pismenost študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016

6

razumemo učinke prehranskih vlaknin. Sestavljanje zdravega jedilnika ali izbor izdelka z

manjšo vsebnostjo soli pa je primer postopkovnega znanja ali interaktivnih veščin

prehranske pismenosti. V osnovi bi morala interaktivna prehranska pismenost odsevati

veščino uporabe deklarativnega znanja za pozitivne prehranske odločitve: na primer

vedeti, da ima preveč nasičenih maščobnih kislin negativen vpliv na zdravje, in nato

prepoznati izdelek, ki ima malo nasičenih maščobnih kislin. V obdobju, ko zdravstvene

informacije iščemo večinoma na spletu, je pravilna interpretacija elektronskih virov

pomembna za razvoj posameznikovih prehranskih navad. Ko so ljudje izpostavljeni

prejemanju informacij skozi javne medije, je zelo velika možnost, da si določene

informacije napačno razlagajo in jih tako tudi napačno razumejo. (Velardo, 2015). Kirsch

(2001) je v svoji raziskavi prišel do zaskrbljujočih rezultatov, da ima 90 milijonov

Američanov težave z branjem in razumevanjem zdravstvenih priporočil iz tiskanih

medijev. Posledično bi tako morale raziskave o prehranski pismenosti raziskati zaupanje

ljudi v vire in dejavnike, ki vplivajo na njihovo interpretacijo, kritično vrednotenje in rabo

informacij.

H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) sta ugotovili, da se večina udeležencev njune raziskave

strinja, da je kuhanje ključnega pomena pri zadovoljevanju dnevnih hranilnih potreb.

Povezovanje teorije in prakse je najpomembnejši del prehranske pismenosti. Kritična

prehranska pismenost obsega kritično oceno lastnih veščin, vzporedno z večjo

osveščenostjo in tako ponuja možnost, da lažje postavimo smernice zdravega

prehranjevanja.

2.2 PREHRANSKA PISMENOST KOT DEL ZDRAVSTVENE PISMENOSTI

Zdravstvena pismenost je definirana kot zmožnost doseganja, razumevanja in uporabe

informacij za ohranjanje zdravja. Je mednarodni cilj za splošno zdravje ljudi. Termin

prehranska pismenost se je pojavil kot druga oblika zdravstvene pismenosti. (Velardo,

2015)

Palumbo (2016) meni, da je prehranska pismenost nabor veščin, povezanih z zdravstveno

pismenostjo, in se nanašajo na rabo hrane v smislu preprečevanja bolezni, kot so
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debelost, diabetes, povišan krvni tlak ter bolezni srca in ožilja. Podobno razlago poda

Nutbeam (2009), ki je opisal zdravstveno pismenost kot kognitivne in družbene veščine, ki

jih določita motivacija in zmožnost osebe, da dostopa, razume in uporablja informacije, s

katerimi krepi in ohranja dobro zdravje.

Novejša definicija povezuje zdravstveno pismenost s posameznikovim znanjem in

njegovim razumevanjem informacij. Vključuje njegovo motivacijo in možnost dostopa,

razumevanje, ocenitve in uporabo zdravstvenih informacij za sklepanje pravih odločitev v

vsakdanjem življenju v povezavi s skrbjo za zdravje, preprečevanjem bolezni in

izboljševanjem zdravja ter vzdrževanjem in izboljšanjem kvalitete življenja. (Srensen idr.,

2012)

K. M. Kolasa idr. (2001) ugotavljajo močno povezavo med prehransko in zdravstveno

pismenostjo. Prehransko pismenost so opredelili kot zmožnost posameznika, da

upošteva, si razlaga in razume osnovne prehranske informacije ter jih zmore uporabiti za

izboljševanje lastnega zdravja.

Prehranska pismenost je dokazano ključnega pomena pri reševanju zdravstvenih

problemov, povezanih z epidemijo debelosti v razvitejših državah (Pendergast, Garvis in

Kanasa, 2011).

2.3 PREHRANSKA PISMENOST IN ŠOLA

Poučevanje o konceptih in procesih prehranske pismenosti se je pojavilo šele v zadnjih

nekaj letih. Pojavile so se javne razprave o vlogi šole in formalnega izobraževanja, da

pripravi mlade na sprejemanje ustreznih prehranskih odločitev in pomaga pri razvoju

veščin priprave hrane. Biti vešč priprave hrane pa še ne pomeni prehranske pismenosti.

Priprava obroka je le del veščin, potrebnih za prehransko pismenost, saj je treba izbrati

pravilne sestavine, da bo obrok tudi zdrav in uravnotežen. Javnozdravstveni problemi,

povezani z epidemijo debelosti, so najpomembnejši razlog za vključitev poučevanja

prehranskih veščin v predmetnik (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2011).

Keske idr. (2012) menijo, da bi morali zdrave prehranske navade, ki so ključnega pomena

za zdravo rast in razvoj, pridobiti v domačem okolju. Glavni razlog za neuravnoteženo in

nezdravo prehrano so neustrezne prehranske navade, pridobljene doma. Te so primarni
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povzročitelj debelosti in mnogih drugih zdravstvenih težav. Šola bi morala biti dober zgled

in okolje, v katerem se te navade preoblikujejo.

Strokovnjaki na področju gospodinjstva so vztrajno poudarjali pomembnost učenja tega

predmeta za zdravje in z njim povezanega sprejemanja ozaveščenih odločitev.

Samoučinkovitost učitelja se odraža v večji angažiranosti in motivaciji učencev in tudi v

boljših učenčevih rezultatih. Učitelj z ustreznimi veščinami in znanjem lahko učinkovito

vpliva na znanje učencev in jih ustrezno motivira. (Pendergast, Garvis in Kanasa, 2011)

Prehransko izobraževanje, ki poteka v sklopu predmeta gospodinjstvo, omogoča otrokom

in mladostnikom pridobivanje in razvoj osnovnih prehranskih veščin. Te so pomembne za

zdrave prehranske odločitve, ki vplivajo na zdravje in kakovost življenja posameznika ter

preprečujejo razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so povezane s prekomerno telesno

maso in neustreznimi prehranskimi navadami (Lichtenstein in Ludvig, 2010).

2.4 RAZISKAVE

V zadnjih letih se na področju prehranske pismenosti pojavlja vse več raziskav, saj sta

prehransko znanje in pravilna izbira hrane tisto, kar nas v določeni meri varuje pred

pojavom kroničnih nenalezljivih bolezni. Za izboljšanje prehranske pismenosti populacije

je treba najprej ugotoviti, koliko prehranskega znanja imajo in kakšne so njihove

prehranjevalne navade. (Majors, 2015)

2.4.1 Prehranjevalne navade študentov

H. J. Wengreen idr. (2005) so ugotovili, da mnogo študentov prvega letnika pridobi na

telesni masi. Povečanje telesne mase v tem obdobju je lahko velik dejavnik za tveganje

nastanka debelosti kasneje v življenju. Ker se mnogo študentov srečuje s težavami pri

zmanjševanju telesne mase, je treba najti ustrezne načine za zmanjševanje le-te. Na

državni univerzi v Utahu je bila izvedena študija, pri kateri so v prvem semestru šolanja pri

študentih prvega letnika spremljali spremembe v telesni masi, ITM-ju, odstotku telesne

maščobe v telesu, krvnem tlaku ter obsegu pasu in bokov. Študija je proučevala povezavo

med okoljskimi dejavniki in pogostostjo pojava debelosti oziroma zvišanju telesne mase.
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Rezultati so pokazali, da je več kot tretjina udeležencev v času trajanja raziskave pridobila

več kot 2 kg, od tega več moških kot žensk. Razlogi za to so prehranjevanje s hitro hrano

in uživanje večjih količin alkohola, sladkih pijač ter visokokaloričnih prigrizkov med obroki.

Količina zaužitega sadja in zelenjave je bila pri vseh študentih zelo majhna, izkazalo se je,

da se skoraj nihče ne drži osnovnih prehranskih priporočil. Uživali so hrano z veliko soli in

sladkorja, bele moke in nasičenih maščobnih kislin.

Pri študentih prvega letnika je povečanje telesne mase lahko dejavnik za razvoj bolezni,

kot sta diabetes in povišan krvni tlak.

M. Cluskey idr. (2009) so raziskovali, kako prehod na terciarno raven šolanja vpliva na

prehransko vedenje mladih in pridobivanje telesne mase. Predmet raziskave so bile

razlike v vedenju moških in žensk pri prehodu iz srednje šole na fakulteto. Iz rezultatov so

razbrali, da je na masi pridobilo več moških kot žensk, kar kaže na to, da ženske lažje

vzdržujejo ali izgubljajo telesno maso. Ženske si pogosteje same pripravljajo obroke in

spijejo manj alkohola, ki je velik dejavnik zvišanja telesne mase pri študentih.

Mnogo udeležencev raziskave je bilo nepripravljenih na prehod iz srednje šole na

fakulteto, kar se je odražalo tudi v njihovem slabem prehranskem vedenju, kot so neredni

obroki in hitra prehrana.

K. A. Strong idr. (2008) so raziskovali, na kakšen način obvladujejo telesno maso študentje

prvih in drugih letnikov študija nutricionistike in športne vzgoje. Odstotek telesne

maščobe je bil izrazito višji pri ženskah kot pri moških, čeprav so slednji zaužili več

energijsko bogate hrane. Količina zaužitega sadja, zelenjave in polnozrnatih žitaric je bila

pri udeležencih obeh spolov nizka, precej nižja od prehranskih priporočil. Zajtrka niso

uživali, za kosilo pa so užili večinoma hitro prehrano in sendviče. Glavni vir prigrizkov med

obroki so bili krompirjev čips, krekerji in sladkarije pa tudi sladke pijače. Študijo so

zaključili z ugotovitvijo, da je dolgoročno uvajanje zdravih navad ključnega pomena pri

preprečevanju debelosti te populacije.

Davy, Benes in Driskell (2006) so primerjali razlike med prehranskimi trendi,

prehranjevalnimi navadami in samooceno lastnega načina prehranjevanja med moškimi

in ženskami. Rezultati so pokazali, da imajo moški občutno višjo telesno maso in ITM kot
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ženske. Veliko višji odstotek žensk je že kdaj poskusil dieto z omejenim vnosom maščob ali

ogljikovih hidratov, hkrati pa je veliko nižji odstotek žensk, ki niso še nikoli poskusile

shujševalne diete. Mnogo višji je bil odstotek žensk, ki pridobivajo prehransko znanje iz

medijev ter se zavedajo vsebnosti sladkorja v prehrani in se trudijo z omejitvijo zaužitih

ogljikovih hidratov in maščob. Prej se začnejo zavedati, da morajo shujšati. S to študijo so

želeli poudariti predvsem to, da morajo prehranski strokovnjaki pri podajanju informacij

razlikovati med moškimi in ženskami.

2.4.2 Prehransko znanje študentov

Del prehranske pismenosti je tudi razumevanje oznak na embalaži in deklaracijah, zato se

je naslednja študija osredotočila predvsem na odnos študentov do le-teh. R. Misra (2007)

je pri tem ugotovila, da ženske mnogo bolje razumejo oznake na deklaracijah živil in imajo

na splošno boljše prehransko znanje kot moški. Pokazala se je tudi razlika v znanju nižjih

in višjih letnikov študentov, pri katerih sicer ni bila zaznana razlika v pogostosti branja

deklaracij, so pa slednji pokazali bistveno boljše znanje in bolj pozitiven odnos do hrane.

Večini študentov so deklaracije preproste za razumevanje, vendar se je pojavil dvom v

pravilnost navedenih podatkov.

J. Kolodinsky idr. (2007) so preverjali, ali prehransko znanje vpliva na pozitivne prehranske

navade. Študentje so sami poročali o dnevni prehrani. Večina je bila zmerno telesno

aktivna in je imela dobro prehransko znanje, saj je bila njihova prehrana raznolika.

Vključevala je polnozrnate žitarice, mlečne izdelke, sadje in zelenjavo. Rezultati so potrdili

povezavo med prehranskim znanjem in prehranskimi navadami. Pokazalo se je, da imajo

na splošno tisti, ki bolj zdravo jedo, tudi višje prehransko znanje.

Azizi idr. (2011) so proučevali prehransko znanje študentov. To je vključevalo preverjanje

znanja o hranilnih vrednostih živil, odnosa do hrane in dnevnih prehranjevalnih navad.

