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POVZETEK 

 

V sodobnem času ima prehranjevanje pomembno vlogo v življenju posameznika. Že v 
mladosti se posameznik prične učiti kuhanja od staršev, starih staršev in prijateljev, z 
obiskovanjem trgovin in izbiranjem živil, praznovanji in z njimi povezanim 
prehranjevanjem. Za odločitve, kakšna živila bomo izbrali, na kakšen način jih bomo 
pripravili in katere sestavine bomo uporabili, je potrebno določeno znanje, ki ga označimo 
s pojmom prehranska pismenost. 

V magistrskem delu smo ugotavljali stopnjo prehranske pismenosti pri odraslih glede na 
spol, starost in stopnjo izobrazbe ter povezavo med neformalnim prehranskim 
izobraževanjem in stopnjo prehranske pismenosti odraslih. V raziskavi je sodelovalo 210 
anketiranih oseb, starih od 18 do 65 let, obeh spolov, iz različnih delov Slovenije in z 
različno stopnjo izobrazbe.  

Ugotovili smo, da imajo osebe, ki se pogosteje udeležujejo izobraževanj o prehrani, višjo 
stopnjo prehranske pismenosti kot osebe, ki se jih udeležujejo redkeje. Najvišjo stopnjo 
prehranske pismenosti imajo ženske, stare od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 
Najnižjo stopnjo prehranske pismenosti dosegajo moški med 18. in 30. letom starosti, z 
nižjo stopnjo izobrazbe. Če primerjamo vključenost odraslih v neformalne oblike 
izobraževanja o prehrani in njihovo stopnjo prehranske pismenosti, lahko trdimo, da se 
ženske, stare od 51 do 65 let, pogosteje vključujejo v kuharske delavnice ali obiskujejo 
predavanja o prehrani in imajo tudi višjo stopnjo prehranske pismenosti. Takšnih 
izobraževanj se pogosteje udeležujejo osebe z visoko in srednjo stopnjo izobrazbe, pri 
katerih je zaznati tudi višjo stopnjo prehranske pismenosti. 

Zaradi povezave med izobraževanji o prehrani in višjo stopnjo prehranske pismenosti bi 
bilo potrebno organizirati večje število izobraževanj in delavnic o prehrani za odrasle. 
Pomembno je, da bi imeli na voljo dovolj kakovostnih izobraževanj, ki bi bila dostopna 
splošni populaciji prebivalstva in bi ponujala tako teoretična kot praktična znanja, ki so 
potrebna za dvig prehranske pismenosti prebivalstva. 

 

 

 

Ključne besede: prehrana, prehranska pismenost, neformalno prehransko izobraževanje, 
znanje o prehrani, odrasli. 



 

 

ABSTRACT 

 

In modern times, eating has an important role in the life of an individual. Starting in our 
youth, each individual begins learning how to cook from family and friends, choosing 
meals at the supermarkets, and enjoying a wide variety of food at celebrations. From 
choosing what kind of foods we will eat, to how we will prepare it, and which ingredients 
we will use, takes certain knowledge that can be used to desribe the term nutrition literacy. 

In the master's thesis, we determined the level of nutrition literacy of adults according to 
gender, age and level of education. We looked at the link between nonformal nutrition 
education and the level of nutrition literacy of adults. The survey involved 210 individuals, 
aged 18 to 65 years, both sexes, from different parts of Slovenia, and with different levels 
of education. 

We have found out that people who participate in nutritional education often, have a higher 
level of nutrition literacy, than those who participate less often. The highest level of 
nutrition literacy achieved was females, aged 51 to 65 years old, with a high level of 
education. The lowest level of nutrition literacy was reached by males, aged 18 to 30, with 
a lower level of education. If we compare the participation of adults in nonformal nutrition 
education and their level of nutrition literacy, we can say that women, aged 51 to 65, are 
more often involved in cooking workshops or attend nutrition lessons, and they have also 
higher level of nutrition literacy. Such education is attended by people with high and 
middle level of education, who have also higher level of nutrition literacy. 

Because of the link between nutritional education and a higher level of nutrition literacy, a 
large number of adult educational lessons and workshops should be organised. It is 
important that there would be sufficient quality education, which would be accessable to 
the general population. They would offer a theoretical less and practical workshop, which 
is necessary in order to acheive a higher level of nutrition literacy. 

 

Key words: Nutrition,  nutrition literacy, nonformal nutrition education, nutrition 
knowledge, adults. 
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1 UVOD  
Zdravo prehranjevanje in zdrav način življenja je aktualna tema za raziskovanje in 
obravnavanje tako v strokovnih kakor tudi laičnih krogih. Na vprašanje, kakšno je zdravo 
prehranjevanje, lahko odgovorijo prehransko dobro pismeni. Prehranska pismenost 
vključuje medsebojno povezana znanja, spretnosti in vedenja, potrebna za načrtovanje, 
upravljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane, ki vsebuje dnevno količino potrebnih 
hranilnih snovi (Vidgen in Gallegos, 2014). 

Za izboljšanje prehranske pismenosti je potrebno pridobivanje informacij o prehrani na 
različne načine. Nekateri izmed teh so naslednji: prehranski nasveti družinskih članov, 
sorodnikov ali prijateljev, ogled kuharskih oddaj na televiziji, branje kuharskih revij ali 
knjig, pridobivanje informacij ali kuharskih receptov na internetu, pridobivanje informacij 
o prehrani v poljudnih revijah in dnevnih časopisih, branje znanstvenih člankov, poslušanje 
radijskih oddaj, udeleževanje kuharskih delavnic ter predavanj, delavnic in tečajev o 
prehrani. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kako pogosto odrasli pridobivajo 
informacije na te načine in kakšna je povezava med neformalnim prehranskim 
izobraževanjem in prehransko pismenostjo odraslih. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

2.1.1 Opredelitev pojma neformalno izobraževanje 
Neformalno izobraževanje najpogosteje opredelimo s pomočjo primerjave s formalnim 
izobraževanjem. Neformalno izobraževanje najpogosteje ni priznano in zato pridobivanje 
uradno priznane stopnje izobrazbe ni mogoče. Poudarjeno je razumevanje udeležencev, 
prilagajanje ciljev in dejavnosti njihovim potrebam (Jelenc in Drofenik, 1994). Pogosto 
poteka izven izobraževalnih ustanov (Komisija evropske skupnosti, 2000). V neformalnem 
izobraževanju so učne vsebine običajno privlačne in nedoločene, saj se izgrajujejo med 
udeleženci izobraževanj. Najpogosteje je prostovoljno, poudarjena je aktivna udeležba 
posameznih izobraževanj. Pri neformalnem izobraževanju je lažje doseči enakovrednost 
dialoga med sogovorniki, prav tako obravnavanje tabu tem, ki so v formalnem 
izobraževanju največkrat izpuščene. Ta dialog velikokrat poteka med udeleženci 
izobraževanj in ne toliko med učiteljem in udeleženci, kakor je najpogosteje pri formalnem 
izobraževanju. Empatija in sočutje v dialogih lahko pripomore k boljšemu izobraževanju, 
seveda pri dialogu ne smemo pozabiti na zaupanje (Žalec, 2013). Trajanje je odvisno od 
želja udeležencev (Costea, 2009 in Cristea, 1998, v Moldovan in Bocos Bintintan, 2015). 
Volf (2007) je ugotavljal najbolj privlačen obseg trajanja neformalnega izobraževanja, pri 
katerem je odkril, da bi se 35,0 % oseb izobraževalo enkratno 2 do 3 dni med vikendom, 
20,0 % oseb bi se izobraževalo enkratno 2 do 3 dni med tednom, 19,0 % oseb bi se 
izobraževalo enkratno po pol dneva, 15,0 % po delih 3 do 5 dni več mesecev, 7,0 % oseb 
pa bolj poglobljeno do 1 meseca. Neformalno izobraževanje ima med študenti pozitiven 
vpliv na motivacijo in učenje (Lee, 2013), prav tako prispeva kar 87 % celotnega znanja, ki 
ga potrebujemo v službi (Cross, 2003). 

Poleg neformalnega izobraževanja poznamo tudi informalno ali priložnostno 
izobraževanje, ki poteka vse življenje in se ga največkrat zaradi njegove nenamernosti ne 
zavedamo (Komisija evropske skupnosti, 2000). Takšno izobraževanje se dogaja na ulici, v 
skupini prijateljev in družini, zaradi česar nanj vpliva socialno in kulturno okolje. 
Posamezniki vseh starostnih skupin oblikujejo vrednote družbe, v kateri živijo, poudarek je 
na socialnem razvoju oseb (Costea, 2009 in Cristea, 1998, v Moldovan in Bocos Bintintan, 
2015).  

Volf (2007) je med študenti raziskoval poznavanje samega pojma neformalno 
izobraževanje. Ugotovil je, da 66,0 % oseb pozna to besedo, 26,0 % oseb ni prepričano, kaj 
pomeni neformalno izobraževanje, 7,0 % osebam ta pojem ni poznan. 

2.1.2 Vključevanje odraslih v različne oblike neformalnega izobraževanja 
Neformalnih izobraževanj se udeležujejo osebe obeh spolov. Leta 2007 je bilo v 
neformalno izobraževanje vključenih 37,9 % žensk in 34,5 % moških, starih od 25 do 64 
let. Leta 2011 se je delež udeležencev neformalnih izobraževanj zmanjšal, vendar je bilo še 
vedno zaznati večji delež žensk (36,4 %) kakor moških (33,3 %) (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2013). To je v nasprotju s povprečjem Evropske unije, kjer je v 
neformalna izobraževanja vključen večji delež moških kakor žensk. Leta 2009 je bila slika 
nekoliko drugačna, saj se je neformalnih izobraževanj v Sloveniji udeležilo 7,8 % žensk 
(povprečje EU znaša 6,0 %) ter 10,6 % moških (povprečje EU znaša 7,5 %). (Čelebič, 
2010 a.) 



Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017.   

3 

Leta 2007 se je v Sloveniji vključilo v neformalna izobraževanja 36,2 % oseb, starih od 25 
do 64 let, kar je nad povprečjem Evropske unije (32,7 %) (Čelebič, 2010 b). Leta 2009 je 
znašal delež odraslih 8,5 %, kar je bilo nad povprečjem Evropske unije (6,9 %) (Čelebič, 
2010 a). 

Vključenost v neformalna izobraževanja se s starostjo zmanjšuje. Najmanjša stopnja 
vključenosti za leto 2007 (26,8 %) je bila opazna pri osebah, starih od 50 do 64 let, sledi 
40,0 % oseb, starih med 25 in 34 let, ter 42,0 % oseb od 35 do 49 let. Leta 2011 so bili 
deleži nekoliko manjši, vendar je bil še vedno največji delež vključenih iz starostne 
skupine od 35 do 49 let, najmanjši pa pri osebah, starih od 50 do 64 let (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2013). V Sloveniji je bila leta 2009 vključenost v neformalna 
izobraževanja pri vseh starostnih skupinah nad povprečjem EU. Pri osebah, starih od 25 do 
34 let, je znašala 10,4 % (povprečje EU 8,3 %). Pri osebah, starih med 35 in 44 let je 
znašala 10,5 % (povprečje EU 7,6 %). Pri osebah, starih od 45 do 54 let, je znašala 9,2 % 
(povprečje EU 6,5 %) ter 5,1 % pri osebah, starih od 55 do 74 let (povprečje EU 3,4 %) 
(Čelebič, 2010 a). Vključenost odraslih v formalne in neformalne oblike izobraževanja je 
leta 2011 v Sloveniji znašala 15, 9 %, kar je manj kot na Švedskem (25,0 %) in Danskem 
(32,3 %) ter več kot na Madžarskem (2,7 %) in v Bolgariji (1,2 %) (Čelebič, 2012).  

V neformalna izobraževanja se vključujejo osebe z različno stopnjo izobrazbe. Leta 2007 
je bil delež oseb z dokončano osnovno šolo majhen in je znašal 10,9 %. Delež oseb s 
srednjo šolo je bil enak 3,7 %. Kar 63,4% udeležencev neformalnih izobraževanj so 
predstavljale osebe z višjo stopnjo izobrazbe. Za leto 2011 so bili deleži dokaj podobni, 
razlike med njimi so bile približno 1,0 %. (Statistični urad Republike Slovenije, 2013.) 

Na odločanje za neformalno izobraževanje vpliva tudi stopnja urbanizacije. V bolj urbanih 
naseljih najdemo bolj pestro ponudbo izobraževanj, ki ljudi spodbudi k pogostejšemu 
vključevanju v tovrstne oblike izobraževanja (Čelebič, 2010 a). 

Če primerjamo več dejavnikov (spol, starost, izobrazbo), ugotovimo, da največji delež pri 
dolgotrajnejših in bolj organiziranih oblikah izobraževanj predstavljajo mlajše ženske z 
višjo stopnjo izobrazbe (najmanj srednja šola) iz bolj urbanih naselij. 

2.1.3 Motivi in ovire odraslih pri neformalnem izobraževanju 
Winter (2006) opisuje različne vrste motivov, ki vplivajo na posameznikovo odločitev o 
neformalnem izobraževanju. Med ekonomske motive spadata (med drugim) napredovanje 
v službi in priložnost nove službe. Zaposlene osebe se pogosteje udeležujejo izobraževanj 
kakor nezaposleni in upokojenci (Kump in Krašovec, 2009). Pri kognitivnih motivih je 
poudarek na veselju do spoznavanja novega znanja in vsebin ter posameznikov osebnosti 
razvoj. Pomemben je socialni motiv, saj gre pri izobraževanju za navezovanje stikov in 
druženje z drugimi udeleženci izobraževanj. Osebni in družbeni motivi pozitivno vplivajo 
na delovanje posameznika v okolju. Zelo pomemben motiv je tudi prisila, ki lahko preglasi 
vse ostale motive. Z udeležbo na neformalnih izobraževanjih se izboljša fizični, socialni in 
ustvarjalni razvoj posameznikov vseh starostnih skupin. Med izobraževanjem se razvijajo 
odnosi in krepijo spretnosti udeležencev (Costea, 2009 in Cristea, 1998, v Moldovan in 
Bocos Bintintan, 2015).  

Kump in Krašovec (2009) opisujeta ovire za izobraževanje odraslih. Ovire v izobraževanju 
so pomanjkanje denarja in visoki stroški izobraževanj. Ob visokih stroških se namreč 
zmanjša število udeležencev, ki bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanja. 
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Pomanjkanje časa prevladuje pri mlajših odraslih, osebah z višjo stopnjo izobrazbe in 
višjim socialno ekonomskim položajem. Vendar to še ne pomeni, da se osebe odločijo za 
izobraževanje, ko pridobijo več časa. Ovire so lahko neustrezni oziroma nezanimivi 
programi, negativen vpliv okolice na izobraževanje in težave z urnikom. Slednji 
predstavljajo oviro predvsem redno zaposlenim osebam, ki si ne morejo prilagajati 
delovnih ur, kot si ga lahko samozaposleni. Prav tako je pomembna ovira oddaljenost od 
kraja izobraževanja, kar lahko potrdi Čelebič (2010 a), saj bi se 30,2 % oseb udeležilo 
neformalnega izobraževanja, če bi bilo na voljo v njihovem okolju. 

2.2 OBLIKE NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNEGA PREHRANSKEGA 
IZOBRAŽEVANJA  

2.2.1 Domače okolje 
Začetek neformalnega in priložnostnega izobraževanja o prehrani predstavlja domače 
okolje, saj se spretnosti priprave hrane in nakupovanja največkrat naučimo od matere. 
Veliko ljudi se nauči kuhati od stare matere, nekaj od očeta, partnerjev in sostanovalcev, 
starejših bratov ali sester (Vidgen in Gallegos, 2012). Pri osebah, starih od 16 do 74 let iz 
Anglije, so v intervjuju odkrili, da se kuhanja od matere nauči 76,1 % žensk in 58,3 % 
moških. Kuhanja od očeta se nauči 10,5 % moških in 5,9 % žensk, od stare matere pa 
13,1 % žensk in 6,4 % moških. Največji vpliv na kuhanje pri mlajših ženskah so imele 
matere, očetje, stare matere in kuharski tečaji v šoli, medtem ko so imeli pri mlajših 
moških največji vpliv matere, očetje in prijatelji. Moški so se pogosteje učili kuhanja od 
žena oziroma partneric v primerjavi z ženskami (Caraher, Dixon, Lang in Carr Hill, 1999). 

Po selitvi mladih od doma se pogosto pojavljajo težave s prehranjevanjem. Uporabljajo le 
hitro ali vnaprej pripravljeno hrano. Izbiranje kuharskih receptov in kuhanje se začne šele, 
ko pridejo v rutino nakupovanja in prehranjevanja. Prav tako se pogosto pojavijo težave s 
pridobljenimi spretnostmi v domačem okolju ob zamenjavi ali dolgi odsotnosti odrasle 
osebe. Takšni mladostniki se morajo naučiti pripravljati preproste jedi. Pogosteje izpuščajo 
obroke kot osebe, ki imajo ob sebi odraslo osebo za pripravo hrane in zagotovitev bolj 
zdravega načina prehranjevanja tudi v prihodnosti (Vidgen in Gallegos, 2012). Mladi 
imajo pri načrtovanju kuharskega procesa največ težav, saj je treba uskladiti čas in 
zaporedje posameznih korakov (Fordyce Voorham, 2011). Najstniki najbolj zaupajo 
informacijam o prehrani, ki jih dobijo od staršev ali učiteljev, ki se ukvarjajo s tematikami, 
povezanimi s prehranjevanjem (Rondo, Ball, Pendergast in Harris, 2016). 

2.2.2 Kuharske oddaje in oddaje o prehrani  
Veliko neformalnega in priložnostnega znanja pridobijo osebe iz srednjega ekonomskega 
razreda s predhodnim kuharskim znanjem z gledanjem kuharskih oddaj ali oddaj znanih 
kuharjev (Caraher idr., 1999). Ogledu kuharskih oddaj so najbolj naklonjene osebe, ki rade 
kuhajo, preizkušajo nove tehnike priprave hrane, so pozorne na kakovost hrane in dobro 
poznajo netradicionalne kuharske sestavine (Kamin, Tivadar in Kropivnik, 2012). Ogled 
kuharskih oddaj in oddaj o slavnih kuharjih ne vpliva na vnos hrane ali prehransko 
vedenje, saj so oddaje gledane zgolj zaradi razvedrila (Villani, Egan, Keogh in Clifton, 
2015). A Lane in Fisher (2015) sta mnenja, da znani kuharji in kuharske oddaje 
pripomorejo k izboljšanemu pridobivanju kuharskega znanja in tehnik priprave hrane. 
Znani kuharji imajo pozitiven vpliv zaradi promocij kakovostnih sestavin in sposobnosti 
izboljšanja vedenja o temah, povezanih s prehranjevanjem. Vidgen in Gallegos (2011) sta 
ugotovila, da televizijska oddaja Masterchef pozitivno vpliva na posameznikovo 
navdušenje nad hrano, poznavanje sestavin v hrani ter poznavanje porekla hrane. Rondo 
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idr. (2016) so potrdili, da najstniki pridobijo nekaj znanja z ogledom televizijskih 
kuharskih oddaj. Zelo malo oseb po ogledu oddaj pripravlja videne jedi, predvsem zaradi 
zahtevnosti kuharskih receptov ali uporabe eksotičnih sestavin, ki jih nimajo na voljo. 
Clifford, Anderson, Auld in Champ (2009) so prav tako mnenja, da imajo kuharske oddaje 
vpliv na znanje posameznikov. To se je pokazalo pri študentih po štirikratnem ogledu 4 do 
15 minutnih oddaj o sadju in zelenjavi. Po ogledu so o tej temi vedeli bistveno več kot 
kontrolna skupina, a vpliv na spremembo vedenja je bil majhen. De Backer in Hudders 
(2016) sta ugotovila povezavo med ogledom izobraževalnih oddaj o prehrani in 
pogostejšim kuhanjem pri moških vseh starosti. Med spoloma ni bilo razlik v številu 
ogledanih kuharskih oddaj. Izobraževalne oddaje o prehrani so osredotočene predvsem na 
prenos kuharskega znanja ter spretnosti (npr. priprava obroka v določenem časovnem 
okvirju ali uporaba sestavin, ki so na voljo).  

Bodenlos in Wormuth (2013) sta primerjala vnos prigrizkov med ogledom kuharske oddaje 
in oddaje o živalih. Ugotovila sta večje količine zaužitih sladkih prigrizkov med ogledom 
kuharske oddaje kakor oddaje o živalih. Vnos sladkih prigrizkov se je povečal že po 10 
minutah ogleda kuharske oddaje. Daljša izpostavljenost takšnim oddajam lahko privede do 
zaužitja večje količine energijsko bogate hrane. Bourn, Prichard, Hutchinson in Wilson 
(2015) so primerjali vnos prigrizkov med ogledom oddaje o hujšanju in oddaje o prenovi 
doma. Rezultati so pokazali, da je le 20,0 % oseb med gledanjem oddaj uživalo prigrizke. 
Osebe s strožjo dieto so zaužile večje količine prigrizkov pri ogledu oddaje o hujšanju 
(25,0 %) kakor pri oddaji o prenovi doma (15,0 %). Osebe na manj strogi dieti ali brez 
diete so zaužile več prigrizkov pri gledanju oddaje o prenovi doma (32,0 %) kakor pri 
oddaji o hujšanju (15,0 %). Neyens in Smith (2017) pa sta ugotavljala vpliv gledanja 
televizijskih kuharskih oddaj na količino zaužitega sladkorja in velikost porcij. Otroci, ki 
so gledali televizijsko kuharsko oddajo, so zaužili veliko večjo količino sladkorja na 
palačinkah in jih pojedli več, kakor otroci, ki so gledali televizijsko oddajo z drugačno 
vsebino. Otroci, ki so med televizijsko kuharsko oddajo videli porcijo sladkorja na 
palačinkah, so pojedli veliko več sladkorja kot otroci, ki pri televizijski kuharski oddaji 
tega niso videli.  

2.2.3 Kuharske knjige, revije in kuharski recepti 
Kuharske knjige in revije povečajo zanimanje oseb za hrano in pripravo hrane. Ženske 
(25,0 %) uporabljajo kuharske recepte za pridobivanje določenih znanj pogosteje kakor 
moški (14,9 %). Kuharsko literaturo najpogosteje uporabljajo osebe z višjo stopnjo 
izobrazbe in iz višjega socialno ekonomskega razreda (Caraher idr., 1999). Neizkušeni 
kuharji z nizkimi dohodki redkeje sledijo kuharskim receptom, in sicer zaradi strahu pred 
neuspehom, nepoznavanjem tehnik priprave hrane, predhodnih neuspelih poskusov in 
posledično izgubo časa in denarja. Težave se pojavijo pri sledenju določenega zaporedja 
priprave hrane, razumevanju količin, zapisanih v kuharskih receptih, načrtovanju nakupov 
ter organizaciji obrokov na učinkovit in stroškovno ugoden način (Stead idr., 2004).  

2.2.4 Kuharski tečaji in delavnice  
Osebe, udeležene v kuharskih tečajih, pridobijo znanja o različnih tehnikah priprave hrane. 
Z boljšim razumevanjem tabel hranilnih vrednosti na embalaži izdelkov si olajšajo izbiro 
izdelkov v nakupovalnem procesu. Osebe z željo po kuhanju in druženju po opravljenih 
delavnicah spremenijo svoje prehranske navade v smer zdravega prehranjevanja (Abbott, 
Davison, Moore in Rubinstein, 2012). 
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Kuharske delavnice izboljšajo kuharske sposobnosti, načrtovanje prehrane in samo 
učinkovitost bolj  kot kuharske oddaje (Clifford idr., 2009). S pomočjo kuharskih delavnic 
v šoli so se največ naučili moški, stari med 16 in 19 let (Vidgen in Gallegos, 2012). V 
drugi raziskavi so ugotovili, da se je s kuharskimi tečaji v šoli kuhanja naučilo večji delež 
žensk (48,6 %) kakor moških (15,0 %). Prav tako imajo od takšne vrste izobraževanja 
večjo korist osebe z nižjim socialno ekonomskim statusom (Caraher idr., 1999). Pokazale 
so se pozitivne spremembe pri obiskovanju programa za vrtnarjenje, kjer so udeleženci po 
končanem programu zaužili večje količine sadja in zelenjave, preizkušali so novo hrano ter 
pogosteje kuhali in vrtnarili v primerjavi z neudeleženci programa (Cullerton, Vidgen in 
Gallegos, 2012).  

2.2.5 Internet 
Prehransko izobraževanje (osebno ali preko interneta) je učinkovito pri izboljšanju znanja 
o prehrani, odnosa do prehrane in prehranskega vedenja pri zajtrku (manj številčno 
izpuščanje zajtrka ter manj ovir, ki bi nasprotovale zajtrku) (Au, Whaley, Rosen, Meza in 
Ritchie, 2015). Enotedensko prehransko izobraževanje, povezano s tematiko zdravja, ki 
vsebuje poskusne in interaktivne lekcije, dejavnosti ter demonstracije, izboljša znanje o 
prehrani. Ugodno vpliva na prehransko vedenje v smeri zdravega načina prehranjevanja pri 
mlajših ženskah z nižjim socialno ekonomskim statusom. Prehransko vedenje se izboljša 
glede nakupov zdravih živil, kuhanja z minimalno uporabo soli in maščob, uporabo svežih 
zelišč v prehrani (Rustad in Smith, 2013).  

V zadnjih časih se e-izobraževanje najpogosteje pojavlja v obliki opravljanja on line 
tečajev. V letu 2010 se je takšnih tečajev udeležilo 9,0 % mlajših odraslih (16 do 24 let) in 
le 1,0 % starejših odraslih (55 do 74 let). Enako velja za uporabo interneta v izobraževalne 
namene, kjer je delež mlajših odraslih 75,0 % in delež starejših odraslih 17,0 % (Bregar, 
2011). 

Najstniki so seznanjeni z mnogimi napačnimi informacijami o prehrani, ki jih nudi 
internet. Zaradi tega so previdni in zaupajo samo spletnim stranem vladnih organizacij 
(Rondo idr., 2016). Število oseb, ki so pozorne na zdravstvene in prehranske informacije 
na internetu, se veča, predvsem na račun socialnih omrežij. Osebam so pomembnejše 
natančne informacije na spletnih straneh kakor sloves spletnih strani, kjer so te informacije 
zapisane (Jung, Walsh Childers in Hyang Sook, 2016). 

2.3 PREHRANSKA PISMENOST 

2.3.1 Opredelitev in komponente prehranske pismenosti 
Prehranska pismenost je vrsta pismenosti, ki jo sestavljajo medsebojno povezana znanja, 
spretnosti in vedenja, potrebna za načrtovanje, upravljanje, izbiro, pripravo in zaužitje 
hrane, z dnevno količino potrebnih hranilnih snovi (Vidgen in Gallegos, 2014). Fordyce 
Voorham (2011) jo je opredelila kot sposobnost posameznika, da bere, razume in ukrepa v 
skladu s priporočili na embalaži izdelkov. Opišemo jo lahko kot orodje za zdravo in dolgo 
življenjsko razmerje s hrano in uživanjem v prehranjevanju ali kot varovalni dejavnik 
zdravja, saj pripomore k zdravemu prehranjevanju posameznikov in družbe skozi 
spremembe v času. Namen prehranske pismenosti je opolnomočenje posameznika in 
prevzemanje odgovornosti za odločitve o vrsti izbrane hrane in načinu priprave, ki bo 
zadostil vsem dnevnim potrebam po hranilnih snoveh. Pomembno je omogočiti zdravo 
prehranjevanje, krepitev zdravja in izboljševanje splošnega dobrega počutja posameznikov 
(Vidgen, 2014).  
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Pojem prehranska pismenost je že slišalo 69,8 % oseb, težave se pojavijo pri njegovi 
interpretaciji. Nekatere osebe so govorile samo o prebiranju deklaracij na embalaži 
izdelkov in prebiranju kuharskih receptov. Največji delež oseb je govorilo o 
opolnomočenju, da ima oseba sposobnosti za preučevanje prebranih informacij in izbiro 
najustreznejšega živila. Spet drugi so pozorni samo na vpliv okolja (Vidgen in Gallegos, 
2011). 