Rezultati kažejo, da je poznavanje hranilnih vrednosti najvišje med študenti medicine,

najnižje pa med študenti podjetništva. Pokazale so se znatne razlike med študenti vseh

smeri. Poleg tega so najboljše znanje pokazali študentje družboslovnih smeri, najslabše pa

študentje ekonomskih smeri. Pri ženskah je obstajala pozitivna povezava med
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poznavanjem hranilnih vrednosti in odnosom do hrane ter tudi pozitivna povezava med

znanjem o hranilnih vrednostih in prehranskimi navadami, pri moških pa so to opazili le v

manjši meri.

D. Dunn, L. W. Turner in Denny (2008) so izvedli raziskavo, v kateri so proučevali

prehransko znanje študentov – atletov. Ugotovljeno je bilo, da imajo pomanjkljivo

prehransko znanje. Več kot polovica se jih na splošno zaveda, da bi morali jesti več ali

manj določene hrane. Področje, na katerem bi morali precej izpopolniti svoje znanje, je

potreba po ogljikovih hidratih, saj večina verjame, da bi morali zmanjšati njihov vnos v

vsakodnevni prehrani. Poznavanje posledic nepravilnega prehranjevanja je bilo zelo slabo.

Še največ znanja so pokazali pri povezavi med tveganjem nastanka srčnih bolezni in

uživanjem hrane z visoko vsebnostjo maščob. Največji problem se je pokazal med

povezovanjem prehranskega znanja in odločitvami pri sami izbiri hrane. Tukaj je navedlo

pravilno izbiro hrane le 50 % študentov atletike. Eden glavnih dejavnikov, ki prispevajo k

zmedi pri izbiri zdrave ali nezdrave hrane, je agresivno trženje nezdrave hrane. Trenerji so

tisti, ki lahko mnogo prispevajo k izboljšanju prehrane športnikov, a morajo tudi sami

imeti ustrezno prehransko znanje. Trenerji tako kot učitelji mladim pomagajo razviti zdrav

odnos do hrane.

Majors (2015) meni, da veliko različnih faktorjev vpliva na višanje ali ohranjanje telesne

mase pri študentih. Nekatere raziskave kažejo, da je pridobivanje telesne mase pogostejše

pri tistih, ki ne zajtrkujejo, pri tistih, ki so opustili športne dejavnosti, s katerimi so se

ukvarjali pred začetkom študija, ter da sprememba pri prehodu iz srednje šole in študijem

vpliva na prehranske navade mladih. Izkazalo se je, da je treba upoštevati razlike med

moškimi in ženskami ter da dolgoročna skrb za telesno maso privede do splošnih zdravih

prehranskih navad.
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II	EMPIRIČNI	DEL	DIPLOMSKE	NALOGE

3 OPREDELITEV PROBLEMA

Hrana je prvotnega pomena za zdravo rast in razvoj ter ima pomembno vlogo pri krepitvi

kvalitete življenja posameznika, zlasti pri preprečevanju in obvladovanju številnih

kroničnih obolenj v družbi (World Health Organisation, 2004).

Skozi koncept zdravstvene pismenosti sta se razvila tudi termina prehranska pismenost in

pismenost o hrani, ki jo ravno tako obravnavamo kot prehransko pismenost. To sta

sorodna termina, ki se izrecno nanašata na zdravstveno pismenost v smislu hrane. Mnogi

avtorji konceptualizirajo prehransko pismenost kot domeno zdravstvene pismenosti, ki

odseva zmožnost dostopanja, interpretiranja in uporabe prehranskih informacij. (Velardo,

2015)

H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) ugotavljata, da je bil termin prehranska pismenost

razvit za lažje opisovanje vsakodnevne prakse prehranjevanja, povezane z zdravim

prehranjevanjem. Prehranska pismenost se nanaša na zdravje, izobrazbo, življenjske

veščine in trajnostno naravnanost posameznika. Prehranska pismenost obsega 11

vsebinskih področij, ki so v domeni načrtovanja, finančne zmožnosti pri izbiri, izbora

hrane, priprave hrane in prehranjevanja samega.

H. A. Vidgen (2014) ugotavlja, da je prehranska pismenost ključna pri zagotavljanju

zdravega in uravnoteženega prehranjevanja, medtem ko se ostali dejavniki v našem

življenju spreminjajo. Spremembe se lahko dogajajo na individualni ravni ali na ravni

gospodinjstva; družinske strukture, dohodkov, zdravstvenega stanja ali na socialni ravni,

kot so dostop do hrane, delovni čas in vloga ženske – matere. Tako ima lahko prehranska

pismenost ključno vlogo pri zdravem prehranjevanju posameznikov in družbe.

Gospodinjstvo je učni predmet, pri katerem se prvič na bolj strokoven način seznanimo s

prehrano in prehranjevanjem. Združuje številne pismenosti, tudi pismenost o zdravju in

prehransko pismenost. Mladim pomaga, da se naučijo sprejemati odločitve, pomembne
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za njihovo prihodnost. Združuje različna vsebinska področja o prehranskih veščinah,

kulturi prehranjevanja, globalnih prehranskih sistemih, vedenjih, povezanih z zdravjem, in

okoljski trajnostni naravnanosti. Gospodinjsko izobraževanje omogoča razvoj pismenosti

na področju hrane, hranilnih snovi in okolja. Delo s hrano ponuja odlično osnovo za

mlade, da razvijejo veščine priprave in kuhanja hrane, ter jih na tak način spodbuja k

ohranjanju zdravega življenjskega sloga, kar je odlična »investicija« v njihovo prihodnost.

Naloga učnega predmeta Gospodinjstvo je, da mlade pouči o pomembnosti zdravja,

prehrane, diete, trajnosti, dobrobiti živali in potrošniških vprašanjih. Treba je razumeti, da

priprava hrane in kuhanje spodbujata posameznikovo koordinacijo in psihomotoriko,

vodstvene in organizacijske veščine ter interpretativno/analitične veščine. Razumevanje

pomena hrane in ustvarjanja dobre, zdrave hrane sta življenjski veščini, potrebni za

samostojno življenje. (Pendergast in Dewhurst, 2012)

Učenje o hrani se torej začne že v zgodnjih letih. Najprej doma, nato pa se nadaljuje skozi

nadaljnje izobraževanje.

T. Poppell Anderson idr. (2001) ugotavljajo, da so imeli posamezniki, ki so bili deležni

prehranskega izobraževanja, boljše znanje o zdravi prehrani kot testna skupina, ki

izobraževanja ni bila deležna. Prehransko izobraževanje je vplivalo na izboljšanje

prehranskega znanja, ni pa imelo vpliva na odločitve o izbiri hrane.

Vrednost prehranskega znanja je za posameznika velikega pomena, pa vendar na to, kaj

se potrošniki odločijo storiti, vpliva veliko faktorjev. Na prehransko pismenost vplivajo

socialni, kulturni in okoljski dejavniki. (Velardo, 2015)

Za študente pedagoških smeri je pomembno, da so ustrezno prehransko pismeni, saj

bodo kot učitelji v nenehnem stiku z otroki in nanje prenašali svoje znanje, z zgledom pa

tudi navade. Za raziskavo sem se odločila, ker v slovenskem prostoru raven prehranske

pismenosti študentov še ni bila raziskana. Rezultati raziskave bodo pokazatelj stanja

prehranske pismenosti dela populacije študentov Pedagoške fakultete, na osnovi katerih

se lahko oblikujejo dolgoročne rešitve za izboljšanje stanja.
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3.1 CILJI DIPLOMSKE NALOGE

Cilj raziskave je ugotoviti prehransko pismenost študentov Pedagoške fakultete Univerze v

Ljubljani.

3.2 VZOREC

Empirična raziskava je bila izvedena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Sodelovalo je 88 študentk in študentov štirih letnikov, različnih študijskih smeri. Vzorec je

vključeval 6,8 % moških in 93,2 % žensk.

Preglednica 1: Demografska struktura vzorca glede na spol

Spol f f %

Moški 6 6,8

Ženski 82 93,2

Skupaj 88 100,0

Preglednica 2: Demografska struktura vzorca glede na starost

Starost (leta) f f %

19 25 28,4

20 16 18,2

21 9 10,2

22 12 13,6

23 15 17,0

24 5 5,7

25 6 6,8

Skupaj 88 100,0

V raziskavo so bili vključeni študentje med 19 in 25 letom starosti.
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Preglednica 3: Delež študentov glede na letnik, ki ga obiskujejo

Letnik f f %

1 42 47,7

2 9 10,2

3 6 6,8

4 31 35,2

Skupaj 88 100,0

Največ anketiranih študentov obiskuje 1. letnik, ti predstavljajo 47,7 % vzorca, 35,2 %

študentov obiskuje 4. letnik. Najmanjše število študentov obiskuje 2. in 3. letnik.

Preglednica 4: Smer študija

Smer študija f f %

Biologija – gospodinjstvo 37 42,0

Kemija – gospodinjstvo 18 20,5

Specialna in rehabilitacijska

pedagogika
4 4,6

Razredni pouk 25 28,4

Predšolska vzgoja 2 2,3

Fizika – matematika 1 1,1

Likovna pedagogika 1 1,1

Skupaj 88 100,0

Največji del vzorca predstavljajo študentje smeri gospodinjstva z vezavami, teh je skupaj

kar 62,5 %, in študentje razrednega pouka, ki jih je 28,4 %. Študentje ostalih študijskih

smeri predstavljajo 9,1 % anketirancev (preglednica 4).
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Preglednica 5: Demografska struktura vzorca glede na kmetijo

Kmetija f f %

Da 15 17,0

Ne 73 83,0

Skupaj 88 100,0

Rezultati vprašanja, ali posamezniki prihajajo iz kmetije, so pokazali, da 83 % študentov ne

prihaja iz takega okolja, zato smo se odločili, da ne bomo primerjali dobljenih rezultatov o

prehranskem znanju med tistimi, ki prihajajo s kmetije, in med tistimi, ki ne prihajajo iz

kmetije.

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Ali obstajajo med študenti razlike v stopnji usvojenega prehranskega znanja in veščin, in

sicer glede na smer in letnik študija.

3.4 RAZISKOVALNA METODA

Uporabljena je bila deskriptivna in kvantitativna raziskovalna metoda. Tehnika zbiranja

podatkov je anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili študentje Pedagoške fakultete Univerze v

Ljubljani. Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS. Za analizo podatkov je

uporabljena deskriptivna in inferenčna statistika.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO

Rezultati so predstavljeni v štirih različnih sklopih. Vsak sklop predstavlja posamezno

komponento prehranske pismenosti po definiciji Vidgren in Gallegos (2014). Prvi sklop

vključuje vprašanja, ki se navezujejo na prvo komponento prehranske pismenosti, to je

načrtovanje prehrane. Drugi sklop vprašanj se navezuje na drugo komponento prehranske

pismenosti, to je izbor živil. V tretjem sklopu so vprašanja o pripravi hrane, ki je tretja

komponenta prehranske pismenosti. Zadnji, četrti sklop pa vključuje vprašanja, ki se

nanašajo na četrto komponento prehranske pismenosti, to je prehranjevanje.

4.1 NAČRTOVANJE PREHRANE

Načrtovanje prehrane je prva komponenta prehranske pismenosti. V ta sklop spadajo štiri

vprašanja našega anketnega vprašalnika. Pri teh vprašanjih nas je zanimalo, kako pogosto

si študentje sami pripravijo obroke in kaj naredijo, ko so lačni. Zanimalo nas je tudi, kako

pozorni so, da zaužijejo dovolj hranilnih snovi, ali sodelujejo pri nakupu hrane in kateri so

kriteriji, po katerih sprejemajo odločitve pri nakupu hrane.

Preglednica 6: Analiza vprašanja 31

Kadar sem doma v času kosila lačen, največkrat:

Odgovor f f %

a) počakam, da mi nekdo pripravi

kosilo.
5 5,7

b) sam skuham kosilo. 67 76,1

c) pojem nekaj, kar mi je dostopno

(npr. kruh, salama, sir).
13 14,8

d) drugo. 2 2,3

Iz preglednice 6 je razvidno, da si 76,1 % študentov samih skuha kosilo, kadar so lačni. Dva

študenta sta izbrala odgovor drugo, pri katerem je eden navedel, da naroči dostavo hrane

na dom, drugi pa sodeluje pri pripravi kosila. En anketiranec ni odgovoril na to vprašanje,
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kar znaša 1,1 % vzorca. Razlog za tako visok odstotek študentov, ki so odgovorili, da si

sami skuhajo kosilo, je verjetno v tem, da živijo samostojno življenje v kraju, kjer študirajo.

Precej nižji je odstotek študentov, ki takrat, ko so lačni, pojedo nekaj, kar jim je dostopno.

Teh je le 14,8 % vzorca. Študentje, ki so izbrali odgovor, da počakajo, da jim nekdo drug

pripravi kosilo, predstavljajo 5,7 % vzorca. Razlog za to bi lahko bil, da še vedno živijo

doma, kjer starši pripravljajo hrano, ali pa za njih kuha kdo od prijateljev.

Preglednica 7: Analiza vprašanja 32

Kako pogosto doma sodeluješ pri odločanju:

Vedno Občasno Redko Nikoli

f f % f f % f f % f f %

1. Katero hrano boste

kupili v trgovini?
31 35,2 47 53,4 9 10,2 0 0,0

2. Kaj boste jedli za kosilo? 23 26,1 58 65,9 5 5,7 1 1,1

Iz preglednice 7 je razvidno, da le 35,2 % študentov vedno sodeluje pri odločanju o tem,

katero hrano bodo kupili v trgovini, in le 26,1 % odloča o tem, kaj bodo jedli za kosilo. To

kaže na majhno zanimanje študentov za pripravo hrane, kar kaže na to, da si študentje

obrokov ne pripravljajo sami. Predvidevamo, da je vzrok za to, da še vedno velika večina

študentov živi s svojimi starši in oni nakupujejo in pripravljajo hrano zanje. Višji je

odstotek študentov, ki občasno sodelujejo pri odločanju o tem, katero hrano bodo kupili v

trgovini, in sicer 53,4 %, in kaj bodo jedli za kosilo, tj. 65,9 %. Študentov, ki nimajo nobene

besede pri tem, kaj bodo kupili v trgovini, ni, takšen, ki nikoli ne odloča o tem, kaj bo

jedel, je le eden.
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Preglednica 8:  Analiza vprašanja 33

Kako pogosto si pri hranjenju pozoren na to, da dnevno zaužiješ dovolj:

Nikoli Občasno Vsak dan

Živilo f f % f f % f f %

sadja. 3 3,4 48 54,5 36 40,9

zelenjave. 6 6,8 44 50,0 37 42,0

mleka. 20 22,7 45 51,1 22 25,0

mesa. 16 18,2 45 51,1 26 29,5

vode. 3 3,4 15 17,0 69 78,4

manj soli. 10 11,4 43 48,9 34 38,6

manj sladke hrane. 9 10,2 33 37,5 45 51,1

manj ocvrte hrane. 6 6,8 37 42,0 44 50,0

Rezultati raziskave kažejo, da je največ študentov (78,4 %) pozornih na to, da dnevno

zaužijejo dovolj vode, 51,1 % študentov pa je pozornih na to, da dnevno zaužijejo manj

sladke hrane. Polovica anketirancev je pozorna na to, da zaužije manj ocvrte hrane vsak

dan, 42,0 % pa vsaj občasno, kar kaže na visoko zavedanje negativnega vpliva maščob na

pojav bolezni in povečanje telesne mase. Največ študentov je le občasno pozornih na to,

kaj zaužijejo. Tako je 51,1 % študentov občasno pozornih na to, da zaužijejo dovolj mesa

in mleka, polovica jih je le občasno pozorna na to, da zaužijejo dovolj zelenjave, in 54,5 %

je takih, ki zaužijejo dovolj sadja. Kar 48,9 % študentov je občasno pozornih na to, da

zaužijejo manj soli, in 38,6 % je pozornih na količino zaužite soli vsak dan. Kolodinsky idr.

(2007) so ugotovili podobno, saj so študentje pazili na količino zaužite zelenjave in sadja

ter mlečnih izdelkov. Večino njihovega vzorca so predstavljale ženske, za katere pa se je

tudi pri drugih raziskavah pokazalo, da so bolj pozorne na prehrano kot moški. G. Krešić

idr. (2009) je ugotovila, da je dnevni vnos žit, beljakovinskih živil, sadja in zelenjave ter

nasploh dnevni vnos energije močno povezan s spolom in prehransko ureditvijo. Skupen

dnevni vnos živil iz vseh petih prehranskih skupin je bil najnižji pri študentih, ki živijo

samostojno in si sami pripravljajo hrano.
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Preglednica 9: Analiza odgovorov na vprašanje 34

Razvrsti naštete kriterije glede na pomembnost za sprejemanje odločitve, če bi kupoval hrano.

Navedene kriterije razvrsti po pomembnosti od 1 do 7 (1 – najbolj pomembno, 7 – najmanj

pomembno).

Najbolj

pomembno

Najmanj

pomembno

Kriterij f f % f f %

Ugodna cena 17 19,3 3 3,4

Dober okus 37 42,0 2 2,3

Lepa embalaža 4 4,5 67 76,1

Živilo vsebuje malo sladkorja 17 19,3 3 3,4

Živilo vsebuje malo soli 3 3,4 3 3,4

Živilo vsebuje malo maščobe 10 11,4 2 2,3

Živilo je pridelano na ekološki način 12 13,6 7 8,0

Analiza rezultatov preglednice 9 je pokazala, da je študentom pri izbiri hrane najbolj

pomemben njen okus (42,0 %), najmanj pomemben dejavnik pa je izgled embalaže (76,1

%). Ugodna cena in to, da živilo vsebuje manj sladkorja, je bilo najbolj pomembno 19,3 %

študentom. 13,6 % študentom je bil najpomembnejši kriterij, da je živilo pridelano na

ekološki način, kar kaže tudi na ekološko osveščenost. Le 3,4 % študentom je bil

najpomembnejši kriterij, da izdelek vsebuje manj soli. V medijih se največkrat oglašuje

škodljiv vpliv sladkorja in maščobe na naše zdravje in se ju odsvetuje predvsem tistim, ki

bi radi zmanjšali svojo telesno maso. Škodljiv vpliv soli se največkrat zanemari, čeprav

lahko pretirano uživanje povzroči bolezni srca in ožilja.

4.2 IZBOR ŽIVIL

Druga komponenta prehranske pismenosti je izbor živil. Pri sklopu vprašanj, ki smo jih

uvrstili v to komponento, smo želeli preveriti znanje študentov o hranilni vrednosti živil in

poznavanju sestave hrane ter njihovo oceno kakovosti hrane.
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Pri drugem sklopu vprašanj smo želeli preveriti tudi razlike v znanju med študenti višjih in

nižjih letnikov. Razdelili smo jih v dve skupini. Prva skupina predstavlja študente 1. in 2.

letnika, druga skupina predstavlja študente 3. in 4. letnika. V preglednici 14 je

predstavljena analiza pravilnih odgovorov glede na posamezno vprašanje. Za lažji pregled

preglednic so pravilni odgovori obarvani v sivo. V preglednici 15 je primerjan delež

pravilnih odgovorov glede na letnik študija. Odgovori na ankete so predstavljeni po

posameznih sklopih, ki predstavljajo različne komponente prehranske pismenosti. Ker

smo v anketi postavljali vprašanja po naključnem vrstem redu in niso bila razporejena po

posameznih sklopih, si tudi v analizi rezultatov vprašanja ne sledijo po številčnem vrstnem

redu, temveč so razporejena po posameznih sklopih.

Preglednica 10: Analiza pravilnih odgovorov glede na posamezno vprašanje

VPRAŠANJE ODGOVOR F f %

1. Katera skupina naštetih živil vsebuje več

prehranskih vlaknin?

a) Ovseni kosmiči, jabolka, fižol 54 61,4

b) Mleko, jogurt, sir 3 3,4

c) Goveje meso, piščančje meso, ovčje meso 1 1,1

d) Jajca, stročnice, oreščki 14 15,9

e) Ovseni kosmiči, goveje meso, fižol 16 18,2

2. Katera hranilna snov ugodno vpliva na prebavo

hrane v črevesju?

a) Beljakovine 9 10,2

b) Maščobe 2 2,3

c) Prehranska vlaknina 67 76,1

d) Vitamini 7 8,0

e) Minerali 3 2,4

3. Katera jed po tvojem mnenju vsebuje najmanj

maščob?

a) Pečen puranji zrezek na žaru 1 1,1

b) Zelenjava, kuhana na sopari 86 97,7

c) Jajce, pečeno na olivnem olju 0 0.0

d) Ocvrta cvetača z zelenjavo 0 0,0

e) Zelenjavna pica 1 1,1

4. Katera skupina naštetih živil vsebuje največ

beljakovin?

a) Korenje, paprika in zelena 0 0,0

b) Meso, mleko in jajca 86 97,7

c) Žita in žitni izdelki 0 0,0

d) Pšenica, oves in ječmen 1 1,1

e) Jabolka, hruške in jagode 1 1,1

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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VPRAŠANJE ODGOVOR F f %

5. Katera skupina naštetih živil vsebuje največ

nasičenih maščobnih kislin?

a) Margarina in sončnično olje 30 34,1

b) Maslo in oljčno olje 7 8,0

c) Svinjska mast in zaseka 50 56,8

d) Svinjska mast in bučno olje 0 0,0

e) Zaseka in oljčno olje 1 1,1

6. Katera hranilna snov ti da največ energije? a) Beljakovine 10 11,4

b) Maščobe 25 28,4

c) Ogljikovi hidrati 50 56,8

d) Vitamini 3 3,4

e) Minerali 0 0,0

7. Katerih snovi je v bombonih največ? a) Maščob 18 20,5

b) Vitaminov 1 1,1

c) Ogljikovih hidratov 68 77,3

d) Mineralov 0 0,0

e) Beljakovin 1 1,1

8. Katera živila uvrščamo v skupino živil z več

kalcija?

a) Mleko in mlečni izdelki 82 93,2

b) Meso in mesni izdelki 0 0,0

c) Žita in žitni izdelki 0 0,0

d) Sadje in zelenjava 1 1,4

e) Ribe, jajca in stročnice 4 4,5

9. S katerim živilom bi lahko pri kosilu nadomestil

telečji zrezek, da bi še vedno zaužil podobne

hranilne snovi?

a) Solata 0 0,0

b) Stročnice 69 78,4

c) Krompir 2 2,3

d) Avokado 15 17,0

e) Cvetača 0 0,0

26. Koliko gramov sladkorja vsebuje 0,5 L pijače,

če 1 dL te pijače vsebuje 10 g sladkorja?

a) 25 g sladkorja 0 0,0

b) 30 g sladkorja 0 0,0

c) 50 g sladkorja 82 93,2

d) 75 g sladkorja 0 0,0

e) 100 g sladkorja 5 5,7

27. Kaj na embalaži živil označujemo z oznako E in

številko, npr. E330?

a) Alergene 3 3,4

b) Aditive 80 90,9

c) Vrsto embalaže 0 0,0

d) Ekološko živilo 1 1,1

e) Gluten 3 3,4

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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Rezultati (preglednica 10) kažejo, da je prehransko znanje študentov precej dobro. Pri
sedmih od petnajstih vprašanj v drugem sklopu je bil odstotek pravilnih odgovorov višji od
90 %. Pri 37. vprašanju, na katerega so odgovorili z najvišjim odstotkom pravilnih
odgovorov (98,9 %), je bilo treba izbrati jedilnik za čim bolj zdravo kosilo za Žana in
njegove prijatelje. Pri tretjem vprašanju je bilo treba izbrati jed z najmanjšo vsebnostjo
maščob, pri četrtem vprašanju pa je bilo treba izbrati skupino naštetih živil, ki vsebuje
največ beljakovin. Pri teh vprašanjih je bilo 97,7 % pravilnih odgovorov. Pokazala se je
veščina, s katero so določili sestavine izdelka oziroma jedi in ocenili kakovost hrane. Na
vprašanje, pri katerem je bilo treba preračunati, koliko gramov sladkorja vsebuje pijača,
so odgovorili s 93,2 % deležem pravilnih odgovorov. Na osmo vprašanje, katera živila
uvrščamo v skupino živil z več kalcija, je pravilno odgovorilo 93,0 % študentov. Zadnji dve
vprašanji, na kateri je bilo več kot 90 % pravilnih odgovorov, se nanašata na oznake na
embalaži.28. vprašanje je spraševalo, kaj pomeni oznaka GSO na embalaži, nanj je
pravilno odgovorilo 92,0 % študentov. Na 27. vprašanje, kaj na embalaži živil označujemo
z oznako E in številko, npr. E330, je pravilno odgovorilo 90,9 % študentov. Najslabše so
odgovarjali na 6. vprašanje, katera hranilna snov ti da največ energije, kjer je bilo le 28,4