Vidgen (2014) prehransko pismenost razdeli na štiri komponente: načrtovanje, izbira, 
priprava hrane ter prehranjevanje; le-te so v nadaljevanju podrobneje opisane. Pod 
komponento načrtovanje štejemo načrtovanje časa ali denarja za prehranjevanje, izdelavo 
načrta ter sposobnosti in veščine za izpolnitev zadanega načrta.  
 
Primer 1: izdelava načrta za dosego cilja.  
Za zadovoljitev potreb po sadju si zadamo cilj vnos dveh enot sadja dnevno. Za takšen cilj 
si moramo izdelati načrt, kako ga bomo dosegli oz. kdaj (časovni okvir) bomo sadje 
zaužili. Pri tem moramo biti pozorni na sposobnost organizacije (vzeti enoto sadja s seboj 
na delo ali rekreacijo, kupiti zadostne količine sadja).  
 
Primer 2: izbira med željo in potrebo po vnosu zadostne količine hrane in s tem potrebno 
energijo za delovanje organizma.  
Za razpoložljivo vsoto denarja moramo izbrati med sladico, ki si jo želimo, in testeninami, 
ki nas bodo bolj nasitile (Vidgen in Gallegos, 2012).  
 
Komponenta načrtovanja vključuje tudi sposobnost izbire najboljše možnosti med količino 
hranilnih snovi v hrani ter razpoložljivimi viri (znanje, čas, denar, oprema), da lahko 
pripravimo takšno hrano (Vidgen, 2014). 52,9 % oseb se strinja, da bi moral vsak 
posameznik načrtovati svojo prehrano, da bi zadovoljil dnevne potrebe po hranilnih 
snoveh. 47,1 % oseb pa meni, da bi bilo dobro gojiti zelenjavo na vrtovih ali vsaj zelišča v 
okrasnih lončkih (Vidgen in Gallegos, 2011).  
 
Pri izbiri hrane gre za spretnost izbire nakupovalne možnosti (npr. dostava hrane na dom) 
oziroma izbire ustrezne hrane med nakupovanjem (Vidgen in Gallegos, 2012). Pri izbiri 
kakovostne hrane je pomembno vedenje o izvoru hrane (prednosti in pomanjkljivosti 
določene proizvodnje), sestavinah v izdelkih (vsebnost konzervansov, barvil, aditivov, 
tabela hranilne vrednosti), shranjevanju hrane in uporabi (Vidgen, 2014). 58,8 % oseb 
meni, da bi morali znati prebirati informacije in sestavine, zapisane na deklaracijah živil, 
ter tudi razumeti zapisane informacije (Vidgen in Gallegos, 2011). Mladim izvor hrane ni 
toliko pomemben. Omenjajo ga le zaradi individualnega okusa ali njihovega osebnega 
zdravja in ne zaradi zmanjšanja obremenitve okolja (Vidgen in Gallegos, 2012). Na vrsto 
hrane, ki jo bodo mladi izbrali, vpliva predvsem priročnost embalaže ali priprave hrane, 
okus, rok trajanja živila, potrebna oprema in spretnost za pripravo hrane (Vidgen in 
Gallegos, 2014). Večina mladih ima stalen nabor jedi, ki jih pripravljajo in ne poizkušajo 
novih sestavin. Če preizkusijo kaj drugega, je ta jed pripravljena iz znanih sestavin v novi 
podobi (Vidgen in Gallegos, 2012). 

Priprava hrane je pomembna spretnost v življenju. Bolj kot je razvita, lažje pripravimo 
okusen obrok v določenem času iz sestavin, ki so nam na voljo. 79,0 % oseb je mnenja, da 
morajo vsi znati kuhati, saj ta spretnost pripomore k zadovoljevanju ustrezne količine 
zaužitih hranilnih snovi. 70,6 % oseb meni, da morajo znati pripraviti okusno hrano, ki je 
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tudi lepo videti. 41,2 % oseb meni, da morajo biti sposobni sami pripraviti nekaj obrokov, 
79,4 % oseb meni, da morajo biti obroki iz različnih skupin živil. Pri pripravi hrane 
uporabimo znanja za rokovanje z malimi gospodinjskimi aparati, ki nam omogočajo 
različne tehnike priprave hrane. 76,5 % oseb meni, da morajo biti sposobni uporabljati 
osnovni inventar v kuhinji (kuhalnik, lonce, mikrovalovna pečica) (Vidgen in Gallegos, 
2011). Uporaba vsakdanjih pripomočkov in malih gospodinjskih aparatov mora biti 
učinkovita, saj vpliva na časovno pripravo jedi in splošno zadovoljstvo s končno jedjo. 
Npr. uporaba velikega noža za rezanje majhne zelenjave je počasna in okorna (Vidgen in 
Gallegos, 2012). Dobrodošlo je znanje in spretnost za predelavo receptov (npr. zamenjava 
določenih sestavin) ali pripravo nove, še nepreizkušene jedi. 85,3 % oseb meni, da moramo 
biti pri pripravi hrane pozorni na higieno in varnost pri delu z živili (Vidgen in Gallegos, 
2011). Pomembna je vključenost mladostnikov v pripravo hrane, ki za svoje družine pri 
kuhanju izbirajo elemente zdrave hrane. Ugotovljena je pozitivna povezava med pripravo 
hrane in večjo količino zaužitega sadja pri mlajših moških ter sadja in zelenjave pri mlajših 
ženskah (Larson, Perry, Story in Neumark Sztainer, 2006). Prav priprava hrane je mladim 
pomemben element prehranske pismenosti. Veliko najstnikov ima nizko zaupanje v 
samostojno pripravo hrane, kar se povezuje s slabšo kakovostjo zaužite hrane. Visoko 
zaupanje v pripravo hrane poveča izbiro svežih sestavin, prebiranje deklaracij na živilih ob 
nakupu postane pogostejše, poveča se tudi število načrtovanih obrokov. Presenetljivo je, da 
imajo osebe z visokim zaupanjem v pripravo hrane visok indeks telesne mase. Najstniki z 
boljšimi kuharskimi sposobnostmi se pogosteje držijo priporočil o uživanju sadja in 
zelenjave, prav tako manj pogosto uživajo hitro hrano in gazirane pijače. Dokazano je bilo 
splošno boljše počutje in nižji nivo depresije (Utter, Denny, Lucassen in Dyson, 2016). 
Kamin in drugi (2012) razlagajo, kakšna je razporeditev oseb pri pripravi hrane v 
gospodinjstvu. V 60,0 %  primerov pripravlja hrano ženska. V 30,0 % gospodinjstev je za 
pripravo hrane zadolžen tisti, ki je časovno najprej doma. Podobno ugotavljata tudi Vidgen 
in Gallegos (2012). 

Pri prehranjevanju je pomembno razumevanje učinkov zdravega prehranjevanja oziroma 
vpliva hrane na človekovo dobro ali slabo počutje (Vidgen, 2014). Pomembno je 
razumevanje zdravega prehranjevanja, npr. katere vrste hrane je treba zaužiti v večjih ali 
manjših količinah. 38,2 % oseb je mnenja, da bi morali biti seznanjeni z vlogo hranilnih 
snovi v našem telesu (Vidgen in Gallegos, 2011). Pozorni moramo biti na socialni vidik 
uživanja hrane (npr. družba prijateljev) (Vidgen in Gallegos, 2012) ter na količino obrokov 
in velikost porcij pri posameznem obroku (Vidgen, 2014).  

Različne države so določile dokaj podobno starost, ki naj bi bila primerna za začetek 
razvijanja in učenja vsebin prehranske pismenosti. V Združenih državah Amerike je 
največji delež oseb (približno 15 %) določil starost do 2 leti, prav tako v Avstraliji in 
Kanadi. V Veliki Britaniji je bila določena nekoliko višja primerna starost. Približno 20 % 
oseb jo je ocenilo na obdobje od 3 do 4 let (Pendergast in Dewhurst, 2012).  

2.3.2 Različne stopnje prehranske pismenosti  
Cannoosamy, Pugo Gunsam in Jeewon (2014) ugotavljajo, da imajo mlajše osebe (19 do 
29 let) višjo stopnjo prehranske pismenosti od starejših, kar je v nasprotju z ugotovitvami, 
da se prehranska pismenost izboljša z višjo starostjo oseb (Kullen, Iredale, Prvan in 
O’Connor, 2015). Višja stopnja izobrazbe ima pozitiven vpliv na višjo stopnjo prehranske 
pismenosti. Razlike se pojavljajo tudi med spoloma. Moški imajo slabšo stopnjo 
prehranske pismenosti od žensk. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Cannoosamy idr. 
(2014). Ženske, ki rade kuhajo, imajo bolj razvite kuharske sposobnosti in višjo stopnjo 
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prehranske pismenosti. Boljše kuharske sposobnosti lahko pozitivno povežemo z zadostno 
količino tedensko zaužite zelenjave pri ženskah, predvsem v starejših letih. Prav tako lahko 
kuharske sposobnosti pomagajo pri vsakodnevnem vključevanju potrebnih količin 
hranilnih snovi in bolj zdravih prehranskih odločitvah (Hartmann, Dohle in Siegrist, 2013). 

Višja stopnja prehranske pismenosti je povezana z večjo privrženostjo mediteranski 
prehrani, vodi do izbire bolj zdrave hrane in zmanjša stopnjo debelosti (Bonaccio idr., 
2013). Podobno ugotavljajo tudi Geaney idr. (2015) s potrditvijo povezave med višjo 
stopnjo prehranske pismenosti in bolj zdravo prehrano. Pri delavski populaciji so dokazali 
povezavo med višjo stopnjo prehranske pismenosti in nižjim krvnim tlakom. Obstaja 
povezava med prehransko pismenostjo in preizkušanjem funkcionalne oziroma obogatene 
hrane (npr. z antioksidanti ali prehransko vlaknino). Osebe z višjo stopnjo prehranske 
pismenosti so pripravljene preizkusiti obogateno hrano, kar le redko velja za osebe z nižjo 
stopnjo prehranske pismenosti. Slednji namreč ne poznajo pozitivnih vplivov obogatene 
hrane na zdravje (Ares, Gimĕnez in Gámbaro, 2008). Osebe z višjo stopnjo prehranske 
pismenosti se bolj zdravo prehranjujejo: poveča se količina zaužitega sadja in zelenjave, 
poveča se število doma pripravljenih obrokov in izboljšajo se kuharske sposobnosti in 
znanja (Cullerton idr., 2012).  

Osebe z nižjo stopnjo prehranske pismenosti redkeje berejo oznake na embalaži živil in 
imajo slabši odnos do zdrave hrane kot osebe, ki pogosteje berejo oznake. Slednje se 
največkrat tudi bolj zdravo prehranjujejo (Cooke in Papadaki, 2014). Osebe z višjo stopnjo 
prehranske pismenosti so bolj dovzetne za razlago in razumevanje informacij na embalaži 
živil kot osebe z nižjo stopnjo prehranske pismenosti (Cannoosamy idr., 2014). Osebe z 
nižjo stopnjo prehranske pismenosti slabše razumejo zdravstvene in prehranske trditve na 
embalaži živil. Vložiti morajo več truda v razumevanje slik in zapisanih trditev kot osebe z 
višjo stopnjo prehranske pismenosti. Osebam z nižjo stopnjo prehranske pismenosti so 
slike laže razumljive in bolj učinkovite kot tekstovne trditve (Jae in Viswanathan, 2012). 
Katz, Kripalani in Weiss (2006) ugotavljajo, da so tudi takšne slike oziroma ikone pogosto 
zelo kompleksne in zato neprimerne za posredovanje informacij osebam z nižjo stopnjo 
prehranske pismenosti. Prehranska pismenost ima majhen vpliv na izbiro izdelkov v 
trgovini. Poznana je povezava med prehransko pismenostjo in potrošnikovo predhodno 
izkušnjo z določenim izdelkom (Saarela, Lapveteläinen, Mykkänen, Kantanen in Rissanen, 
2013).  

Parmenter in Wardle (1999) primerjata prehransko pismenost študentov informatike in 
študentov dietetike. Slednji imajo višjo stopnjo prehranske pismenosti (M=98,8 od 
skupnega št. 110 točk) kot študentje informatike (M=60,1 od skupnega št. 110 točk). 
Študentje dietetike bolje razumejo pojme, povezane s prehrano (M=62,2 od 69 točk); 
študentje informatike so zbrali M=40,4 (od 69 točk). Študentje dietetike so bili bolj uspešni 
tudi na preostalih področjih. Na področju poznavanja prehranskih nasvetov priznanih 
strokovnjakov so zbrali M=10,2 (od 11 točk), medtem ko so študentje informatike dobili 
M=7,4 (od 11 točk). Pri izbiri hrane na podlagi prehranskih informacij so pridobili M=9,1 
(od 10 točk), študentje informatike pa M=5,9 (od 10 točk).Največja razlika se je pokazala 
na področju zavedanja bolezni, povezanih s prehrano. Študentje dietetike so zbrali M=17,3 
(od 20 točk), študentje informatike M=6,2 (od 20 točk). Kamin idr. (2012) ugotavljajo 
nižjo stopnjo prehranskega znanja o živilu vasabi in pekorino, saj je manj kot 10 % oseb 
poznalo ti dve živili in ju znalo uvrstiti med začimbo oziroma sir. 
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2.3.3 Znanje o prehrani 
Zoellner idr. (2011) se osredotočajo na povezavo glede pismenosti o zdravju, vnosu pijač z 
veliko količino sladkorja ter indeksom zdravega prehranjevanja. Ta indeks vsebuje 
pogostost uživanja sadja in 100 % sadnih sokov, zelenjave, olj, žit, mleka, mesa in 
stročnic, soli, alkohola. Ugotavljajo, da imajo moški izrazito nizko pismenost o zdravju, 
nižji indeks zdravega prehranjevanja kot ženske in večji vnos pijač z veliko količino 
sladkorja. Osebe z boljšo pismenostjo o zdravju dosegajo več točk pri indeksu zdravega 
prehranjevanja v kategorijah o zelenjavi, sadju, oljih, mesu in stročnicah. Osebe s slabšo 
pismenostjo o zdravju dosegajo višje število točk pri vnosu nasičenih maščob. Osebe s 
slabšo pismenostjo o zdravju zaužijejo dnevno več pijač z veliko količino sladkorja (kar 
119 kcal) kot osebe z boljšo pismenostjo. 