VPRAŠANJE ODGOVOR F f %

28. Kaj na embalaži živila označujemo z oznako

GSO?

a) Glavne sestavine olja 0 0,0

b) Aditive, ki jih vsebuje glukozni sirup 1 1,1

c) Gensko spremenjene organizme 81 92,0

d) Živila brez vsebnosti glutena 5 5,7

e) Živila brez dodatka glukoznega sirupa 0 0,0

29. Kaj ponazarja naslednja oznaka? a) Okolju prijazna embalaža 5 5,7

b) Ekološko živilo 49 55,7

c) Vegetarijansko živilo 0 0,0

d) Živilo z višjo kakovostjo 8 9,1

e) Živilo, ki je proizvedeno v EU 24 27,3

37. Žan bo s svojimi prijatelji preživel nekaj dni v

počitniški hiši na morju. Sami bodo poskrbeli za

prehrano. Kateri jedilnik naj izbere, da bi pripravil

čim bolj zdravo kosilo?

a) Korenčkova juha, pečen piščanec, pire

krompir, zelena solata, krof.
1 1,1

b) Zelenjavna juha, pečen piščanec, ocvrt

krompir, rdeča pesa, jabolko.
0 0,0

c) Zelenjavna juha, pečen piščanec, dušen riž,

rdeča pesa, pomaranča.
87 98,9

37. Utemeljitev odgovora 1. Vsebuje jedi z visoko energijsko vrednostjo. 32 36,4

2. Vsebuje jedi z visoko vsebnostjo maščob. 2 2,3

3. Vsebuje jedi z nizko energijsko vrednostjo. 15 17,0

4. Vsebuje jedi z nizkim deležem sladkorja. 3 42,0
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% pravilnih odgovorov. Zadnje 37. vprašanje je bilo sestavljeno iz dveh delov in v drugem
delu vprašanja je bilo treba utemeljiti svojo izbiro odgovora. Pravilno utemeljitev je
izbralo le 17,0 % študentov, kar kaže na to, da študentje prepoznajo in izberejo obroke,
pripravljene iz zdravih živil, a ne znajo utemeljiti zakaj, kar kaže slabo povezovanje
prehranskega znanja s prehransko prakso.

Preglednica 11: Delež pravilnih odgovorov glede na letnik študija

VPRAŠANJE

1+2 letnik 3+4 letnik

f f % f f %

1. Katera skupina naštetih živil vsebuje več prehranskih

vlaknin?
27 52,9 27 73,0

2. Katera hranilna snov ugodno vpliva na prebavo hrane v

črevesju?
36 70,6 32 86,5

3. Katera jed po tvojem mnenju vsebuje najmanj

maščob?
51 100 36 97,3

4. Katera skupina naštetih živil vsebuje največ

beljakovin?
50 98 36 97,3

5. Katera skupina naštetih živil vsebuje največ nasičenih

maščob?
29 56,9 19 51,4

6. Katera hranilna snov ti da največ energije? 9 17,6 18 48,6

7. Katerih snovi je v bombonih največ? 36 70,6 31 83,8

8. Katera živila uvrščamo v skupino živil z več kalcija? 46 90,2 36 97,3

9. S katerim živilom bi lahko pri kosilu nadomestil telečji

zrezek, da bi še vedno zaužil podobne hranilne snovi?
38 74,5 32 86,5

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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VPRAŠANJE

1+2 letnik 3+4 letnik

f f % f f %

26. Koliko gramov sladkorja vsebuje 0,5 l pijače, če 1 dl te

pijače vsebuje 10 g sladkorja?

47 92,2 35 94,6

27. Kaj na embalaži živil označujemo z oznako E in

številko, npr. E330?
45 88,2 35 94,6

28. Kaj na embalaži živila označujemo z oznako GSO? 45 88,2 36 97,3

29. Kaj ponazarja naslednja oznaka? 22 43,1 27 73,0

37. Žan bo s svojimi prijatelji preživel nekaj dni v

počitniški hiši na morju. Sami bodo poskrbeli za

prehrano. Kateri jedilnik naj izbere, da bi pripravil čim

bolj zdravo kosilo?

50 98 37 100,0

37. Utemeljitev odgovora 8 15,7 7 18,9

Rezultat 8 15,7 6 16,2

Rezultati kažejo (preglednica 11), da imajo študentje višjih letnikov boljše prehransko

znanje kot študentje nižjih letnikov, saj so pri večini vprašanj odgovarjali boljše. Slabši

rezultat so dosegli le pri treh vprašanjih. Največje razlike so se pokazale pri 1., 6. in 29.

vprašanju. Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, katera skupina naštetih živil vsebuje več

prehranskih vlaknin. Skupina študentov iz nižjih letnikov je na to vprašanje pravilno

odgovorila v 52,9 %, skupina iz višjih letnikov pa v 73 %. Šesto vprašanje je ravno tako

pokazalo razlike v znanju, saj je skupina študentov iz nižjih letnikov dosegla le 17,6 %,

skupina študentov iz višjih letnikov pa 48,6 % pravilnih odgovorov. Pri vprašanju 29 nas je

zanimalo, kaj ponazarja predstavljena oznaka. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo le

43,1 % anketirancev iz nižjih letnikov in 73,0 % iz višjih letnikov. Izjemno slabi rezultati

obeh skupin študentov so se pokazali pri 37. vprašanju, ko je bilo treba utemeljiti izbiro

odgovora na prvi del vprašanja. Pravilno kombinacijo odgovorov je podalo le 15,7 %

študentov iz nižjih letnikov in 16,2 % študentov iz višjih letnikov. Boljši rezultati študentov

višjih letnikov kažejo na boljše prehransko znanje. To je lahko odraz daljše dobe

izobraževanja in razpolaganja z več prehranskimi informacijami, ki so jih pridobili v času

študija. Krešić idr. (2009) so ugotovili, da je pomembnost prehranskega znanja pri izboru

živil zelo velika, saj bodo študentje, ki imajo boljše prehransko znanje, dvanajstkrat bolj

verjetno posegli po živilih, skladnih s prehranskimi priporočili.
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4.3 PRIPRAVA HRANE

Tretja komponenta prehranske pismenosti je priprava hrane. Ta se nanaša na veščino

posameznika, da zna pripraviti jed, zna prilagoditi recept svojim potrebam in je vešč

uporabe kuhinjskih pripomočkov. Pomemben del te komponente je tudi upoštevanje

osnovnih higienskih pravil pri rokovanju s hrano.

V preglednici 12 je zbran del vprašanj, ki se nanašajo na pripravo hrane z uporabo

recepta, pripravo pogrinjka ter na rokovanje s hrano, da je ta varna za nadaljnjo pripravo

ali zaužitje. Pravilni odgovori so obarvani sivo. Pri teh vprašanjih smo naredili primerjavo

med letniki, ki smo jih ponovno razdelili v dve skupini. V prvi so študentje prvega in

drugega letnika, v drugi skupini so študentje tretjega in četrtega letnika. Primerjava med

letniki je predstavljena v preglednici 13.

Preglednica 12: Analiza pravilnih odgovorov glede na posamezno vprašanje

VPRAŠANJE ODGOVOR f f %

16. V slaščičarni kupiš kremno rezino

(kremšnito), ki jo imaš namen zaužiti

naslednji dan. Ko prideš domov, jo

postaviš:

a) v zamrzovalnik. 0 0,0

b) na kuhinjski pult. 0 0,0

c) v hladilnik. 88 100,0

d) v isto omaro kot sladkor. 0 0,0

e) v shrambo. 0 0,0

17. Pasterizirano mleko je najbolj

priporočljivo shranjevati:

a) v zamrzovalniku. 1 1,1

b) na kuhinjskem pultu. 0 0,0

c) v hladilniku. 71 80,7

d) v isti omari kot sladkor. 0 0,0

e) v shrambi. 15 17,0

18. V jajcih je lahko prisotna za zdravje

nevarna bakterija salmonela. Salmonelo

lahko uničimo, če jajce:

a) segrejemo toliko, da je beljak trd, rumenjak pa

je še mehak (mehko kuhano jajce).
6 6,8

b) segrejemo, da sta beljak in rumenjak v trdem

stanju (trdo kuhano jajce).
59 67,0

c) spečemo na ponvi, da je beljak trd, rumenjak

pa še mehak (pečeno jajce).
12 13,6

d) shranimo v hladilniku, da je jajce na nizki

temperaturi.
10 11,4

e) ohladimo v hladilniku in nato zamrznemo. 0 0,0

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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VPRAŠANJE ODGOVOR f f %

19. Zjutraj se je mama odločila, da za

večerjo pripravi ocvrtega piščanca. Meso

ima v zamrzovalni skrinji in ga želi

uporabiti zvečer. Kaj naj mama stori?

Obkroži črko pred izbranim odgovorom.

Mama naj meso vzame iz skrinje in ga do

večera pusti:

a) v hladilniku. 51 58,0

b) na kuhinjskem pultu. 21 23,9

c) v pomivalnem koritu. 16 18,2

d) v kuhinjski omari. 0 0,0

e) na štedilniku. 0 0,0

20. Kdaj je po tvojem mnenju treba umiti

roke, kadar želimo uživati hrano? Roke

moramo umiti:

a) pred vsakim uživanjem hrane. 82 93,2

b) kadar imamo umazane roke. 0 0,0

c) kadar bomo jedli zajtrk, kosilo ali večerjo. 2 2,3

d) kadar hrano primemo z rokami. 4 4,5

e) kadar uživamo sadje. 0 0,0

21. Katero živilo lahko režeš na deski, na

kateri si prej rezal surovo piščančje meso?

Obkroži črko in številko pred izbranim

odgovorom.

a) Pečenega piščanca. 1 1,1

b) Salamo. 2 2,3

c) Korenje in kolerabo. 2 2,3

d) Čebulo in česen. 24 27,3

e) Nič navedenega. 58 65,9

21. Utemeljitev odgovora

1. ker se okus živila ne spremeni. 2 2,3

2. ker lahko pride do okužbe s salmonelo. 57 64,8

3. ker spada med beljakovinska živila. 1 1,1

4. ker ju pečem skupaj s piščancem. 25 28,4

5. ker se ne spremeni barva živila. 0 0,0

22. Kaj moraš storiti, če se na površini

marmelade pojavi plesen?

a) Marmelado zavržeš. 56 63,6

b) Odstraniš plesen in ostalo marmelado

premešaš ter zaužiješ.
3 3,4

c) Odstraniš plesen in ostalo marmelado

zaužiješ.
12 13,6

d) Marmelado dobro premešaš in zaužiješ. 0 0,0

e) Odstraniš plesen in marmelado prestaviš v

drug kozarec.
15 17,0

35. Na slikah so predstavljeni trije

pogrinjki. Pozorno si jih oglej in obkroži

številko pod pogrinjkom, ki bi ga moral/-a

pripraviti, če bi postregel/-a juho, zrezek s

krompirjem, solato in sok.

1 12 13,6

2 63 71,6

3

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.

11 12,5
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VPRAŠANJE ODGOVOR f f %

36a. Koliko časa potrebujemo za pripravo

rulade? Kateri odgovor je najbolj

pravilen?

a) 15 minut 17 19,3

b) 1 uro 68 77,3

c) 2 uri 2 2,3

d) 3,5 ure 0 0,0

e) 4 ure 0 0,0

36b. Kdaj bi vključil pečico?

a) Ko začneš s pripravo biskvitne mase. 67 76,1

b) Preden biskvitno maso namažeš po peki

papirju.
11 12,5

c) Ko je biskvitna masa na peki papirju. 1 1,1

d) Ko daš biskvitno maso v pečico. 1 1,1

e) Preden biskvitno maso namažeš na pekač. 8 9,1

36c. S čim bi najbolje in najhitreje

pripravil trd sneg iz beljakov?

a) Palični mešalnik 6 6,8

b) Metlica za stepanje 6 6,8

c) Električni mešalnik 67 76,1

d) Ročni mešalnik 3 3,4

e) Mešalnik za penjenje 5 5,7

36d. Za rulado potrebuješ 10 dag mletih

orehov, koliko gramov je to?

a) 0,1 g mletih orehov 2 2,3

b) 1 g mletih orehov 1 1,1

c) 10 g mletih orehov 1 1,1

d) 100 g mletih orehov 81 92,0

e) 1000 g mletih orehov 3 3,4

36e. Kako bi pri pripravi rulade uporabil

papir za peko?

a) Papir za peko položim na pekač, namazan z

maslom, da lažje odstranim pečeno rulado.
21 23,9

b) Biskvitno maso namažem na pekač in jo

prekrijem s papirjem za peko, da se rulada

preveč ne zapeče.