Prehransko znanje se ugotavlja z uporabo metode NVS (the Newest Vital Sign). Ustrezno 
prehransko znanje ima skoraj polovica oseb (48,0 %), 28,0 % oseb ima omejeno, 24,0 % 
oseb pa zelo omejeno prehransko znanje. Osebe z omejenim prehranskim znanjem redkeje 
uporabljajo televizijo in časopis za zbiranje informacij o prehrani in prehranjevanju kot 
osebe z ustreznim prehranskim znanjem (Zoellner idr., 2009). Deklice (od 13 do 15 let) 
dosegajo boljše rezultate o prehranskem znanju kot dečki (Kersting idr., 2008). Višja 
stopnja prehranskega znanja se kaže v pogostejšem uživanju prehranskih vlaknin, manjši 
količini zaužitih beljakovin in holesterola pri deklicah (Godina–Zarfel in Elmadfa, 1993). 
S starostjo otrok se prehransko znanje izboljšuje. Deklice z višjim indeksom telesne mase 
dosegajo slabše rezultate (Kersting idr., 2008). Prav tako se prehransko znanje ugotavlja 
pri odraslih osebah z indeksom telesne mase nad 25, ki so udeležene v tri 60- do 90-
minutnih delavnicah. Osebe, ki uporabljajo računalniški program, izboljšajo svoje znanje o 
prehranskih priporočilih ter hranilnih snoveh,a poslabša se jim znanje o izbiri vsakodnevne 
hrane. Osebe, ki pišejo dnevnik hrane, izboljšajo odnos do prehranjevanja in znanja o 
hranilnih snoveh. V kontrolni skupini je opazno poslabšanje zgoraj opisanih kategorij, kar 
kaže da prehransko izobraževanje brez ustreznega samonadzora nad prehranjevanjem ne 
more spremeniti odnosa do prehranjevanja (Ming Yan Chung, Pui Sze Law, Siu Ming 
Fong in Wai Yee Chung, 2014).  

Osebe, ki se udeležijo izobraževanja o prehrani (Supplement Nutrition Assistance Program 
Education), se podrobneje seznanijo z načrtovanjem in nakupovanjem (nakupovalni listič, 
tabela hranilnih vrednosti). Spoznajo se tudi s programom Moj krožnik (MyPlate), ki 
beleži in načrtuje vrsto ter količino dnevno zaužite hrane. Pri sodelujočih je po končanem 
izobraževanju opaziti bistvene izboljšave v prehranskem vedenju (Savoie idr., 2014). Prav 
tako ima prehransko izobraževanje majhen pozitiven vpliv na odnos, prepričanje, znanje in 
uživanje v zdravem prehranjevanju. Udeleženci dobijo nov zagon s kuhanjem iz svežih 
sestavin. Pri nakupovanju porabijo več denarja za sadje in zelenjavo (Herbert idr., 2014). 
Prehransko izobraževanje, pri katerem je oseba aktivno vključena v proces kuhanja in ne 
gleda demonstracije, lahko izboljša zdravo razmerje hranilnih snovi v pripravljenih jedeh. 
Pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 se po izobraževanju zmanjša vnos soli in maščob, 
kar pripomore k bolj zdravemu načinu prehranjevanja, posledično se zniža tudi holesterol 
(Archuleta idr., 2012). 

Znana je pozitivna povezava med znanjem o prehranski vlaknini in vplivu na zdravje. 
Ženske srednjih let iz urbanega območja in z višjo stopnjo izobrazbe imajo višjo stopnjo 
znanja o prehranski vlaknini ter njen večji vnos (Ljubicic idr., 2017). V raziskavi 
Philippou, Middleton, Pistos, Andreou in Petrou (2017) so bili v prehransko izobraževanje 
vključeni plavalci. Po izobraževanju so bolje razumevali tabele prehranskih vrednosti in 
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izboljšali znanje o mikro- in makroelementih v živilih. Pojavile so se spremembe v načinu 
prehranjevanja: predvsem pri moški populaciji se je zmanjšal vnos sladkih živil ter 
povečala uporaba olivnega olja. 

Poudariti je treba zanimive izsledke raziskave Grunert, Wills, Celemín, Lähteenmäki, 
Scholderer, Storcksdieck, preimenovana v Bonsmann (2012), ki preverja potrošniško 
poznavanje priporočil o prehranjevanju in njihovo znanje. 97,0 % oseb je seznanjeno s 
priporočili o vsakodnevnem uživanju sadja in zelenjave. 62,0 % oseb je mnenja, da bi 
morali uživati večje količine hrane, bogate z omega 3 maščobnimi kislinami. 25,0 % oseb 
ve, da bi se morali izogibati ali uživati manjše količine nasičenih maščob. 25,0 % oseb ne 
razume, kaj pomeni pojem transmaščobne kisline, 14,0 % oseb  ne razume besede natrij in 
njegovega pomena v prehrani. Čeprav ne razumejo pojma transmaščobne kisline, pravilno 
predvidevajo, da bi jih morali v prehrani uživati v manjših količinah. V tej raziskavi 
morajo osebe razvrstiti živila glede na vsebnost soli, maščob in sladkorja. Največje število 
pravilnih odgovorov dosegajo osebe iz Velike Britanije, Nemčije in Madžarske (70,0 %), 
sledijo osebe iz Francije in Švedske (60,0 %) ter Poljske (57,0 %). Kar 80,0 % anketiranih 
oseb odgovori pravilno, da čokolada vsebuje visoko količino sladkorjev, sir vsebuje visoko 
količino maščob, zamrznjena zelenjava pa vsebuje nizko vsebnost maščob. Visok delež 
nepravilnih odgovorov je mogoče zaznati pri vprašanjih o margarini in dietni coca coli. 
60,0 % oseb meni, da margarina vsebuje visoko količino nasičenih maščob. 39,0 % 
anketiranih oseb odgovarja, da  dietna coca cola vsebuje visoko količino sladkorja. 
Raziskovalci ugotavljajo, da imajo osebe z višjim socialno ekonomskim položajem boljše 
prehransko znanje. Starejše osebe in ženske iz višjega socialno ekonomskega razreda se 
zavedajo pomena zdravega prehranjevanja in se zanj zanimajo, medtem ko tega večinoma 
ni mogoče opaziti pri osebah z višjim indeksom telesne mase in v gospodinjstvih z otroki. 
Med spoloma se pojavijo razlike med stopnjo prehranskega znanja. Moški vedo več o soli, 
sladkorju in nasičenih maščobah, medtem ko ženske vedo več o količini energije v izdelkih 
ter o priporočilih strokovnjakov. Na splošno lahko rečemo, da je prehransko znanje dobro 
predvsem pri občasnem in pogostem uživanju ustreznih skupin živil, o priporočilih o 
prehrani ter o glavnih makroelementih, težave pa se pojavljajo pri natančnejših vprašanjih 
o vsebnosti hranilnih snovi v živilih. 
 

2.4 ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA 
Zdrav način prehranjevanja je način prehranjevanja, pri katerem je potrebno biti pozoren 
na ustrezno količino zaužite prehranske vlaknine, sadja in zelenjave, nenasičenih 
maščobnih kislin, tekočine. Omejiti je treba uporabo kuhinjske soli in nasičenih maščobnih 
kislin. Posebno pozornost je potrebno nameniti primernim tehnikam priprave hrane, ritmu 
prehranjevanja in podobnim stvarem.  

Literatura opisuje pozitiven vpliv prehranske vlaknine na presnovo, saj pospešuje prebavo 
v tankem in debelem črevesju, upočasni praznjenje želodca, zmanjša energijsko gostoto 
hrane ter počasi dviguje raven krvnega sladkorja. Pogosto uporabljena živila z veliko 
prehranske vlaknine so polnozrnati žitni izdelki (kruh, kaše, kosmiči), sadje in zelenjava, 
testenine, njoki  (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). 
Nezadostno uživanje sadja in zelenjave lahko povzroči raka na prebavilih, bolezni srca in 
ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, debelost in tudi smrt. Zelena zelenjava najučinkoviteje 
zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja (Hung idr., 2004). Zaradi tega je treba 
zelenjavo vključiti v najmanj tri obroke na dan, sadje pa v najmanj dva obroka dnevno 
(WHO, 2003).  
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Nenasičene maščobne kisline imajo pozitiven vpliv na telo, saj zmanjšujejo tveganje za 
nastanek bolezni srca in ožilja. Priporočljiva količina zaužitih nenasičenih maščobnih 
kislin je enaka 2/3 količine vseh maščobnih kislin. Nenasičene maščobne kisline je mogoče 
najti v rastlinskih oljih (sojino, koruzno, bučno), orehovih jedrcih, lešnikih, sezamovem 
semenu, ribah. Delež nasičenih maščobnih kislin v prehrani naj ne presega 1/3 količine 
vseh maščobnih kislin . Nasičene maščobne kisline se najpogosteje nahajajo v živilih 
živalskega izvora (obarjene salame, klobase), smetani, majonezi, pecivih, ocvrtih živilih 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). 

Prav tako obstajajo priporočila za dnevni vnos tekočine. Za lahko do zmerno fizično 
dejavne otroke je priporočeni vnos tekočine 1 do 2 litra dnevno oziroma 2,5 litra dnevno za 
mladostnike. Priporočena je uporaba navadne zdravstveno ustrezne pitne vode, mineralne 
vode, nesladkanega čaja, naravnih zelenjavnih in sadnih sokov brez dodanega sladkorja 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Pitje alkohola v mladosti ni priporočeno, v odraslosti 
samo v majhnih količinah (WHO, 2000). 

Po priporočilih WHO (2000) so nekatera živila odsvetovana, še posebej enostavni 
sladkorji. Priporočeno je redko uživanje slaščic in sladkih pijač (sladki sokovi, gazirane 
pijače), saj pretirano uživanje lahko privede do debelosti, kariesa, sladkorne bolezni tipa 2, 
obolenj srca in ožilja. Paziti je potrebno na količino zaužite kuhinjske soli, saj je vzrok za 
zvišan krvni tlak, ki lahko povzroči nastanek možganske kapi, bolezni ledvic, sladkorne 
bolezni tipa 2, osteoporoze, tudi raka. Zaradi tega je priporočena dnevna omejitev uživanja 
kuhinjske soli na 4g za otroke ter 6g za mladostnike in odrasle (Gabrijelčič Blenkuš idr., 
2005). Odrasli prebivalci Slovenije povprečno zaužijejo 12,4g soli na dan, kar je za dvakrat 
več od priporočenega. Vnos soli je višji pri moških kakor pri ženskah (Hlastan Ribič idr., 
2014). Takada idr. (2016) opažajo, da dvomesečno obiskovanje kuharskih delavnic s 
poudarkom na manjši uporabi soli pri kuhanju zmanjša uporabo soli pri ženskah (za 0,61g 
soli na dan) in pri ostalih članih gospodinjstva (za 0,63g soli na dan). Osebe iz kontrolne 
skupine, ki so vključene v predavanje o zdravem načinu življenja, povečajo vnos soli na 
dan. Matere zaužijejo na dan 0,02g soli več, ostali člani družine pa kar za 0,69g soli. Vsem 
sodelujočim, tistim na kuharskih delavnicah in tistim na predavanjih, se je povišal krvni 
tlak, vendar se je osebam na kuharskih delavnicah povišal manj (okrog 2 mmHg) kot 
osebam na predavanjih (okrog 6 mmHg). 

Pri pripravi hrane je pomembno izbrati zdrave tehnike, kot je dušenje, kuhanje ali pečenje 
z majhno količino olja, ne pa cvrtje z velikim dodatkom olja in soli (WHO, 2000). Caraher 
idr. (1999) ugotavljajo, da osebe najpogosteje uporabljajo naslednje tehnike priprave 
hrane: 90,0 % oseb uporablja kuhanje v vreli vodi, 75,4 % oseb cvrenje in 54,4 % oseb 
kuhanje na sopari. 

Posamezniki naj bi dnevno zaužili tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerjo) in dve vmesni 
malici (dopoldanska in popoldanska). Odsvetuje se združevanje obrokov (Gabrijelčič 
Blenkuš idr., 2005).  Neredno prehranjevanje z manj kot 3 obroki ali več kot 6 obrokov na 
dan lahko privede do prekomerne hranjenosti in debelosti (Artnik idr., 2012). Poznamo 
štiri različne prehranske prakse oziroma odnose do prehranjevanja. Aspirativni 
tradicionalisti imajo malo znanja o pripravi hrane. Zaradi pomanjkanja zanimanja za hrano 
in prehranjevanje ne skrbijo za zdrav način prehranjevanja, prav tako jih kuharske oddaje 
ne zanimajo. Nadpovprečno uživajo velike količine mesa in mesnih izdelkov. Socialno 
ogroženi tradicionalisti so slabo razgledani na področju prehrane, zaradi česar je zdrava 
prehrana redko na jedilniku, predvsem je redko uživanje zelenjave. Zdravstveno 
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ozaveščeni in družbeno odgovorni hedonisti radi kuhajo in preizkušajo novosti, zaradi 
česar so nadpovprečno naklonjeni ogledu kuharskih oddaj. Dobro poznajo nevsakdanje 
kuharske sestavine in prisegajo na dobro kakovost hrane (predvsem zelenjave). 
Nadpovprečno uživajo zdrava živila. Urbano adaptirani tradicionalisti niso naklonjeni 
novostim na področju hrane, količina hrane prevlada nad kakovostjo (Kamin idr., 2012). 