1 1,1

c) Papir za peko položim na pekač, ga premažem

z maslom in nanj namažem biskvitno maso.
47 53,4

d) Papir za peko premažem z maslom, nato z

biskvitno maso in ga postavim v segreto pečico,

da se speče.

18 20,5

Iz preglednice 12 je razvidno, da so dosegli študentje precej slabše rezultate pri uporabi

pridobljenega znanja v praksi. Najslabše so odgovorili pri vprašanju 36e, kako bi uporabili

papir za peko. Le 53 % študentov je izbralo pravilen odgovor. Slabi rezultati so bili tudi pri

19. vprašanju, kjer je le 58 % odgovorilo, da mora mama piščanca odtajati v hladilniku. To

kaže na vedenje, pridobljeno v domačem gospodinjstvu, saj so študentje že kot otroci
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pridobili največ prehranskega znanja doma, in sicer z zgledom. S tem bi lahko povezali

tudi odgovore na 22. vprašanje, kjer bi skupno 36,4 % anketirancev še vedno zaužilo

marmelado, na kateri se je pojavila plesen.

Slabe rezultate so dosegali tudi pri 18. in 21. vprašanju, ki sta se nanašala na okužbe s

salmonelo. 34,1 % študentov bi na deski, na kateri so rezali surovega piščanca, rezalo tudi

zelenjavo. Najboljši rezultat je bil dosežen pri 16. vprašanju, ki se je spraševalo o tem, kam

bi shranili kremno rezino, če jo imate namen zaužiti naslednji dan.

Preglednica 13: Delež pravilnih odgovorov glede na letnik študija

VPRAŠANJE

1+2letnik 3+4 letnik

f f % f f %

16. V slaščičarni kupiš kremno

rezino (kremšnito), ki jo imaš

namen zaužiti naslednji dan. Ko

prideš domov jo postaviš:

51 100,0 37 100,0

17. Pasterizirano mleko je najbolj

priporočljivo shranjevati: 42 82,4 29 78,4

18. V jajcih je lahko prisotna za

zdravje nevarna bakterija

salmonela. Salmonelo lahko

uničimo, če jajce:

29 56,9 30 81,1

19. Zjutraj se je mama odločila, da

za večerjo pripravi ocvrtega

piščanca. Meso ima v zamrzovalni

skrinji in ga želi uporabiti zvečer.

Kaj naj mama stori? Obkroži črko

pred izbranim odgovorom.

Mama naj meso vzame iz skrinje in

ga do večera pusti:

21 41,2 30 81,1

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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VPRAŠANJE

1+2letnik 3+4 letnik

f f % f f %

20. Kdaj je po tvojem mnenju

potrebno umiti roke, kadar želimo

uživati hrano? Roke moramo umiti:
50 98,0 32 86,5

21. Katero živilo lahko režeš na

deski, na kateri si prej rezal surovo

piščančje meso? Obkroži črko in

številko pred izbranim odgovorom.

35 68,6 23 62,2

Ker: 33 64,7 24 64,9

22. Kaj moraš storiti, če se na

površini marmelade pojavi plesen? 29 56,9 27 73,0

35. Na slikah so predstavljeni trije

pogrinjki. Pozorno si jih oglej in

obkroži številko pod pogrinjkom, ki

bi ga moral/-a pripraviti, če bi

postregel/-a juho, zrezek s

krompirjem, solato in sok.

33 64,7 30 81,1

36a. Koliko časa potrebujemo za

pripravo rulade? Kateri odgovor je

najbolj pravilen?

41 80,4 28 75,7

36b. Kdaj bi vključil pečico? 39 76,5 28 75,7

36c. S čim bi najbolje in najhitreje

pripravil trd sneg iz beljakov? 38 74,5 29 78,4

36d. Za rulado potrebuješ 10 dag

mletih orehov, koliko gramov je to? 45 88,2 36 97,3

36e. Kako bi pri pripravi rulade

uporabil papir za peko? 29 56,9 19 51,4

Pri primerjavi znanja obeh skupin (preglednica 13) smo ugotovili, da študentje višjih

letnikov ne kažejo izrazito boljšega znanja kot študentje nižjih letnikov. Na šest od

štirinajstih vprašanj so odgovorili slabše, na enega pa enako dobro kot študentje nižjih

letnikov. Študentje višjih letnikov so bolje odgovorili na vprašanje, kako bi uničili
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salmonelo v jajcu, kjer je bilo v prvi skupini le 56,9 % pravilnih odgovorov, v drugi skupini

pa 81,1 % pravilnih odgovorov. Boljše znanje so pokazali pri odgovoru na 19. vprašanje,

kjer bi 81,1 % študentov iz druge skupine svetovalo mami, naj odtaja piščanca v hladilniku,

in le 41,2 % študentov iz prve skupine, skupine nižjih letnikov. Bolje so se odrezali pri 22.

vprašanju, kaj moraš storiti, če se na površini marmelade pojavi plesen. Iz skupine nižjih

letnikov bi marmelado zavrglo le 56,9 % študentov, iz skupine višjih letnikov pa 73,0 %. Pri

35. vprašanju so bili predstavljeni trije pogrinjki. 81,1 % študentov iz skupine višjih

letnikov je izbralo pravega, iz skupine nižjih letnikov pa 64,7 % študentov. Pri vprašanju

36, ki je bilo razdeljeno na pet različnih delov, so študentje višjih letnikov odgovorili bolje

pri dveh, in sicer pri vprašanju 36 c (78,4 %) in pri vprašanju 36 d (97,3 %). Največja razlika

se je pokazala pri 19. vprašanju, kjer so višji letniki pokazali izrazito boljše znanje.

Sledi sklop štirih vprašanj, s katerimi smo preverili veščine priprave hrane in uporabe

kuhinjskih pripomočkov. Zanimalo nas je tudi, katere osebe so študente učile kuhati in

kako pogosto sami pripravljajo obroke zase.

Preglednica 14: Analiza vprašanja 23

Oceni, kako dobro znaš samostojno pripraviti naštete jedi. Obkroži številko pri ustreznem odgovoru.

Živila ali jedi še

nisem

pripravljal

Slabo Dobro Zelo dobro

Veščina f f % f f % f f % f f %

Skuhati krompir 0 0,0 0 0,0 6 6,8 81 92,0

Skuhati mlečni riž 4 4,5 4 4,5 22 25,0 57 64,8

Skuhati hrenovke 0 0,0 0 0,0 5 5,7 82 93,2

Pripraviti solato 1 1,1 1 1,1 4 4,5 81 92,0

Ocvreti jajca 0 0,0 1 1,1 6 6,8 80 90,9

Pripraviti palačinke 0 0,0 2 2,3 12 13,6 73 83,0

Skuhati zelenjavno juho 7 8,0 6 6,8 23 26,1 51 58,0

Pripraviti vsaj eno vrsto piškotov 3 3,4 8 9,1 15 17,0 61 69,3

Pripraviti biskvit po receptu 0 0,0 3 3,4 18 20,5 66 75,0

Pripraviti makarone z mesom 2 2,3 0 0,0 16 18,2 69 78,4

Skuhati golaž 19 21,6 18 20,5 28 31,8 22 25,0
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Iz preglednice 14 lahko razberemo, da imajo študentje precej dobro razvite veščine

priprave hrane. Zelo visok delež študentov zna pripraviti enostavna živila, kot so krompir

(92,0 %), hrenovke (93,0 %), pripraviti solato (92,0 %) ocvreti jajca (90,9 %) in pripraviti

palačinke (83,0 %). Kompleksnejše jedi, kot je golaž, 21,6 % študentov ni nikoli

pripravljalo. 8,0 % študentov ni še nikoli pripravljalo zelenjavne juhe in le 58,0 %

študentov jo zna pripraviti zelo dobro. Slabši rezultati so se pokazali tudi pri veščini

priprave vsaj ene vrste piškotov, saj jih zna zelo dobro pripraviti le 69,3 % študentov, zelo

dobro pa zna pripraviti biskvit po receptu 75,0 % anketiranih študentov.

Preglednica 15: Analiza vprašanja 24

Kako pogosto uporabljaš naštete kuhinjske aparate ali pripomočke?

Nikoli
Manj kot 1-x na

mesec

1x do 4x na

mesec
Vsaj 1x na teden

f % f f f % f f % f f %

Štedilnik 0 0 1 1,1 0 0 86 97,7

Pečica 0 0 14 15,9 40 45,5 32 36,4

Mikrovalovna pečica 20 22,7 15 17,0 11 12,5 40 45,5

Palični mešalnik 3 3,4 25 28,4 37 42,0 22 25

Multipraktik 10 11,4 31 35,2 25 28,4 21 23,9

Rezultati raziskave (preglednica 15) kažejo, da študentje največkrat uporabljajo štedilnik

(97,7 %), pogosto uporabljajo tudi pečico, saj jo 45,5 % študentov uporabi vsaj enkrat do

štirikrat na mesec. Ugotovljeno je bilo, da je mikrovalovna pečica tista, ki je največji

odstotek študentov (22,7 %) ne uporablja nikoli, hkrati pa je 45,5 % tudi takšnih, ki jo

uporabljajo vsaj enkrat tedensko. Pripomoček, ki ga študentje uporabljajo najmanj

pogosto, je multipraktik. Multipraktik je velik in v kuhinji zasede veliko prostora, zato ga v

mnogih študentskih kuhinjah ni.
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Preglednica 16: Analiza vprašanja 25

Oceni, koliko so te naštete osebe naučile kuhati. Označi v preglednici.

Nič Malo Srednje Veliko

f f % f f % f f % f f %

Oče 23 26,1 34 38,6 17 19,3 13 14,8

Mati 1 1,1 7 8,0 7 8,0 72 81,8

Stari starši 12 13,6 22 25,0 28 31,8 25 28,4

Prijatelji 26 29,5 39 44,3 19 21,6 3 3,4

Šola (pri pouku) 13 14,8 43 48,9 29 33,0 2 2,3

Iz preglednice 16 je razvidno, da so študentje največ kuharskega znanja pridobili od mater

(81,8 %), najmanj pa od očetov in prijateljev. Srednje veliko znanja so pridobili od starih

staršev (31,8 %) in šole (33,0 %).

Preglednica 17: Analiza vprašanja 30

Kako pogosto si sam pripraviš naštete obroke?

Nikoli
Zelo redko (manj kot

1x/mesec)

Občasno (vsaj

1x/teden)

Zelo pogosto (večkrat

na teden)

f f % f f % f f % f f %

Zajtrk 1 1,1 3 3,4 6 6,8 77 87,5

Kosilo 0 0 9 10,2 36 40,9 42 47,7

Popoldanska malica 6 6,8 2 2,3 12 13,6 67 76,1

Večerja 1 1,1 3 3,4 9 10,2 74 84,1

Iz preglednice 17 je razvidno, da sta zajtrk (87,5 %) in večerja (84,1 %) obroka, ki si ju

študentje največkrat pripravijo sami. Študije so pokazale zavedanje študentov o

pomembnosti zajtrka, med drugim pa so se pokazale velike razlike med moškimi in

ženskami, saj slednje bolj pogosto zajtrkujejo (Sakamaki idr., 2005).

Najmanj pogosto si sami pripravljajo kosilo, kar pripisujemo temu, da v času kosila zaradi

dnevnih obveznosti niso doma. Mogoče tudi to, da jih doma »pričaka« že skuhano kosilo,

če še vedno živijo s svojimi starši. Raziskave kažejo, da navadno ženske pripravijo glavne

obroke.
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4.4 PREHRANJEVANJE

Prehranjevanje je četrta in hkrati zadnja komponenta prehranske pismenosti, v katero

smo vključili zadnji sklop vprašanj. Ta vprašanja se nanašajo na povprečne energijske

potrebe odrasle osebe in uravnotežen vnos hrane. Vključena so vprašanja, ki študente

sprašujejo o dnevnem vnosu sadja in zelenjave. Pri 14 vprašanju so imeli podane trditve,

za katere so se morali odločiti, ali so pravilne ali nepravilne, imeli so tudi možnost

odgovora: ne vem. Tudi pri vprašanjih iz tega sklopa smo primerjali znanje med višjimi in

nižjimi letniki.

Preglednica 18: Analiza pravilnih odgovorov glede na posamezno vprašanje

Vprašanje Odgovor f f %

10. Koliko energije na dan

potrebuje povprečna odrasla

oseba?

a) 1000 kJ 2 2,3

b) 2000 kJ 53 60,2

c) 4200 kJ 20 22,7

d) 8400 kJ 13 14,8

e)10000 kJ 0 0

11. Koliko sadja bi po tvojem

mnenju moral/-a pojesti vsak dan,

da bi se zdravo prehranjeval/-a?

a) Eno srednje veliko jabolko ali enako

količino različnega sadja.
19 21,6

b) Dve jabolki ali enako količino različnega

sadja.
43 48,9

c) Tri jabolka ali enako količino različnega

sadja.
21 23,9

d) Štiri jabolka ali enako količino različnega

sadja.
5 5,7

12 Koliko gramov sadja bi moral/-a

pojesti vsak dan, da bi se zdravo

prehranjeval/-a?

a) 50 gramov 3 3,4

b) 100 gramov 25 28,4

c) 200 gramov 40 45,5

d) 300 gramov 18 20,5

e) 400 gramov 2 2,3

13. Koliko gramov zelenjave bi

moral/-a pojesti vsak dan, da bi se

zdravo prehranjeval/-a?

a) 50 gramov 1 1,1

b) 100 gramov 9 10,2

c) 200 gramov 27 30,7

d) 300 gramov 30 34,1

e) 400 gramov 21 23,9
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Odgovori, podani na ta vprašanja (preglednica 18), kažejo relativno slabo znanje

študentov o prehranskih priporočilih. Na vprašanje, koliko energije na dan potrebuje

povprečna odrasla oseba, je pravilno odgovorilo le 14,8 % anketirancev. Najvišje število

pravilnih odgovorov so študentje podali pri 11 vprašanju, koliko sadja bi po tvojem

mnenju moral/-a pojesti vsak dan, da bi se zdravo prehranjeval/-a? Na to vprašanje je bilo

podanih 48,9 % pravilnih odgovorov, ko je bilo treba količino sadja izraziti v enotah. Ko

smo spraševali po priporočeni količini sadja v gramih, je pravilno odgovorilo manj

študentov (45,5 %). Najslabše poznajo vnos priporočenih dnevnih količin zelenjave, kjer je

bilo podanih najmanj pravilnih odgovorov (34,1 %). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi

D. Dunn, L. W. Turner in Denny (2008), pri katerih se je izkazalo, da le 32% študentov

pozna priporočene dnevne količine vnosa sadja in zelenjave.

Preglednica 19: Analiza pravilnih odgovorov glede na letnik študija

Trditev
Prvi in drugi letnik Tretji in četrti letnik

f f % f f %

10. Koliko energije na dan potrebuje povprečna odrasla oseba? 0 0 11 29,7

11. Koliko sadja bi po tvojem mnenju moral/-a pojesti vsak dan, da bi se

zdravo prehranjeval/-a?
11 21,6 10 27,0

12. Koliko gramov sadja bi moral/-a pojesti vsak dan, da bi se zdravo

prehranjeval/-a?
25 49,0 17 45,9

13. Koliko z gramov  zelenjave bi moral/-a pojesti vsak dan, da bi se

zdravo prehranjeval/-a?
19 37,3 12 32,4

Iz preglednice 19 je razvidno, da je največja razlika v znanju pri 10 vprašanju, kjer je 29,7

% študentov iz skupine višjih letnikov odgovorilo pravilno, medtem ko pri skupini

študentov nižjih letnikov pravilnih odgovorov ni bilo. Pri tem sklopu vprašanj se je

pokazalo slabo splošno znanje pri obeh skupinah, saj je bilo povsod manj kot 50,0 %

pravilnih odgovorov.
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Preglednica 20: Analiza vprašanja 14

14. Označi pravilnost oz. nepravilnost navedenih trditev. Obkroži številko pri izbranem odgovoru.

Trditev Pravilno Nepravilno Ne vem

f f % f f % f f %

1 Telo ne potrebuje energije, kadar spimo. 6 6,8 80 90,9 2 2,3

2 Med tekom potrebujemo več energije kot med sedenjem. 85 96,6 3 3,4 0 0,0

3 Maščobe so najpomembnejši vir energije za človeški

organizem.

20 22,7 63 71,6 5 5,7

4 Beljakovine so potrebne za razvoj mišic. 86 97,7 2 2,3 0 0,0

5 Vitamin B je pomemben za odpornost organizma. 43 48,9 18 20,5 27 30,7

6 100 g sladkorja vsebuje več energije kot 100 g masla. 32 34,4 36 40,9 20 22,7

7 Olje vsebuje veliko ogljikovih hidratov. 6 6,8 77 87,5 5 5,7

8 Zelenjava vsebuje veliko prehranskih vlaknin. 78 88,6 5 5,7 5 5,7

9 Stročnice (soja, grah) so pomemben vir beljakovin. 71 80,7 9 10,2 8 9,1

10 Vsak dan je priporočljivo uživati raznovrstno hrano

živalskega in rastlinskega izvora.

83 94,3 3 3,4 2 2,3

11 Odpornost organizma lahko povečamo, če uživamo več

sadja.

68 77,3 13 14,8 7 8,0

12 Povečana količina sladkorja v prehrani ne vpliva na

povečanje telesne teže.

2 2,3 82 93,2 2 2,3

13 Prevelika količina zaužite maščobe vpliva na pojav bolezni

srca in ožilja.

80 90,9 4 4,5 4 4,5

14 Bel kruh je bolj zdrav kot polnozrnat. 1 1,1 85 96,6 2 2,3

15 Priporočljivo je uživati več trdih maščob (npr. maslo) kot

tekočih (npr. olje).

25 28,4 52 58,0 11 12,5

16 Voda z okusom vsebuje sladkor. 83 94,3 3 3,4 1 1,1

17 Dnevno je priporočljivo zaužiti več sadja kot zelenjave. 4 4,5 74 84,1 9 10,2

18 Uživanje rib lahko prepreči razvoj bolezni srca in ožilja. 56 63,6 18 20,5 14 15,9

19 V enem dnevu ni priporočljivo zaužiti več kot 5 g soli. 75 85,2 4 4,5 9 10,2

20 Sadje in zelenjavo je dovolj uživati dvakrat na dan. 45 51,1 36 40,9 7 8,0

21 Govedino ali svinjino lahko uživamo vsak dan. 8 9,1 68 77,3 11 12,5

22 Salame in druge mesne izdelke je priporočljivo uživati

vsak dan.

3 3,4 80 90,9 5 5,7

23 Dnevno je priporočljivo zaužiti 5 obrokov. 86 97,7 1 1,1 1 1,1
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Iz preglednice 20 je razvidno, da so študentje na večino vprašanj odgovarjali dobro.

Najbolje so se odrezali pri 4. in 23. trditvi, kjer je bilo 97,7 % pravilnih odgovorov. Veliko

število pravilnih odgovorov je bilo tudi pri 22. trditvi (90,9 %), kjer so pravilno odgovorili,

da salam in drugih mesnih izdelkov ni priporočljivo uživati vsak dan, kar kaže, da se

verjetno zavedajo dejstva, da mesni izdelki vsebujejo veliko dodane soli in nasičenih

maščobnih kislin, ki imajo škodljiv vpliv na naše zdravje. Najslabše so se odrezali pri tretji

trditvi, ki pravi, da so maščobe najpomembnejši vir energije za človeški organizem.

Pravilnih odgovorov je bilo le 22,7 %. Sklepam, da so za to krivi mediji, saj ves čas

prejemamo informacije o tem, kako so maščobe škodljive. Treba je znati ločiti dobre

maščobne vire od škodljivih. Na trditev, da dnevno ni priporočljivo zaužiti več kot 5 g soli,

je pravilno odgovorilo 85,2 % študentov. Če se vrnemo na vprašanje 33, kjer je le 38,6 %

študentov podalo odgovor, da so dnevno pozorni na to, da zaužijejo manj soli, in na

vprašanje 34, kjer je le 3,4 % študentom najbolj pomemben kriterij pri izbiri hrane to, da

živilo vsebuje malo soli, lahko hitro ugotovimo, da prehransko znanje ne vpliva vedno na

posameznikove prehranske navade.

Preglednica 21: Analiza pravilnih odgovorov glede na letnik

14. Označi pravilnost oz. nepravilnost navedenih trditev. Obkroži številko pri izbranem odgovoru.

Trditev Prvi in drugi

letnik

Tretji in četrti

letnik

f f % f f %

1 Telo ne potrebuje energije, kadar spimo. 50 98,0 36 97,3

2 Med tekom potrebujemo več energije kot med sedenjem. 50 98,0 36 97,3

3 Maščobe so najpomembnejši vir energije za človeški organizem. 14 27,5 7 18,9

4 Beljakovine so potrebne za razvoj mišic. 50 98,0 37 100,0

5 Vitamin B je pomemben za odpornost organizma. 27 52,9 16 43,2

6 100 g sladkorja vsebuje več energije kot 100 g masla. 14 27,5 23 62,2

7 Olje vsebuje veliko ogljikovih hidratov. 43 84,3 35 94,6

8 Zelenjava vsebuje veliko prehranskih vlaknin. 45 88,2 33 89,2

9 Stročnice (soja, grah) so pomemben vir beljakovin. 42 82,4 31 83,8

10 Vsak dan je priporočljivo uživati raznovrstno hrano živalskega in rastlinskega

izvora.

49 96,1 35 94,6

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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14. Označi pravilnost oz. nepravilnost navedenih trditev. Obkroži številko pri izbranem odgovoru.

Trditev Prvi in drugi

letnik

Tretji in četrti

letnik

f f % f f %

11 Odpornost organizma lahko povečamo, če uživamo več sadja. 43 84,3 25 67,6

12 Povečana količina sladkorja v prehrani ne vpliva na povečanje telesne teže. 48 94,1 36 97,3

13 Prevelika količina zaužite maščobe vpliva na pojav bolezni srca in ožilja. 46 90,2 35 94,6

14 Bel kruh je bolj zdrav kot polnozrnat. 50 98,0 37 100,0

15 Priporočljivo je uživati več trdih maščob (npr. maslo) kot tekočih (npr. olje). 26 51,0 29 78,4

16 Voda z okusom vsebuje sladkor. 49 96,1 35 94,6

17 Dnevno je priporočljivo zaužiti več sadja kot zelenjave. 42 82,4 35 94,6

18 Uživanje rib lahko prepreči razvoj bolezni srca in ožilja. 35 68,6 25 67,6

19 V enem dnevu ni priporočljivo zaužiti več kot 5 g soli. 43 84,3 35 94,6

20 Sadje in zelenjavo je dovolj uživati dvakrat na dan. 16 31,4 22 59,5

21 Govedino ali svinjino lahko uživamo vsak dan. 39 76,5 31 83,8

22 Salame in druge mesne izdelke je priporočljivo uživati vsak dan. 47 92,2 36 97,3

23 Dnevno je priporočljivo zaužiti 5 obrokov. 51 100,0 36 97,3

Iz preglednice 21 je razvidno, da se je pojavil nekoliko višji odstotek pravilnih odgovorov

pri skupini študentov višjih letnikov. Največje razlike so se pokazale pri vprašanju 6, kjer je

podalo pravilne odgovore le 27,5 % študentov iz skupine nižjih letnikov in 62,2 %

študentov iz skupine višjih letnikov, ter pri vprašanju 20, kjer je pravilno odgovorilo 31,4 %

študentov iz skupine nižjih letnikov in 59,5 % študentov iz skupine višjih letnikov. Na

vprašanja 5, 11, 16 in 18 so študentje nižjih letnikov odgovarjali bolje, pri ostalih

vprašanjih pa ni bilo velikih razlik v znanju.
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Preglednica 22:  Analiza vprašanja 15

Pogostost pojavljanja različnih odgovorov:

Luka je učenec 9. razreda in bi se želel zdravo prehranjevati. Kaj bi mu svetoval/-a?