V raziskavi o pomembnosti zdravega prehranjevanja staršev in vpliv le-tega na otroke so 
se pokazale statistično pomembne razlike in pozitivna povezava med uživanjem sadja in 
zelene solate pri večerji. Starši, ki uživajo večje število enot sadja in zelenjave dnevno, 
pogosteje prenesejo ta vzorec na svoje otroke, da tudi oni začnejo dnevno uživati ustrezne 
količine sadja in zelenjave. Zanimiva je ugotovitev, da starši, ki uživajo zeleno solato za 
večerjo, pogosteje zaužijejo priporočljivo dnevno količino sadja in zelenjave (Draxten, 
Fulkerson, Friend, Flattum in Schow, 2014). Pomembnost vključenosti staršev v 
izobraževanje o prehrani se kaže tudi pri plavalcih. Slednji imajo nižjo stopnjo 
prehranskega znanja, če njihovi starši ne sodelujejo v raziskavi (Philippou idr., 2017). 
Boljše prehransko znanje matere vpliva na najstnikovo uživanje hrane, saj začne ta uživati 
večje količine sadja, polnozrnatih izdelkov, morske hrane in stročnic. Matere z boljšim 
prehranskim znanjem preprečijo ali zmanjšajo vnos prevelikih količin nezdrave hrane v 
hišo, kar pripomore k bolj zdravemu načinu prehranjevanja (Tabbakh in Freeland Graves, 
2016). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 CILJI 
V raziskavi želimo ugotoviti, kakšna je raven prehranske pismenosti med odraslimi in 
kakšne so razlike v pismenosti glede na spol, starost in izobrazbo oseb, ki so vključene v 
vzorec. Ugotoviti želimo, katerih oblik neformalnega prehranskega izobraževanja se 
odrasli udeležujejo, kako pridobivajo informacije o hrani in prehranjevanju ter kakšna je 
povezanost med prehransko pismenostjo in neformalnim prehranskim izobraževanjem. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na podlagi ciljev postavimo naslednja raziskovalna vprašanja: 

Kakšno raven prehranske pismenosti dosegajo odrasli? 

Katerih oblik neformalnega prehranskega izobraževanja se udeležujejo odrasli in kako 
pogosto se odrasli glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe vključujejo v neformalne 
oblike prehranskega izobraževanja?  

Kako se razlikuje prehranska pismenost odraslih glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe 
in vključenost v neformalne oblike izobraževanja? 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  
Uporabimo deskriptivno metodo raziskovanja. Raziskava temelji na kvantitativnem 
raziskovalnem pristopu.  

3.3.1 Vzorec 
V raziskavo je vključenih 210 anketiranih oseb, starih od 18 do 65 let, obeh spolov, iz 
različnih krajev Slovenije, z različno stopnjo izobrazbe. Osebe so po starosti razdeljene v 
tri skupine: 
- starostna skupina od 18 do 30 let; osebe zaživijo samostojno življenje in samostojno 
pripravljajo hrano, 
- starostna skupina od 31 do 50 let; osebe si ustvarijo lastno gospodinjstvo, prehranjevanje 
je povezano z aktivno delovno dobo posameznika, 
- starostna skupina od 51 do 65 let; osebe se pogosteje soočijo z različnimi zdravstvenimi 
težavami in namenijo več pozornosti svojemu zdravju. 
 

Preglednica 1: Vzorec anketiranih oseb glede na spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

spol/starostna skupina /stopnja izobrazbe N f (%) 
Moški 38 18,00 
Ženske 172 82,00 

18-30 let 112 53,33 
31-50 let 70 31,90 
51-65 let 28 14,76 

Nižja (dokončana poklicna, strokovna šola 
ali manj) 

32 15,00 

Srednja (dokončana srednja šola) 53 25,00 
Visoka (dokončana višja, visoka šola ali 

več) 
125 60,00 
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3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
Postopek zbiranja podatkov je anketiranje, tehnika zbiranja podatkov pa anketni 
vprašalnik. Za namen raziskave oblikujemo anketni vprašalnik o neformalnem 
prehranskem izobraževanju. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja različnega tipa (Priloga 
1). Prehransko pismenost ugotavljamo s testom znanja, ki vsebuje vprašanja, vsebinsko 
povezana s poznavanjem prehranskih priporočil o zdravem načinu prehranjevanja in o 
prehranskem vedenju anketirancev. Anketni vprašalnik in test znanja so anketiranci 
reševali preko spletne aplikacije, dostopne na spletni strani www.1ka.si, ali v pisni obliki 
od meseca aprila do junija 2016. 

3.3.3 Postopki obdelave podatkov 
Pridobljene podatke statistično ovrednotimo z uporabo računalniškega programa Microsoft 
Office Excel in SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Podatke analiziramo s 
statistično analizo (Pearsonov hi-kvadrat test, Mann-Withney test, Kruskal-Wallis test). 
Uporabljen test oziroma preizkus je označen pri vsaki preglednici. Če je manj kot 20,0 % 
teoretičnih frekvenc manjših od 5 in so vse teoretične frekvence večje od 1, uporabimo 
Pearsonov hi-kvadrat test. V nasprotnem primeru uporabimo Kullbackov 2Î preizkus. 
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3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
3.4.1 Neformalne oblike izobraževanja odraslih 

Pri ugotavljanju pogostosti uporabe posameznih oblik neformalnega in informalnega izobraževanja opazujemo naslednje vire informacij: 
pridobivanje prehranskih nasvetov od družinskih članov, ogled kuharskih oddaj, branje kuharskih revij, knjig, časopisov in znanstvenih 
člankov, poslušanje oddaj na radiu ter iskanje informacij in receptov s pomočjo interneta. Za vrednotenje pogostosti uporabimo Likertovo 
lestvico. 
 
Preglednica 2: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov glede na spol anketirancev 

Viri informacij 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto 

M 

 

 

SD R povprečno 

 

 

U α 
Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Družinski člani, sorodniki, 
prijatelji 

moški 3 7,9 11 28,9 17 44,7 7 18,4 2,26 0,860 117,95  
2795,0 

 
0,136 ženske 7 4,1 39 22,7 79 45,9 47 27,3 2,03 0,816 102,75 

Kuharske oddaje na 
komercialnih televizijskih 

programih (pop tv, planet tv) 

moški 13 34,2 10 26,3 10 26,3 5 13,2 2,82 1,062 124,68 

 
 
 

2539,0 
 

0,025 

ženske 26 15,1 53 30,8 57 33,1 36 20,9 2,40 0,983 101,26 

Kuharske oddaje na 
nacionalni televiziji (RTV) 

moški 18 48,6 14 37,8 5 13,5 0 0,0 3,35 0,716 122,34 
 
 
 

2540,5 

 
 
 

0,025 ženske 56 32,6 75 43,6 29 16,9 12 7,0 3,02 0,882 101,27 

Kuharske knjige 
moški 20 52,6 11 28,9 4 10,5 3 7,9 3,26 0,950 139,96  

1920,5 
 

0,000 ženske 27 15,8 70 40,9 51 29,8 23 13,5 2,59 0,912 97,23 

Kuharske revije 

moški 19 50,0 12 31,6 7 18,4 0 0,0 3,32 0,775 124,71 
 
 

2386,0 0,010 

ženske 47 28,0 70 41,7 39 23,2 12 7,1 2,90 0,891 98,70 



 

Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta, 2017. 

17 

Nadaljevanje Preglednice 2 

Viri informacij 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto  

M 

 

SD 
 

R povprečno 
 

U 
 

α Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Internet 
moški 7 18,4 10 26,3 15 39,5 6 15,8 2,47 0,979 149,67  

1551,5 
 

0,000 ženske 5 2,9 10 5,8 62 36,3 94 55,0 1,57 0,736 95,07 

Kuharski recepti na internetu 
moški 6 15,8 15 39,5 10 26,3 7 18,4 2,53 0,979 153,01  

1462,5 
 

0,000 ženske 3 1,7 13 7,6 58 33,7 98 57,0 1,54 0,712 95,00 

Poljudne revije (Jana, 
Cosmopolitan …) 

moški 27 71,1 8 21,1 2 5,3 1 2,6 3,61 0,718 127,95 
 
 

2415,0 
 

0,006 
ženske 77 44,8 68 39,5 26 15,1 1 0,6 3,28 0,738 100,54 

Dnevni časopisi (Delo, 
Slovenske novice…) 

moški 27 71,1 8 21,1 3 7,9 0 0,0 3,63 0,633 122,32 
 

2629,0 0,035 
ženske 90 52,3 55 32,0 26 15,1 1 0,6 3,36 0,756 101,78 

Znanstveni članki o prehrani 
moški 15 39,5 15 39,5 7 18,4 1 2,6 3,16 0,823 113,11  

2979,0 
 

0,368 ženske 62 36,0 59 34,3 37 21,5 14 8,1 2,98 0,952 103,82 

Radijske oddaje o prehrani 
moški 22 57,9 13 34,2 3 7,9 0 0,0 3,50 0,647 115,41  

2891,5 
 

0,221 ženske 83 48,3 65 37,8 22 12,8 2 1,2 3,33 0,742 103,31 

Legenda: povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1– pogosto (1x ali večkrat na teden), 2 – občasno (1 do 4x na mesec), 3 – redko (1 do 10x na 
leto), 4 – nikoli. 
 
Pri pogostosti pridobivanja prehranskih nasvetov od sorodnikov in prijateljev ne prihaja do statistično pomembnih razlik med spoloma. Enako 
velja tudi za pridobivanje informacij iz znanstvenih člankov in poslušanje radijskih oddaj o prehrani. Na obravnavanem vzorcu ugotovimo, da 
je delež žensk (27,3%), ki pogosto pridobivajo prehranske nasvete od sorodnikov in prijateljev, večji, kot je delež moških (18,4 %). 
Znanstvene članke o prehrani pogosteje berejo ženske (8,1 %) kakor moški (2,6 %). Večji delež žensk (12,8 %) kot moških (7,9 %) občasno 
posluša radijske oddaje o prehrani.  
 
Pri ogledu kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih so statistično pomembne razlike na ravni α = 0,025 (U = 2539,0). Ženske 
pogosteje (M = 2,40) gledajo kuharske oddaje na komercialnih televizijskih programih kakor moški (M = 2,82). 20,9 % žensk in 13,2 % 
moških pogosto, 34,2 % moških in 15,1 % žensk nikoli ne gleda kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih. Statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,025 (U = 2540,5) so vidne pri ogledu kuharskih oddaj na nacionalni televiziji. Moški redkeje (M = 3,35) 
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gledajo kuharske oddaje na nacionalni televiziji kakor ženske (M = 3,02). Večji delež 
moških (86,4 %) kakor žensk (76,2 %) nikoli ne gleda kuharske oddaje na nacionalni 
televiziji ali si jih ogleda le redko. Mann-Whitney test pokaže statistično pomembne 
razlike na ravni α = 0,000 (U = 1920,5) pri branju kuharskih knjig. Ženske pogosteje 
(M = 2,59) berejo kuharske knjige kakor moški (M = 3,26). 81,5 % moških in 56,7 % 
žensk nikoli ne bere kuharskih knjig ali jih bere le redko. Pri branju kuharskih revij so 
statistično pomembne razlike na ravni α = 0,010 (U = 2386,0). Ženske pogosteje 
(M = 2,90) berejo kuharske revije kakor moški (M = 3,32). 81,6 % moških in 69,7 % žensk 
nikoli ne bere kuharskih revij ali jih bere le redko.  
 
Statistično pomembne razlike se pokažejo na ravni α = 0,000 (U = 1551,5) pri pridobivanju 
informacij o prehrani na internetu. Ženske pogosteje (M = 1,57) pridobivajo informacije o 
prehrani na internetu kakor moški (M = 2,47). Večji delež žensk (55,0 %) kakor moških 
(15,8 %) pogosto pridobiva informacije na takšen način. 44,7 % moških in 8,7 % žensk 
nikoli ne pridobiva informacije o prehrani na internetu ali jih pridobiva le redko. Pri 
pridobivanju kuharskih receptov na internetu se pokažejo statistično pomembne razlike na 
ravni α = 0,000 (U = 1462,5). Moški redkeje (M = 2,53) pridobivajo kuharske recepte na 
internetu kakor ženske (M = 1,54). Odgovor pogosto je izbralo več kot polovični delež 
žensk (57,0 %) in manjši delež moških (18,4 %). Pri odgovoru nikoli je delež žensk 
(1,7 %) manjši od deleža moških (15,8 %). Prav tako se pokažejo statistično pomembne 
razlike na ravni α = 0,006 (U = 2415,0) pri pridobivanju informacij o prehrani v poljudnih 
revijah. Ženske pogosteje (M = 3,28) pridobivajo informacije od moških (M = 3,61). Večji 
delež žensk (15,1 %) kakor moških (5,3 %) je izbralo odgovor občasno. 71,1 % moških in 
44,8 % žensk pa odgovor nikoli. Statistično pomembne razlike na ravni α = 0,035 
(U = 2629,0) se pokažejo pri pridobivanju informacij o prehrani v dnevnih časopisih. 
Ženske pogosteje (M = 3,36) pridobivajo informacije na takšen način kakor moški 
(M = 3,63). Večji delež žensk občasno (15,1 %) pridobiva informacije o prehrani v dnevnih 
časopisih v primerjavi z moškimi (7,9 %). 71,1 % moških in 52,3 % žensk nikoli ne 
pridobivajo informacij o prehrani v dnevnih časopisih. 

Če vzorec podrobneje pogledamo, ugotovimo, da 18,4 % moških pogosto pridobiva 
kuharske recepte na internetu ter prehranske nasvete sorodnikov in prijateljev. Delež 
moških, ki nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah in dnevnih 
časopisih, je visok (71,1 %). 57,0 % žensk pogosto pridobiva kuharske recepte na internetu 
in 55,0 % žensk pridobiva informacije o prehrani na internetu. Delež žensk, ki nikoli ne 
pridobiva informacij o prehrani z branjem dnevnih časopisov, znaša 52,3 %, delež žensk, 
ki nikoli ne posluša radijskih oddaj, znaša 48,3 %. 
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Preglednica 3: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov glede na starost anketirancev 

Viri informacij 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto 

M 

 

SD R povprečno 

 

K-W test df α Starostna 
skupina (leta) 

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

Družinski člani, 
sorodniki, prijatelji 

18-30 4 3,6 22 19,6 51 45,5 35 31,3 1,96 0,810 97,08  
 
 

7,883 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

0,019 

31-50 5 7,1 23 32,9 30 42,9 12 17,1 2,30 0,840 120,99 

51-65 1 3,6 5 17,9 15 53,6 7 25,0 2,00 0,770 100,46 

Kuharske oddaje 
na komercialnih 

televizijskih 
programih  

18-30 24 21,4 31 27,7 35 31,3 22 19,6 2,51 1,040 107,24 

 
0,457 

 

 
 
 

2 
 

0,796 
31-50 14 20,0 21 30,0 19 27,1 16 22,9 2,47 1,059 105,36 

51-65 1 3,6 11 39,3 13 46,4 3 10,7 2,36 0,731 98,89 

Kuharske oddaje 
na nacionalni 

televiziji  

18-30 43 38,7 45 40,5 20 18,0 3 2,7 3,15 0,811 109,21 

 
5,099 

 

 
 
 

2 
 

 
 
 

0,078 31-50 25 35,7 33 47,1 5 7,1 7 10,0 3,09 0,913 107,26 

51-65 6 21,4 11 39,3 9 32,1 2 7,1 2,75 0,887 82,66 

Kuharske knjige 
18-30 29 25,9 47 42,0 27 24,1 9 8,0 2,86 0,899 113,46  

7,924 
 

 
2 
 

0,019 31-50 16 23,2 23 33,3 20 29,0 10 14,5 2,65 0,997 101,41 
51-65 2 7,1 11 39,3 8 28,6 7 25,0 2,29 0,937 80,02 

Kuharske revije 
18-30 43 38,7 45 40,5 18 16,2 5 4,5 3,14 0,847 113,60  

8,809 
 

 
2 
 

 
0,012 31-50 18 26,1 28 40,6 18 26,1 5 7,2 2,86 0,896 95,37 

51-65 5 19,2 9 34,6 10 38,5 2 7,7 2,65 0,892 81,96 
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Nadaljevanje Preglednice 3 

Viri informacij 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto 

 

M 

 

 

SD 

R 

povprečno 

 

 

K-W test 

 

df 

 

α 

Starostna 
skupina 

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

Internet 
18-30 2 1,8 9 8,0 39 34,8 62 55,4 1,56 0,720 95,06  

8,059 
 

 
2 
 

 
0,018 31-50 7 10,1 7 10,1 27 39,1 28 40,6 1,90 0,957 114,55 

51-65 3 10,7 4 14,3 11 39,3 10 35,7 2,00 0,981 121,23 

Kuharski recepti 
na internetu 

18-30 1 0,9 10 8,9 34 30,4 67 59,8 1,51 0,697 92,63  
 

14,549 
 

 
 

2 
 

 
 

0,001 
31-50 5 7,1 14 20,0 20 28,6 31 44,3 1,90 0,965 115,54 

51-65 3 10,7 4 14,3 14 50,0 7 25,0 2,11 0,916 131,86 

Poljudne revije  
 

18-30 58 51,8 40 35,7 14 12,5 0 0,0 3,39 0,702 108,61 
 

0,983 
 

 
 

2 
 

 
 

0,612 31-50 35 50,0 22 31,4 12 17,1 1 1,4 3,30 0,805 103,63 

51-65 11 39,3 14 50,0 2 7,1 1 3,6 3,25 0,752 97,75 

Dnevni časopisi  

18-30 69 61,6 28 25,0 15 13,4 0 0,0 3,48 0,723 111,29 

 
8,656 

 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

0,013 31-50 39 55,7 24 34,3 6 8,6 1 1,4 3,44 0,715 107,33 

51-65 9 32,1 11 39,3 8 28,6 0 0,0 3,04 0,793 77,79 

Znanstveni članki 
o prehrani 

18-30 47 42,0 33 29,5 22 19,6 10 8,9 3,04 0,990 108,69 
 

1,639 
 

 
 

2 
 

 
 

0,441 
31-50 25 35,7 26 37,1 14 20,0 5 7,1 3,01 0,925 105,34 

51-65 5 17,9 15 53,6 8 28,6 0 0,0 2,89 0,685 93,13 

Radijske oddaje o 
prehrani 

18-30 67 59,8 39 34,8 6 5,4 0 0,0 3,54 0,599 118,48 
 

23,484 
 

 
 

2 
 

 
 

0,000 
31-50 33 47,1 27 38,6 8 11,4 2 2,9 3,30 0,787 101,89 

51-65 5 17,9 12 42,9 11 39,3 0 0,0 2,79 0,738 62,61 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 – pogosto (1x ali večkrat na teden), 2 – občasno (1 do 4x na mesec), 3 – redko (1 do 10x 
na leto), 4 – nikoli. 
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Pokažejo se statistično pomembne razlike na ravni α = 0,019 pri pridobivanju prehranskih 
nasvetov od sorodnikov ali prijateljev. Najpogosteje pridobivajo prehranske nasvete osebe 
med 18. in 30. letom starosti (M = 1,96), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (M = 2,00) ter 
osebe med 31 do 50 let (M = 2,30). Občasno pridobiva prehranske nasvete od sorodnikov 
ali prijateljev 53,6 % oseb med 51. in 65. letom starosti, 45,5 % oseb, starih od 18 do 30 
let, in 42,9 % oseb, ki so stari od 31 do 50 let. V starostni skupini od 51 do 65 let je 
21,5 % anketirancev izbralo odgovor redko ali nikoli, 23,2 % v starostni skupini od 18 do 
30 let ter 40,0 % v starostni skupini od 31 do 50 let. Med starostnimi skupinami ne prihaja 
do statistično pomembnih razlik glede ogleda kuharskih oddaj na komercialnih 
televizijskih programih. Enako velja tudi za oglede kuharskih oddaj na nacionalni 
televiziji, pridobivanje informacij o prehrani v poljudnih revijah ter branje znanstvenih 
člankov o prehrani. Kuharske oddaje na komercialnih televizijskih programih najpogosteje 
gledajo osebe, stare od 31 do 50 let (22,9 %), manj osebe, ki so stare od 18 do 30 let 
(19,6 %) in najmanj osebe, stare od 51 do 65 let (10,7 %). Največji delež oseb, starih med 
31 in 50 let (47,1 %), redko gleda kuharske oddaje na nacionalni televiziji, osebe stare 
med 18 in 30 let še redkeje (40,5 %), osebe stare med 51 in 65 let najredkeje (39,3 %). 
Delež oseb, ki nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah, se s starostjo 
zmanjšuje. 8,9 % oseb, starih od 18 do 30 let, pogosto bere znanstvene članke o prehrani, 
sledi jim 7,1 % oseb, starih od 31 do 50 let.  
 
Statistično pomembne razlike na ravni α = 0,019 so se pokazale pri pridobivanju 
informacij o prehrani z branjem kuharskih knjig. S starostjo se povečuje pogostost branja 
kuharskih knjig. Najpogosteje berejo kuharske knjige osebe stare od 51 do 65 let 
(M = 2,29; 25,0 %), sledijo osebe stare od 31 do 50 let (M = 2,65; 14,5 %) ter osebe iz 
starostne skupine od 18 do 30 let (M = 2,86; 8,0 %). Pri pridobivanju informacij o prehrani 
z branjem kuharskih revij se pojavljajo statistično pomembne razlike na ravni α = 0,012 
(8,809). S starostjo se povečuje pogostost branja kuharskih revij. Kuharske revije 
najpogosteje berejo osebe, ki so stare od 51 do 65 let (M = 2,65), sledijo osebe stare od 31 
do 50 let (M = 2,86) ter osebe stare od 18 do 30 let (M = 3,14). Razlike zaznamo pri 
odgovoru nikoli, saj 38,7 % oseb, starih od 18 do 30 let, 26,1 % oseb, starih od 31 do 50 
let, ter 19,2 % oseb, starih od 51 do 65 let, nikoli ne bere kuharske revije. 
 
Statistično pomembne razlike na ravni α = 0,018 je zaznati pri pridobivanju informacij o 
prehrani na internetu. Uporaba interneta se s starostjo oseb zmanjšuje. Najpogosteje 
uporabljajo internet osebe, ki so stare od 18 do 30 let (M = 1,56; 55,4 %), sledijo osebe 
stare od 31 do 50 let (M = 1,90; 40,6 %) ter osebe iz starostne skupine od 51 do 65 let 
(M = 2,00; 35,7 %). Pri pridobivanju kuharskih receptov na internetu so statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,001. Uporaba interneta za iskanje kuharskih receptov se s 
starostjo oseb zmanjšuje. Najpogosteje pridobivajo kuharske recepte na internetu osebe, 
stare od 18 do 30 let (M = 1,51; 59,8 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (M = 1,90; 
44,3 %), ter osebe iz starostne skupine od 51 do 65 let (M = 2,11; 25,0 %). 10,7 % oseb iz 
skupine od 51 do 65 let, 7,1 % iz starostne skupine od 31 do 50 let ter 0,9 % iz skupine od 
18 do 30 let je izbralo odgovor nikoli. 
 
Pri informacijah o prehrani v dnevnih časopisih so statistično pomembne razlike na ravni 
α = 0,013. Pogostost pridobivanja informacij o prehrani v dnevnih časopisih se s starostjo 
zmanjšuje. Osebe, stare od 51 do 65 let (M = 3,04), najpogosteje pridobivajo informacije o 
prehrani v dnevnih časopisih, sledijo jim osebe, stare od 31 do 50 let (M = 3,44) ter 
starostna skupina od 18 do 30 let (M = 3,48). 61,6 % oseb, starih med 18 in 30 let, 55,7 % 
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oseb, starih med 31 in 50 let, ter 32,1 % oseb iz starostne skupine med 51 in 65 let je 
izbralo odgovor nikoli. Statistično pomembne razlike na ravni α = 0,000 so se pokazale pri 
pridobivanju informacij o prehrani s poslušanjem radijskih oddaj. S starostjo se povečuje 
pogostost poslušanja radijskih oddaj o prehrani. Najpogosteje poslušajo osebe, stare od 51 
do 65 let, (M = 2,79), sledijo osebe, ki so stare od 31 do 50 let (M = 3,30) ter osebe, stare 
od 18 do 30 let (M = 3,54). Nikoli ne posluša oddaj o prehrani 59,8 % oseb, starih od 18 
do 30 let, 47,1 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let ter 17,9 % oseb, starih od 51 do 
65 let. 
 
Če vzorec podrobneje pogledamo, ugotovimo, da 59,8 % oseb, starih od 18 do 30 let, 
pogosto pridobiva informacije o prehrani s pomočjo kuharskih receptov na internetu ter 
informacije o prehrani na internetu (55,4 %). Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v 
dnevnih časopisih 61,6 % oseb, starih od 18 do 30 let. 44,3 % oseb, starih od 31 do 50 let, 
pogosto pridobiva informacije o prehrani preko kuharskih receptov na internetu ter 
informacije o prehrani na internetu (40,6 %). Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v 
dnevnih časopisih 55,7 % oseb, starih od 31 do 50 let. 35,7 % oseb, starih od 51 do 65 let, 
pridobiva informacije o prehrani na internetu ter preko kuharskih receptov na internetu, z 
branjem kuharskih knjig ter s prehranskimi nasveti sorodnikov ali prijateljev (25,0 %). 
Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah 39,3 % oseb, starih od 51 do 
65 let. 
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Preglednica 4: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov glede na stopnjo izobrazbe anketirancev 

Viri informacij 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto  

 

M 

 

 

SD 

 

 

R povprečno 

 

K-W test 

 

df 
 

α 
Stopnja izobrazbe 

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

Družinski člani, 
sorodniki, prijatelji 

Nižja 0 0,0 6 18,8 17 53,1 9 28,1 1,91 0,689 95,09  
 

1,879 

 
 
2 

 
 

0,391 
Srednja 3 5,7 11 20,8 24 45,3 15 28,3 2,04 0,854 102,25 
Visoka 7 5,6 33 26,4 55 44,0 30 24,0 2,14 0,846 109,54 

Kuharske oddaje na 
komercialnih 
televizijskih 
programih  

Nižja 
3 9,4 11 34,4 10 31,3 8 25,0 

2,28 0,958 94,72  
 
 
 

1,706 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

0,426 

Srednja 
10 18,9 15 28,3 16 30,2 12 22,6 

2,43 1,047 103,06 

Visoka 26 20,8 37 29,6 41 32,8 21 16,8 2,54 1,004 109,30 

Kuharske oddaje na 
nacionalni televiziji  

Nižja 
9 28,1 19 59,4 2 6,3 2 6,3 

3,09 0,777 104,80 
 

0,943 

 
 
 
2 

 
 
 

0,624 Srednja 17 32,1 22 41,5 9 17,0 5 9,4 2,96 0,940 98,73 

Visoka 48 38,7 48 38,7 23 18,5 5 4,0 3,12 0,852 107,73 

Kuharske knjige 
Nižja 7 21,9 16 50,0 3 9,4 6 18,8 2,75 1,016 109,28 

0,739 
 
2 

 
0,691 Srednja 13 25,0 13 25,0 20 38,5 6 11,5 2,63 0,991 99,33 

Visoka 27 21,6 52 41,6 32 25,6 14 11,2 2,74 0,926 106,26 

Kuharske revije 
Nižja 8 25,0 12 37,5 9 28,1 3 9,4 2,78 0,941 91,28 

3,110 
 
2 

 
0,211 Srednja 14 28,0 20 40,0 13 26,0 3 6,0 2,90 0,886 98,00 

Visoka 44 35,5 50 40,3 24 19,4 6 4,8 3,06 0,862 108,87 

Internet 
Nižja 6 18,8 1 3,1 10 31,3 15 46,9 1,94 1,134 111,13 

1,520 
 
2 

 
0,468 Srednja 1 1,9 5 9,6 18 34,6 28 53,8 1,60 0,748 97,25 

Visoka 5 4,0 14 11,2 49 39,2 57 45,6 1,74 0,815 106,66 
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Nadaljevanje Preglednice 4 

Viri informacij 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto 

M 

 

 

SD R povprečno 

 

 

K-W 

test 

 

 

df α 
Stopnja 

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

Kuharski 
recepti na 
internetu 

Nižja 4 12,5 2 6,3 8 25,0 18 56,3 1,75 1,047 102,16 
 

1,115 

 
 
2 

 
 

0,573 
 

Srednja 1 1,9 7 13,2 16 30,2 29 54,7 1,62 0,790 99,76 
Visoka 4 3,2 19 15,2 44 35,2 58 46,4 1,75 0,829 108,79 

Poljudne revije  
 

Nižja 14 43,8 9 28,1 8 25,0 1 3,1 3,13 0,907 92,78 
 

4,850 

 
 
2 

 
 

0,088 
Srednja 22 41,5 22 41,5 9 17,0 0 0,0 3,25 0,731 97,03 

Visoka 68 54,4 45 36,0 11 8,8 1 0,8 3,44 0,689 112,35 

Dnevni 
časopisi  

Nižja 13 40,6 12 37,5 6 18,8 1 3,1 3,16 0,847 88,03 
 

5,121 

 
 
2 
 

 
 

0,077 
Srednja 27 50,9 19 35,8 7 13,2 0 0,0 3,38 0,713 101,77 

Visoka 77 61,6 32 25,6 16 12,8 0 0,0 3,49 0,714 111,55 

Znanstveni 
članki o 
prehrani 

Nižja 12 37,5 15 46,9 4 12,5 1 3,1 3,19 0,780 114,67 
1,224 

 
2 

 
0,542 Srednja 18 34,0 18 34,0 12 22,6 5 9,4 2,92 0,978 100,43 

Visoka 47 37,6 41 32,8 28 22,4 9 7,2 3,01 0,946 105,30 

Radijske 
oddaje o 
prehrani 

Nižja 10 31,3 17 53,1 5 15,6 0 0,0 3,16 0,677 87,05 
4,237 

 
2 

 
0,120 Srednja 29 54,7 16 30,2 7 13,2 1 1,9 3,38 0,790 108,54 

Visoka 66 52,8 45 36,0 13 10,4 1 0,8 3,41 0,708 108,94 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1– pogosto (1x ali večkrat na teden), 2 – občasno (1 do 4x na mesec), 3 – redko (1 do 10x na 
leto), 4 – nikoli. 
 