Napiši tri kratke nasvete.

Nasveti: f f %

1. Uživaj več sadja. 11 4,2

2. Uživaj več zelenjave. 21 7,9

3. Uživaj veliko sadja in zelenjave. 31 11,7

4. Redno uživaj zajtrk. 12 4,6

5. Uživaj polnozrnate izdelke. 11 4,2

6. Uživaj raznoliko hrano. 25 9,5

7. Dnevno zaužij več manjših obrokov oz. vsaj 5 obrokov dnevno. 36 13,6

8. Uživaj manj sladkorja. 35 13,3

9. Uživaj manj maščob. 5 1,9

10. Uživaj manj sladkorja in maščob. 7 2,7

11. Uživaj manj ogljikovih hidratov. 2 0,8

12. Redno uživaj ribe. 2 0,8

13. Veliko se gibaj. 7 2,7

14. Dovolj se gibaj in spij dovolj vode. 3 1,1

15. Jej manj mesa in mesnih izdelkov. 2 0,8

16. Jej več belega mesa. 4 1,5

17. Pij dovolj vode. 28 10,6

18. Načrtuj svoj jedilnik. 3 1,1

19. Ravnaj se po prehranski piramidi. 2 0,8

20. Uživaj oreščke. 1 0,4

21. Ne pij eno uro pred in po obroku. 1 0,4

22. Užij dovolj prehranskih vlaknin. 2 0,8

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani.
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Luka je učenec 9. razreda in bi se želel zdravo prehranjevati. Kaj bi mu svetoval/-a?

Napiši tri kratke nasvete.

Nasveti: f f %

24. Užij manj slabih maščob in več zdravih. 3 1,1

25. Uživaj stročnice. 1 0,4

26. Uživaj manj sladkorja in bele moke. 1 0,4

27. Uporabljaj manj soli. 1 0,4

28. Jej sezonsko hrano. 2 0,8

29. Ne jej pred spanjem. 1 0,4

Graf 1: Grafični prikaz pogostosti pojavljanja različnih nasvetov, ki so jih študentje
napisali pri 15. vprašanju
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Iz grafa 1 je razvidno, da bi študentje največkrat svetovali, da je treba za zdravo

prehranjevanje čez dan zaužiti več manjših obrokov oziroma vsaj 5 obrokov dnevno (13,6

%). Pogost nasvet je bil tudi, da naj Luka uživa manj sladkorja (13,3 %) in da naj uživa

veliko sadja in zelenjave (11,7 %).

Nasvet, pri katerem svetujejo pitje zadostnih količin vode, je bil četrti najpogostejši (10,6

%), sledi pa mu nasvet za uživanje raznolike hrane (9,5 %). To kaže, da se študentje

zavedajo pomena zadostne hidratacije telesa, saj pitje vode pomaga pri odstranjevanju

toksinov iz telesa, raznolika prehrana pa nam zagotovi vse hranilne snovi, potrebne za

nemoteno delovanje telesa. Najmanj pogosto bi svetovali uživanje oreščkov (0,4 %) in

stročnic (0,4 %), saj sta se ta odgovora pojavila le enkrat, v enako nizkem številu pa se je

pojavil nasvet za uživanje manjših količin soli. Nizko je bilo tudi število nasvetov,

povezanih s količino zaužitih maščob (1,9 %) in rednim uživanjem zajtrka (4,6 %).

Odgovori študentov kažejo na podajanje nasvetov, ki se največkrat pojavljajo v medijih.

Večina se je osredotočila na uživanje zadostnih količin sadja in zelenjave, na pitje vode,

zmanjšanje količin zaužitega sladkorja in na delitev prehrane na več manjših obrokov, ki

so enakomerno razporejeni preko dneva.
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5 ZAKLJUČEK

Z raziskavo smo želeli preveriti prehransko pismenost študentov. Študentje so rizična

skupina, ki je v obdobju življenja, ko se odselijo od doma in pričnejo s samostojnim

oblikovanjem prehranskih navad.

Pri prvem sklopu vprašanj, ki spadajo pod prvo komponento prehranske pismenosti – to

je načrtovanje prehrane, smo ugotovili, da si študentje največkrat sami pripravijo hrano,

kadar so lačni. Zelo malo je takšnih, ki počakajo, da jim hrano pripravi nekdo drug. Večina

jih le občasno sodeluje pri odločanju o nakupu hrane ter pri tem, kaj bodo jedli za kosilo.

Najbolj pozorni so na to, da zaužijejo dovolj vode, najmanj pa so pozorni na količino

zaužitega sladkorja. Ugotovili smo, da je največji dejavnik, ki vpliva na nakup hrane, njen

okus, najmanj pomemben pa je izgled embalaže.

Pri drugem sklopu vprašanj, ki spada pod drugo komponento prehranske pismenosti, smo

ugotovili, da je prehransko znanje študentov precej dobro. Znajo prepoznati živila z

majhno vsebnostjo maščob in beljakovinska živila. Dobro so se odločali o izbiri živil za

sestavo uravnoteženega obroka, vendar pa svoje izbire niso znali pravilno utemeljiti, kar

kaže na slabo povezovanje prehranskega znanja s prehransko prakso. Večina je tudi

pravilno prepoznala oznaki za GSO in aditive, ki se pogosto pojavljata na embalaži

različnih živil.

Pri primerjavi prehranskega znanja med študenti višjih in študenti nižjih letnikov smo

ugotovili, da imajo študentje višjih letnikov nekoliko boljše prehransko znanje, a so pri

nekaterih vprašanjih odgovarjali tudi slabše. Največja razlika v znanju se je pokazala pri

vprašanju, katera hranilna snov ti da največ energije, kjer so veliko slabše odgovarjali

študentje nižjih letnikov.

Pri tretjem vsebinskem sklopu smo preverjali veščine priprave hrane, uporabe kuhinjskih

pripomočkov, upoštevanje higienskih pravil ter pravilno rokovanje s hrano in njeno

shranjevanje. Študentje so pokazali precej slabo uporabo pridobljenega teoretičnega

znanja v praksi, predvsem pri preprečevanju okužb s salmonelo. Zelo dobro poznajo

pravila shranjevanja živil, slabše pa poznajo način uporabe papirja za peko, kjer bi ga
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pravilno uporabila le malo več kot polovica. Pri primerjavi znanj med letniki smo ugotovili,

da študentje višjih letnikov ne kažejo izrazito boljšega znanja kot študentje nižjih letnikov,

saj so na skoraj polovico zastavljenih vprašanj odgovorili slabše. Boljše znanje so pokazali

pri vprašanjih, povezanih s preprečevanjem okužb s salmonelo, ter pri pripravi pogrinjka.

Vešči so uporabe štedilnika in drugih kuhinjskih pripomočkov ter priprave enostavnih

obrokov in jedi s pomočjo recepta. Največ o kuhanju so jih naučile matere, najmanj pa

šola in prijatelji.

Pri četrtem vsebinskem sklopu, ki se nanaša na prehranjevanje – to je četrta komponenta

prehranske pismenosti, smo ugotovili, da študentje slabo poznajo priporočila zdravega

prehranjevanja. Imajo zelo slabo znanje o priporočenem dnevnem vnosu zelenjave in

priporočenem dnevnem vnosu energije. Pri odgovorih na trditve, ki opisujejo vpliv hrane

na zdravje, so se pokazali nekoliko boljši rezultati pri študentih višjih letnikov.

Pri splošnem pregledu rezultatov smo ugotovili, da imajo študentje višjih letnikov

nekoliko boljše znanje od študentov nižjih letnikov, a velike razlike v znanju se niso

pokazale. To področje je v Sloveniji slabo raziskano, a vendar zelo pomembno. Študentje

Pedagoške fakultete bodo imeli kot učitelji velik vpliv na mlajše generacije, kar je velika

odgovornost, saj se z oblikovanjem zdravih prehranskih navad mladih lahko preoblikujejo

navade celotne populacije.
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7 PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik o prehranski pismenosti, ki je bil izveden med študenti

Pedagoške fakultete.
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PREHRANSKA PISMENOST ŠTUDENTOV

Pozdravljen/-a!

Namen raziskave je preveriti prehransko znanje in spretnosti študentov.

Anketa je anonimna. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno. Uporabljeni bodo
izključno v raziskovalne namene.

Za tvoje sodelovanje se ti prijazno zahvaljujem.

Janja Jug

_________________________________________________________________________

Pri navedenih vprašanjih odgovor označi z X ali odgovor napiši.

a) Spol:
Moški
Ženski

b) Starost: ______ let.

c) Letnik študija: ______.

d) Smer študija: _________________________________________________.

e) ALI IMATE DOMA KMETIJO?
Da
Ne

Dobro preberi vprašanja, razmisli in izberi najbolj pravilen odgovor.

1. Katera skupina naštetih živil vsebuje več prehranske vlaknine?
a) Ovseni kosmiči, jabolka, fižol
b) Mleko, jogurt, sir
c) Goveje meso, piščančje meso, ovčje meso
d) Jajca, stročnice, oreščki
e) Ovseni kosmiči, goveje meso, fižol

2. Katera hranilna snov ugodno vpliva na prebavo hrane v črevesju?
a) Beljakovine
b) Maščobe
c) Prehranska vlaknina
d) Vitamini
e) Minerali
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3. Katera jed po tvojem mnenju vsebuje najmanj maščob?
a) Pečen puranji zrezek na žaru
b) Zelenjava kuhana v sopari
c) Jajce pečeno na olivnem olju
d) Ocvrta cvetača z zelenjavo
e) Zelenjavna pica

4. Katera skupina naštetih živil vsebuje največ beljakovin?
a) Korenje, paprika in zelena
b) Meso, mleko in jajca
c) Žita in žitni izdelki
d) Pšenica, oves in ječmen
e) Jabolka, hruške in jagode

5. Katera skupina naštetih živil vsebuje največ nasičenih maščobnih kislin?
a) Margarina in sončnično olje
b) Maslo in oljčno olje
c) Svinjska mast in zaseka
d) Svinjska mast in bučno olje
e) Zaseka in oljčno olje

6. Katera hranilna snov ti da največ energije?
a) Beljakovine
b) Maščobe
c) Ogljikovi hidrati
d) Vitamini
e) Minerali

7. Katerih snovi je v bombonih največ?
a) Maščob
b) Vitaminov
c) Ogljikovih hidratov
d) Mineralov
e) Beljakovin

8. Katera živila uvrščamo v skupino živil z več kalcija?
a) Mleko in mlečni izdelki
b) Meso in mesni izdelki
c) Žita in žitni izdelki
d) Sadje in zelenjava
e) Ribe, jajca in stročnice
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9. S katerim živilom bi lahko pri kosilu nadomestil telečji zrezek, da bi še vedno
zaužil podobne hranilne snovi?

a) Solata
b) Stročnice
c) Krompir
d) Avokado
e) Cvetača

10. Koliko energije na dan potrebuje povprečna odrasla oseba?
a) 1000 kJ
b) 2000 kJ
c) 4200 kJ
d) 8400 kJ
e) 10000 kJ

11. Koliko sadja bi po tvojem mnenju moral/-a pojesti vsak dan, da bi se zdravo
prehranjeval/-a?

a) Eno srednje veliko jabolko ali enako količino različnega sadja.
b) Dve jabolki ali enako količino različnega sadja.
c) Tri jabolka ali enako količino različnega sadja.
d) Štiri jabolka ali enako količino različnega sadja.

12. Koliko sadja bi moral/-a pojesti vsak dan, da bi se zdravo prehranjeval/-a?
Izberi en odgovor.

a) 50 gramov
b) 100 gramov
c) 200 gramov
d) 300 gramov
e) 400 gramov

13. Koliko zelenjave bi moral/-a ti pojesti vsak dan, da bi se zdravo
prehranjeval/-a? Izberi en odgovor.

a) 50 gramov
b) 100 gramov
c) 200 gramov
d) 300 gramov
e) 400 gramov
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14. Označi pravilnost oz. nepravilnost navedenih trditev. Obkroži številko pri
izbranem odgovoru.

TRDITEV PRAVILNO NEPRAVILNO NE VEM
1 Telo ne potrebuje energije, kadar spimo. 1 2 3

2 Med tekom potrebujemo več energije kot med
sedenjem.

1 2 3

3 Maščobe so najpomembnejši vir energije za
človeški organizem.

1 2 3

4 Beljakovine so potrebne za razvoj mišic. 1 2 3

5 Vitamin B je pomemben za odpornost
organizma.

1 2 3

6 100 g sladkorja vsebuje več energije kot 100 g
masla.