Pri pogostosti pridobivanja prehranskih nasvetov od sorodnikov ali prijateljev ne prihaja do statistično pomembnih razlik med osebami z 
različno stopnjo izobrazbe. Enako velja tudi glede ogleda kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih in na nacionalni televiziji, 
glede branja kuharskih knjig in revij, pridobivanja informacij o prehrani na internetu, kuharskih receptov na internetu, informacij o prehrani v 
poljudnih revijah in v dnevnih časopisih ter tudi pri branju znanstvenih člankov in poslušanju radijskih oddaj o prehrani. Pogostost občasnega 
pridobivanja prehranskih nasvetov od sorodnikov ali prijateljev se z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. Pogostost ogleda kuharskih oddaj na 
komercialnih televizijskih programih se z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. Prav tako se z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje pogostost 
ogleda kuharskih oddaj na nacionalni televiziji.  Odgovor nikoli je izbralo 38,7 % oseb z visoko stopnjo, 32,1 % oseb s srednjo in 28,1 % o
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seb z nižjo stopnjo izobrazbe. Kuharskih knjig nikoli ne bere največji delež oseb s srednjo 
stopnjo izobrazbe (25,0 %), z nižjo (21,9 %) ter z visoko (21,6 %). Branje kuharskih revij 
se z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. Najpogosteje pridobivajo informacije o prehrani 
na internetu osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (53,8 %), z nižjo (46,9 %) ter z visoko 
(45,6 %). Pridobivanje kuharskih receptov na internetu se z višjo stopnjo izobrazbe 
zmanjšuje. Informacij o prehrani v poljudnih revijah nikoli ne pridobiva največji delež 
oseb z visoko stopnjo izobrazbe (54,4 %), z nižjo (43,8 %) ter s srednjo (41,5 %). 
Pridobivanje informacij o prehrani v dnevnih časopisih se z višjo stopnjo izobrazbe 
zmanjšuje. Da znanstvene članke o prehrani pogosto berejo, je odgovoril največji delež 
oseb s srednjo (9,4 %), manjši delež oseb z visoko (7,2 %) ter najmanjši delež oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe (3,1 %). S poslušanjem radijskih oddaj o prehrani pridobiva informacije 
največji delež oseb s srednjo (54,7 %), z visoko (52,8 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe 
(31,3 %). 
 
Če vzorec podrobneje pogledamo, ugotovimo, da pogosto pridobivajo kuharske recepte na 
internetu (56,3 %) ter informacije o prehrani na internetu (46,9 %) osebe z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah 43,8 % oseb z 
nižjo stopnjo izobrazbe. Osebe s srednjo stopnjo izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske 
recepte (54,7 %) in informacije o prehrani na internetu (53,8 %). Nikoli ne pridobiva 
informacij o prehrani s poslušanjem radijskih oddaj 54,7 % oseb s srednjo stopnjo 
izobrazbe. Osebe z visoko stopnjo izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske recepte 
(46,4 %) in informacije o prehrani na internetu (45,6 %). 61,6 % oseb z visoko stopnjo 
izobrazbe nikoli ne pridobiva informacij  o prehrani v dnevnih časopisih. 
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V nadaljevanju je predstavljena ocena anketirancev o uporabnosti informacij o prehrani glede na njihov vir. Ocena je bila pridobljena s 
pomočjo Likertove lestvice. 

Preglednica 5: Ocena uporabnosti informacij o prehrani glede na vir informacij in spol anketiranca 

Viri informacij 
 

Zelo uporabne 
informacije. 

Dobro uporabne 
informacije. 

Manj uporabne 
informacije. 

Na ta način ne 
spremljam prehranskih 

informacij. M 

 

 

 

SD 

 

 

 

R povprečno 

 

 

 

U α 

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

Družinski 
člani,sorodniki, 

prijatelji 

moški 11 28,9 22 57,9 2 5,3 3 7,9 2,08 0,818 89,32 
 
 

2653,0 

 
 

0,046 ženske 84 48,8 68 39,5 14 8,1 6 3,5 2,34 0,774 109,08 

Kuharske oddaje na 
komercialnih 
televizijskih 
programih 

moški 3 8,8 13 38,2 12 35,3 6 17,6 1,38 0,888 74,51 

 
 

1938,5 0,023 

ženske 28 18,8 67 45,0 46 30,9 8 5,4 1,77 0,815 95,99 

Kuharske oddaje na 
nacionalni televiziji 

moški 3 9,4 11 34,4 10 31,3 8 25,0 1,28 0,958 68,88 
 
 

1676,0 
 

0,133 
ženske 15 12,0 51 40,8 48 38,4 11 8,8 1,56 0,817 81,59 

Kuharske knjige 

moški 9 30,0 11 36,7 3 10,0 7 23,3 1,73 1,143 75,65 
 
 

1804,5 0,025 

ženske 59 37,6 84 53,5 10 6,4 4 2,5 2,26 0,690 97,51 

Kuharske revije 

moški 7 24,1 8 27,6 8 27,6 6 20,7 1,55 1,088 67,62 
 
 
 

1526,0 

 
0,057 

ženske 30 22,6 74 55,6 21 15,8 8 6,0 1,95 0,791 84,53 

Internet 
moški 12 35,3 17 50,0 4 11,8 1 2,9 2,18 0,758 79,35  

2103,0 
 

0,006 ženske 97 57,7 65 38,7 5 3,0 1 0,6 2,54 0,588 105,98 
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Nadaljevanje preglednice 5 
 

Viri informacij 

 Zelo uporabne informacije. Dobro uporabne informacije. 
Manj uporabne 

informacije. 

Na ta način ne spremljam 
prehranskih informacij. 

 

M 

 

 

 

SD 

 

 

 

R povprečno 

 

 

 

U 

 
α 

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

Kuharski recepti 
na internetu 

moški 12 34,3 17 48,6 5 14,3 1 2,9 2,14 0,772 69,44 
 
 

1800,5 
 

0,000 
ženske 118 69,8 47 27,8 3 1,8 1 0,6 2,67 0,543 109,35 

Poljudne revije 
moški 2 8,7 9 39,1 8 34,8 4 17,4 1,39 0,891 49,04  

852,0 
 

0,110 ženske 7 7,6 52 56,5 31 33,7 2 2,2 1,70 0,642 60,24 

Dnevni časopisi 
moški 0 0,0 9 40,9 9 40,9 4 18,2 1,23 0,752 46,45 

 
 

769,0 
 

0,054 
ženske 6 6,5 45 48,9 39 42,4 2 2,2 1,60 0,647 60,14 

Znanstveni članki 
o prehrani 

moški 9 36,0 9 36,0 6 24,0 1 4,0 2,04 0,889 66,58 
 
 

1339,5 

 
0,275 

ženske 54 43,9 47 38,2 22 17,9 0 0,0 2,26 0,745 76,11 

Radijske oddaje o 
prehrani 

moški 2 10,0 11 55,0 5 25,0 2 10,0 1,65 0,813 52,25  
835,0 

 
0,436 ženske 17 18,3 45 48,4 31 33,3 0 0,0 1,85 0,706 58,02 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (0 – na ta način ne spremljam prehranskih informacij, 1 – manj uporabne informacije, 2 – 
dobro uporabne informacije, 3 – zelo uporabne informacije). 
 

Mann-Whitney test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,046 (U = 2653,0) v uporabnosti prehranskih nasvetov od sorodnikov 
ali prijateljev. Ženskam se takšni nasveti zdijo bolj uporabni (M = 2,34) kakor moškim (M = 2,08). Skoraj polovični delež žensk (48,8 %) 
ocenjuje prehranske nasvete sorodnikov ali prijateljev kot zelo uporabne v primerjavi z moškimi (28,9 %). Več kot polovica moških (57,9 %) 
ocenjuje takšne nasvete kot dobro uporabne, medtem ko je delež žensk manjši (39,5 %). 
 
V uporabnosti informacij o prehrani, pridobljenih z ogledom kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih, se pokažejo statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,023 (U = 1938,5). Ženskam se takšni nasveti zdijo bolj uporabni (M = 1,77) kakor moškim (M = 1,38).
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Na ta način ne spremlja prehranskih informacij 17,6 % moških in 5,4 % žensk. Statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,025 (U = 1804,5) se pokažejo v uporabnosti informacij o 
prehrani, pridobljenih z branjem kuharskih knjig. Ženskam se tako pridobljene informacije 
zdijo bolj uporabne (M = 2,26) kakor moškim (M = 1,73). Večji delež žensk ocenjuje 
takšne informacije kot dobre ali zelo uporabne (91,1 %) v primerjavi z moškimi (66,7 %). 
Na ta način ne spremlja prehranskih informacij 23,3 % moških in 2,5 % žensk. 
 
V uporabnosti informacij o prehrani, pridobljenih na internetu, so statistično pomembne 
razlike na ravni α = 0,006 (U = 2103,0). Ženskam se informacije zdijo bolj uporabne 
(M = 2,54) kakor moškim (M = 2,18). Večji delež žensk ocenjuje informacije kot dobre ali 
zelo uporabne (96,4 %) v primerjavi z moškimi (85,3 %). Test pokaže statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,000 (U =1800,5) v uporabnosti kuharskih receptov, 
pridobljenih na internetu. Ženskam se kuharski recepti na internetu zdijo bolj uporabni 
(M = 2,67) kakor moškim (M = 2,14). Velik delež žensk ocenjuje takšne kuharske recepte 
kot zelo uporabne (69,8 %) v primerjavi z nižjim deležem moških (34,3 %).  
 
Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede mnenja o uporabnosti 
informacij, pridobljenih z ogledom kuharskih oddaj na nacionalni televiziji, z branjem 
kuharskih revij, informacij, pridobljenih v poljudnih revijah in dnevnih časopisih. Enako 
velja glede uporabnosti informacij, pridobljenih z branjem znanstvenih člankov o prehrani 
ter s poslušanjem radijskih oddaj o prehrani. Informacij, pridobljenih z ogledom kuharskih 
oddaj na nacionalni televiziji, ne spremlja 25,0 % moških in 8,8 % žensk. Prehranskih 
informacij preko kuharskih revij ne spremlja 20,7 % moških in 6,0 % žensk. Večji delež 
žensk ocenjuje informacije o prehrani, pridobljene v poljudnih revijah, kot dobro uporabne 
(56,5 %) v primerjavi z moškimi (39,1 %). Na takšen način ne spremlja prehranskih 
informacij 17,4 % moških in 2,2 % žensk. Informacij, pridobljenih v dnevnih časopisih, ne 
spremlja 18,2 % moških in 2,2 % žensk. Velik delež moških ocenjuje informacije, 
pridobljene s poslušanjem radijskih oddaj o prehrani, kot dobro uporabne (55,0 %) v 
primerjavi z nižjim deležem žensk (48,4 %). 
 
Za vzorec lahko rečemo, da se moškim zdijo zelo uporabne informacije, pridobljene z 
branjem znanstvenih člankov o prehrani (36,0 %), informacije o prehrani na internetu 
(35,3 %) in kuharski recepti, pridobljeni na internetu (34,3 %). Moškim se zdijo manj 
uporabne informacije v poljudnih revijah (34,8 %) ter v dnevnih časopisih (40,9 %). 
Ženske menijo, da so zelo uporabni kuharski recepti (69,8 %) in informacije o prehrani na 
internetu (57,7 %). Informacije o prehrani, pridobljene v dnevnih časopisih (42,4 %), in 
radijske oddaje o prehrani (33,3 %) se zdijo ženskam manj uporabne.  
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Preglednica 6: Ocena uporabnosti informacij o prehrani glede na vir informacij in starost anketiranca 

Viri informacij 
 

Zelo uporabne 
informacije. 

Dobro uporabne 
informacije. 

Manj uporabne 
informacije. 

Na ta način ne spremljam 
prehranskih informacij.  