1 2 3

7 Olje vsebuje veliko ogljikovih hidratov. 1 2 3

8 Zelenjava vsebuje veliko prehranske vlaknine. 1 2 3

9 Stročnice (soja, grah) so pomemben vir
beljakovin.

1 2 3

10 Vsak dan je priporočljivo uživati raznovrstno hrano
živalskega in rastlinskega izvora.

1 2 3

11 Odpornost organizma lahko povečamo, če
uživamo več sadja.

1 2 3

12 Povečana količina sladkorja v prehrani ne
vpliva na povečanje telesne teže.

1 2 3

13 Prevelika količina zaužite maščobe vpliva na
pojav bolezni srca in ožilja.

1 2 3

14 Bel kruh je bolj zdrav kot polnozrnat. 1 2 3

15 Priporočljivo je uživati več trdih maščob (npr.
maslo) kot tekočih (npr. olje).

1 2 3

16 Voda z okusom vsebuje sladkor. 1 2 3

17 Dnevno je priporočljivo zaužiti več sadja kotzelenjave. 1 2 3

18 Uživanje rib lahko prepreči razvoj bolezni srca
in ožilja.

1 2 3

19 V enem dnevu ni priporočljivo zaužiti več kot 5
g soli.

1 2 3

20 Sadje in zelenjavo je  dovolj uživati dvakrat na
dan.

1 2 3

21 Govedino ali svinjino lahko uživamo vsak dan. 1 2 3

22 Salame in druge mesne izdelke je priporočljivo
uživati vsak dan.

1 2 3

23 Dnevno je priporočljivo zaužiti 5 obrokov. 1 2 3
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15. Luka je učenec 9. razreda in bi se želel zdravo prehranjevati. Kaj bi mu
svetoval/-a? Napiši tri kratke nasvete.

a) _________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________

16. V slaščičarni kupiš kremno rezino (kremšnito), ki jo imaš namen zaužiti
naslednji dan. Ko prideš domov jo postaviš:

a) v zamrzovalnik.
b) na kuhinjski pult.
c) v hladilnik.
d) v isto omaro kot sladkor.
e) v shrambo.

17. Pasterizirano mleko je najbolj priporočljivo shranjevati:
a) v zamrzovalniku.
b) na kuhinjskem pultu.
c) v hladilniku.
d) v isti omari kot sladkor.
e) v shrambi.

18. V jajcih je lahko prisotna za zdravje nevarna bakterija salmonela. Salmonelo
lahko
uničimo, če jajce:

a) segrejemo toliko, da je beljak trd, rumenjak pa je še mehak (mehko kuhano
jajce).

b) segrejemo, da sta beljak in rumenjak v trdem stanju (trdo kuhano jajce).
c) spečemo na ponvi, da je beljak trd, rumenjak pa še mehak (pečeno jajce).
d) shranimo v hladilniku, da je jajce na nizki temperaturi.
e) ohladimo v hladilniku in nato zamrznemo.

19. Zjutraj se je mama odločila, da za večerjo pripravi ocvrtega piščanca. Meso
ima v zamrzovalni skrinji in ga želi uporabiti zvečer. Kaj naj mama
stori? Obkroži črko pred izbranim odgovorom.

Mama naj meso vzame iz skrinje in ga do večera pusti:
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a) v hladilniku.
b) na kuhinjskem pultu.
c) v pomivalnem koritu.
d) v kuhinjski omari.
e) na štedilniku.

20. Kdaj je po tvojem mnenju potrebno umiti roke, kadar želimo uživati hrano?
Roke moramo umiti:

a) pred vsakim uživanjem hrane.
b) kadar imamo umazane roke.
c) kadar bomo jedli zajtrk, kosilo ali večerjo.
d) kadar hrano primemo z rokami.
e) kadar uživamo sadje.

21. Katero živilo lahko režeš na deski, na kateri si prej rezal surovo piščančje
meso? Obkroži črko in številko pred izbranim odgovorom.

a) Pečenega piščanca.
b) Salamo.
c) Korenje in kolerabo.
d) Čebulo in česen.
e) Nič navedenega.

Ker:

1. se ne spremeni okus živila.
2. lahko pride do okužbe s salmonelo.
3. spada med beljakovinska živila.
4. ju pečem skupaj s piščancem.
5. se ne spremeni barva živila.

22. Kaj moraš storiti, če se na površini marmelade pojavi plesen?
a) Marmelado zavržeš.
b) Odstraniš plesen in ostalo marmelado premešaš ter zaužiješ.
c) Odstraniš plesen in ostalo marmelado zaužiješ.
d) Marmelado dobro premešaš in zaužiješ.
e) Odstraniš plesen in marmelado prestaviš v drug kozarec.
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23. Oceni, kako dobro znaš samostojno pripraviti naštete jedi. Obkroži številko
pri ustreznem odgovoru.

Veščina Živila ali
jedi še
nisem

pripravljal

Slabo Dobro Zelo
dobro

Skuhati krompir 1 2 3 4
Skuhati mlečni riž 1 2 3 4
Skuhati hrenovke 1 2 3 4
Pripraviti solato 1 2 3 4
Ocvreti jajca 1 2 3 4
Pripraviti palačinke 1 2 3 4
Skuhati zelenjavno juho 1 2 3 4
Pripraviti vsaj eno vrsto
piškotov

1 2 3 4

Pripraviti biskvit po receptu 1 2 3 4
Pripraviti makarone z mesom 1 2 3 4
Skuhati golaž 1 2 3 4

24. Kako pogosto uporabljaš naštete kuhinjske aparate ali pripomočke?
Pripomoček Nikoli Manj kot 1-x

na mesec
1x do 4-
krat na
mesec

Vsaj 1-krat
na teden

Štedilnik 1 2 3 4
Pečica 1 2 3 4
Mikrovalovna
pečica

1 2 3 4

Palični mešalnik 1 2 3 4
Multipraktik 1 2 3 4

25. Oceni, koliko so te naštete osebe učile kuhati. Označi v preglednici.
Nič Malo Srednje Veliko

Oče 1 2 3 4
Mati 1 2 3 4
Stari
starši

1 2 3 4

Prijatelji 1 2 3 4
Šola (pri
pouku)

1 2 3 4
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26. Koliko gramov sladkorja vsebuje 0,5 L pijače, če 1 dL te pijače vsebuje 10 g
sladkorja?

a) 25 g sladkorja
b) 30 g sladkorja
c) 50 g sladkorja
d) 75 g sladkorja
e) 100 g sladkorja

27. Kaj na embalaži živil označujemo z oznako E in številko, npr. E330?
a) Alergene
b) Aditive
c) Vrsto embalaže
d) Ekološko živilo
e) Gluten

28. Kaj na embalaži živila označujemo z oznako GSO?
a) Glavne sestavine olja
b) Aditive, ki jih vsebuje glukozni sirup
c) Gensko spremenjene organizme
d) Živila brez vsebnosti glutena
e) Živila brez dodatka glukoznega sirupa

29. Kaj ponazarja naslednja oznaka?
a) Okolju prijazna embalaža
b) Ekološko živilo
c) Vegetarijansko živilo
d) Živilo z višjo kakovostjo
e) Živilo, ki je proizvedeno v EU

30. Kako pogosto si SAM pripraviš naštete obroke?
Obrok Nikoli Zelo redko

(manj kot
1x/mesec)

Občasno
(vsaj

1x/teden)

Zelo
pogosto

(večkrat na
teden)

Zajtrk 1 2 3 4
Kosilo 1 2 3 4
Popoldanska
malica

1 2 3 4

Večerja 1 2 3 4

31. Kadar sem doma v času kosila lačen največkrat: (izberi en odgovor)
a) počakam, da mi nekdo pripravi kosilo.
b) sam skuham kosilo.
c) pojem nekaj kar mi je dostopno (npr. kruh, salama, sir).
d) drugo:________________________________.
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32. Kako pogosto doma sodeluješ pri odločanju:
Vedno Občasno Redko Nikoli

katero hrano
boste kupili v
trgovini?

1 2 3 4

kaj boste
jedli za
kosilo?

1 2 3 4

33. Kako pogosto si pri hranjenju pozoren, na to, da dnevno zaužiješ dovolj:
Nikoli Občasno Vsak dan

sadja 1 2 3
zelenjave 1 2 3
mleka 1 2 3
mesa 1 2 3
vode 1 2 3
manj soli 1 2 3
manj sladke
hrane

1 2 3

manj ocvrte
hrane

1 2 3

34. Razvrsti naštete kriterije glede na pomembnost za sprejemanje odločitve, če
bi kupoval hrano. Navedene kriterije razvrsti po pomembnosti od 1 do 7 (1 -
najbolj pomembno, 7 - najmanj pomembno).

Ugodna cena
Dober okus
Lepa embalaža
Živilo vsebuje malo sladkorja
Živilo vsebuje malo soli
Živilo vsebuje malo maščobe
Živilo je pridelano na ekološki
način
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35. Na slikah so predstavljeni trije pogrinjki. Pozorno si jih oglej in obkroži
številko pod pogrinjkom, ki bi ga moral/-a pripraviti, če bi postregel/-a juho,
zrezek s krompirjem, solato in sok.

1                                                  2                                                   3

36. Preberi naslednji recept za pripravo biskvita orehove rulade in odgovori na
vprašanja!

Sestavine:
8 jajc (48 dag)
16 dag sladkorja
10 dag mletih orehov
vaniljev sladkor
maslo

Priprava:
1. Beljake, sladkor in vaniljev

sladkor stepemo v trd sneg.
2. Umešamo rumenjake in mlete

orehe ter previdno dodamo sneg
iz beljakov.

3. Papir za peko namažemo z
maslom in nanj namažemo
biskvitno maso.

4. Pečemo 15 minut na 180 °C .
5. Ko je biskvit pečen, ga

odstranimo s papirja za peko in
ohladimo.

36a. Koliko časa potrebujemo za pripravo rulade. Kateri odgovor je najbolj
pravilen?

a) 15 minut
b) 1 uro
c) 2 uri
d) 3, 5 ure
e) 4 ure

36b. Kdaj bi vključil pečico?
a) Ko začneš s pripravo biskvitne mase.
b) Preden biskvitno maso namažeš po peki papirju.
c) Ko je biskvitna masa na peki papirju.
d) Ko daš biskvitno maso v pečico.
e) Preden biskvitno maso namažeš na pekač.
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36c. S čim bi najbolje in najhitreje pripravil trd sneg iz beljakov?
a) Palični mešalnik
b) Metlica za stepanje
c) Električni mešalnik
d) Ročni mešalnik
e) Mešalnik za penjenje

36d. Za rulado potrebuješ 10 dag mletih orehov, koliko gramov je to?
a) 0,1 g mletih orehov
b) 1 g mletih orehov
c) 10 g mletih orehov
d) 100 g mletih orehov
e) 1000 g mletih orehov

36e. Kako bi pri pripravi rulade uporabil papir za peko?
a) Papir za peko položim na pekač namazan z maslom, da lažje odstranim

pečeno rulado.
b) Biskvitno maso namažem na pekač in jo prekrijem s papirjem za peko, da se

rulada preveč ne zapeče.
c) Papir za peko položim na pekač, ga premažem z maslom in nanj namažem

biskvitno maso.
d) Papir za peko premažem z maslom, nato z biskvitno maso in ga postavim v

segreto pečico, da se speče.

37. Žan bo s svojimi prijatelji preživel nekaj dni v počitniški hiši na morju. Sami
bodo poskrbeli za prehrano. Kateri jedilnik naj izbere, da bi pripravil čim
bolj zdravo kosilo?

38.

a) Korenčkova juha, pečen piščanec,
pire krompir, zelena solata, krof.

b) Zelenjavna juha, pečen piščanec,
ocvrt krompir, rdeča pesa, jabolko.

c) Zelenjavna juha, pečen piščanec,
dušen riž, rdeča pesa, pomaranča.

Ker:

1. vsebuje jedi z visoko energijsko
vrednostjo.

2. vsebuje jedi z visoko vsebnostjo
maščob.

3. vsebuje jedi z nizko energijsko
vrednostjo.

4. vsebuje jedi z nizkim deležem sladkorja.

Hvala za sodelovanje!