 

M 

 

 

 

SD 

 

 

 

R povprečno 

 

 

 

K-W test 

 

 

df 

 

 

α 
Starostna skupina 

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

Družinski člani, sorodniki, 
prijatelji 

18-30 54 48,2 45 40,2 10 8,9 3 2,7 2,34 0,754 108,61  
 

0,878 
 
 

2 0,645 
31-50 28 40,0 34 48,6 4 5,7 4 5,7 2,23 0,802 100,73 

51-65 13 46,4 11 39,3 2 7,1 2 7,1 2,25 0,887 104,98 

Kuharske oddaje na 
komercialnih televizijskih 

programih 

18-30 20 21,3 40 42,6 27 28,7 7 7,4 1,78 0,869 96,67 

 
1,709 

 

 
2 
 

0,426 31-50 7 11,5 29 47,5 19 31,1 6 9,8 1,61 0,822 87,05 

51-65 4 14,3 11 39,3 12 42,9 1 3,6 1,64 ,780 87,11 

Kuharske oddaje na 
nacionalni televiziji 

18-30 10 12,3 30 37,0 31 38,3 10 12,3 1,49 0,868 78,31 

0,138 
 

2 
 

 
0,933 

 
 

31-50 4 7,7 24 46,2 17 32,7 7 13,5 1,48 0,828 78,70 

51-65 4 16,7 8 33,3 10 41,7 2 8,3 1,58 0,881 81,96 

Kuharske knjige 

18-30 37 38,9 50 52,6 4 4,2 4 4,2 2,26 0,732 98,69 

 
2,145 

 

 
2 
 

0,342 

31-50 22 34,4 28 43,8 8 12,5 6 9,4 2,03 0,92 87,08 

51-65 9 32,1 17 60,7 1 3,6 1 3,6 2,21 0,686 93,91 

Kuharske revije 
18-30 21 26,9 39 50,0 12 15,4 6 7,7 1,96 0,860 86,06  

1,668 
 

 
2 
 

0,434 
31-50 11 19,3 29 50,9 11 19,3 6 10,5 1,79 0,881 77,17 

51-65 5 18,5 14 51,9 6 22,2 2 7,4 1,81 0,834 77,48 
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Nadaljevanje preglednice 6 

Viri informacij 

 
Zelo uporabne 
informacije. 

Dobro uporabne 
informacije. 

Manj uporabne 
informacije. 

Na ta način ne 
spremljam 
prehranskih 
informacij.  

M 

 

 

 

 

SD 

 

 

 

 

R povprečno 

 

 

 

 

K-W test 

 

df 

 

α 

Starostna 
skupina (leta) 

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

Internet 

18-30 67 62,0 39 36,1 2 1,9 0 0,0 2,60 0,528 110,90 
 

7,753 
 

 
2 
 

0,021 31-50 30 44,8 31 46,3 5 7,5 1 1,5 2,34 0,686 91,10 

51-65 12 44,4 12 44,4 2 7,4 1 3,7 2,30 0,775 89,69 

Kuharski recepti 
na internetu 

18-30 79 71,2 30 27,0 2 1,8 0 0,0 2,69 0,501 110,89  
9,282 

 

 
2 
 

0,010 31-50 39 59,1 23 34,8 3 4,5 1 1,5 2,52 0,662 97,56 
51-65 12 44,4 11 40,7 3 11,1 1 3,7 2,26 0,813 80,09 

Poljudne revije 
18-30 5 8,3 32 53,3 23 38,3 0 0,0 1,70 0,619 59,75  

1,565 
 

 
2 
 

0,457 31-50 1 2,9 23 65,7 8 22,9 3 8,6 1,63 0,690 59,36 
51-65 3 15,0 6 30,0 8 40,0 3 15,0 1,45 0,945 50,38 

Dnevni časopisi 

18-30 3 5,4 25 44,6 28 50,0 0 0,0 1,55 0,601 57,61  
0,045 

 

 
2 
 

0,978 31-50 1 2,9 18 51,4 13 37,1 3 8,6 1,49 0,702 56,73 

51-65 2 8,7 11 47,8 7 30,4 3 13,0 1,52 0,846 58,41 

Znanstveni 
članki o 
prehrani 

18-30 38 51,4 28 37,8 8 10,8 0 0,0 2,41 0,681 83,51 
 

7,911 
 

 
2 
 

0,019 31-50 18 36,7 17 34,7 14 28,6 0 0,0 2,08 0,812 67,36 

51-65 7 28,0 11 44,0 6 24,0 1 4,0 1,96 0,841 61,82 

Radijske oddaje 
o prehrani 

18-30 6 10,7 27 48,2 23 41,1 0 0,0 1,70 0,658 51,63 
 

4,478 
 

 
2 
 

0,107 31-50 6 17,1 19 54,3 9 25,7 1 2,9 1,86 0,733 59,24 

51-65 7 31,8 10 45,5 4 18,2 1 4,5 2,05 0,844 67,11 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (0 – na ta način ne spremljam prehranskih informacij, 1 – manj uporabne informacije, 2 – 
dobro uporabne informacije, 3 – zelo uporabne informacije). 
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Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,021 pri 
uporabnosti informacij o prehrani, pridobljenih na internetu. Uporabnost teh informacij se 
s starostjo zmanjšuje. Najbolj uporabne informacije o prehrani, pridobljene na internetu, se 
zdijo osebam, starim od 18 do 30 let (M = 2,60). Sledijo osebe iz starostne skupine od 31 
do 50 let (M = 2,34) in osebe iz skupine od 51 do 65 let (M = 2,30). 62,0 % oseb, starih od 
18 do 30 let, informacije na internetu oceni kot zelo uporabne, med ostalimi osebami se 
deleži gibljejo okrog 44 %. Pri uporabnosti kuharskih receptov na internetu so statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,010. Uporabnost kuharskih receptov na internetu se s 
starostjo zmanjšuje. Zelo uporabni se kuharski recepti na internetu zdijo osebam, starim od 
18 do 30 let (M = 2,69; 71,2 %). Sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (M = 2,52; 59,1 %) in 
osebe iz starostne skupine od 51 do 65 let (M = 2,26; 44,4 %). Statistično pomembne 
razlike se pojavijo na ravni α = 0,019 pri uporabnosti branja znanstvenih člankov o 
prehrani. Uporabnost znanstvenih člankov o prehrani se s starostjo zmanjšuje. Zelo 
uporabni se zdijo osebam, starim med 18 in 30 let (M = 2,41; 51,4 %), osebam, ki so stari 
med 31 in 50 let (M = 2,08; 36,7 %) ter osebam iz starostne skupine med 51 in 65 let 
(M=1,96; 28,0 %).  
 
Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede uporabnosti 
prehranskih nasvetov sorodnikov ali prijateljev, informacij, pridobljenih z ogledom 
kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih in nacionalni televiziji. Enako 
velja glede uporabnosti informacij, pridobljenih z branjem kuharskih knjig in revij, 
poljudnih revij, dnevni časopisi, s poslušanjem radijskih oddaj o prehrani. 48,2 % oseb, 
starih od 18 do 30 let, ocenjuje uporabnost prehranskih nasvetov sorodnikov ali prijateljev 
kot zelo uporabne v primerjavi s 46,4 % oseb, starih od 51 do 65 let, in 40,0 % oseb, starih 
od 31 do 50 let. Osebe, stare od 18 do 30 let, ocenjujejo informacije, pridobljene z 
ogledom kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih, kot zelo uporabne 
(21,3 %) v primerjavi z osebami, starimi od 51 do 65 let (14,3 %), in osebami iz starostne 
skupine od 31 do 50 let (11,5 %). Informacije, pridobljene z ogledom kuharskih oddaj na 
nacionalni televiziji, ocenjuje kot zelo uporabne 16,7 % oseb, starih od 51 do 65 let, 
12,3 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 7,7 % oseb, starih od 31 do 50 let. Uporabnost 
informacij, pridobljenih z branjem kuharskih knjig in revij, se s starostjo zmanjšuje. 
65,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, 53,3 % oseb, starih od 18 do 30 let, 30,0 % oseb, starih 
od 51 do 65 let, se zdijo informacije, pridobljene v poljudnih revijah, dobro uporabne. 
Največjemu deležu oseb, starih med 31 in 50 let (51,4 %), se zdijo informacije o prehrani, 
pridobljene v dnevnih časopisih, dobro uporabne. Manjša deleža zaznamo pri osebah, 
starih med 51 in 65 let (47,8 %), ter osebah, starih med 18 in 30 let (44,6 %). Uporabnost 
informacij, pridobljenih s poslušanjem radijskih oddaj o prehrani, se s starostjo zmanjšuje. 
 
Osebe, stare od 18 do 30 let, ocenjujejo kuharske recepte na internetu (71,2 %) in 
informacije o prehrani na internetu (62,0 %) kot zelo uporabne. Manj uporabne informacije 
o prehrani v dnevnih časopisih se zdijo 50,0 % oseb, starih od 18 do 30 let. Osebe, stare od 
31 do 50 let, ocenjujejo kuharske recepte na internetu (59,1 %) in informacije o prehrani na 
internetu (44,8 %) kot zelo uporabne. Informacije o prehrani v dnevnih časopisih se zdijo 
manj uporabne 37,1 % osebam enake starosti. Osebe, stare od 51 do 65 let, ocenjujejo 
prehranske nasvete sorodnikov ali prijateljev (46,4 %) ter informacije o prehrani na 
internetu in kuharskim receptom (44,4 %) kot zelo uporabne. Manj uporabne informacije 
se zdijo pridobljene v poljudnih revijah 40,0 % osebam, starim od 51 do 65 let. 
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Preglednica 7: Ocena uporabnosti informacij o prehrani glede na vir informacij in stopnjo izobrazbe anketiranca 

Viri informacij 
 

Zelo uporabne 
informacije Dobro uporabne 

informacije 
Manj uporabne 

informacije 

Na ta način ne 
spremljam 
prehranskih 
informacij 

 

M 

 

 

 

SD 

 

 

R 

povprečno 

 

 

 

K-W 

test 

 

 

 

df 

 

α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Družinski člani, sorodniki, 
prijatelji 

Nižja 15 46,9 15 46,9 1 3,1 1 3,1 2,38 0,707 110,16 
 

0,879 
 
2 

 
0,644 

Srednja 26 49,1 21 39,6 5 9,4 1 1,9 2,36 0,736 109,64 
Visoka 54 43,2 54 43,2 10 8,0 7 5,6 2,24 0,827 102,55 

Kuharske oddaje na 
komercialnih televizijskih 

programih 

Nižja 4 13,3 16 53,3 8 26,7 2 6,7 1,73 0,785 94,50  
 

0,122 

 
 
2 

 
 

0,941 
Srednja 5 10,6 24 51,1 16 34,0 2 4,3 1,68 0,726 90,45 
Visoka 22 20,8 40 37,7 34 32,1 10 9,4 1,70 0,907 91,98 

Kuharske oddaje na 
nacionalni televiziji 

Nižja 0 0,0 14 51,9 9 33,3 4 14,8 1,37 0,742 73,91 
 

0,596 
 
2 

 
0,742 

Srednja 5 12,5 16 40,0 16 40,0 3 7,5 1,58 0,813 82,11 
Visoka 13 14,4 32 35,6 33 36,7 12 13,3 1,51 0,902 79,14 

Kuharske knjige 
Nižja 14 46,7 11 36,7 2 6,7 3 10,0 2,20 0,961 99,83 

 
1,899 

 
2 

 
0,387 

Srednja 13 26,5 30 61,2 2 4,1 4 8,2 2,06 0,801 86,03 
Visoka 41 38, 0 54 50,0 9 8,3 4 3,7 2,22 0,753 96,00 

Kuharske revije 
Nižja 6 22,2 13 48,1 4 14,8 4 14,8 1,78 0,974 78,09 

 
0,315 

 
2 

 
0,854 

Srednja 7 17,5 26 65,0 5 12,5 2 5,0 1,95 0,714 84,13 
Visoka 24 25,3 43 45,3 20 21,1 8 8,4 1,87 0,890 81,36 

Internet 
Nižja 17 56,7 10 33,3 1 3,3 2 6,7 2,40 0,855 101,70 

 
1,087 

 
2 

 
0,581 

Srednja 31 59,6 19 36,5 2 3,8 0 0,0 2,56 0,574 107,68 
Visoka 61 50,8 53 44,2 6 5,0 0 0,0 2,46 0,593 98,77 

Kuharski recepti na 
internetu 

Nižja 20 64,5 9 29,0 0 0,0 2 6,5 2,52 0,811 102,44 
 

0,054 
 
2 

 
0,974 

Srednja 34 65,4 15 28,8 3 5,8 0 0,0 2,60 0,603 103,85 
Visoka 76 62,8 40 33,1 5 4,1 0 0,0 2,59 0,573 101,94 

Poljudne revije 
 

Nižja 0 0,0 13 56,5 8 34,8 2 8,7 1,48 0,665 52,30 
1,242 2 0,537 Srednja 1 3,0 20 60,6 10 30,3 2 6,1 1,61 0,659 57,52 

Visoka 8 13,6 28 47,5 21 35,6 2 3,4 1,71 0,744 60,49 
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Nadaljevanje Preglednice 7 

Viri informacij 
 

 
Zelo uporabne 

informacije 
Dobro uporabne 

informacije 
Manj uporabne 

informacije 

Na ta način ne 
spremljam 
prehranskih 
informacij 

 

M 

 

 

 

SD 
 

R povprečno 

 

 

 

K-W test 

 

 

 

df 
 

α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Dnevni časopisi 

Nižja 0 0,0 9 40,9 11 50,0 2 9,1 1,32 0,646 48,91 
 

2,261 

 
 
2 

 
 

0,323 Srednja 
0 0,0 19 59,4 11 34,4 2 6,3 

1,53 0,621 59,09 

Visoka 6 10,0 26 43,3 26 43,3 2 3,3 1,60 0,718 59,80 

Znanstveni 
članki o 
prehrani 

Nižja 3 12,5 13 54,2 8 33,3 0 0,0 1,79 0,658 50,94 
10,140 

 
2 

 
0,006 Srednja 19 48,7 15 38,5 4 10,3 1 2,6 2,33 0,772 80,73 

Visoka 41 48,2 28 32,9 16 18,8 0 0,0 2,29 0,769 78,29 

Radijske oddaje 
o prehrani 

Nižja 5 21,7 10 43,5 7 30,4 1 4,3 1,83 0,834 57,83 
0,884 

 
2 

 
0,643 Srednja 5 18,5 10 37,0 11 40,7 1 3,7 1,70 0,823 52,30 

Visoka 9 14,3 36 57,1 18 28,6 0 0,0 1,86 0,644 58,71 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (0 – na ta način ne spremljam prehranskih informacij, 1 – manj uporabne informacije, 2 – 
dobro uporabne informacije, 3 – zelo uporabne informacije). 
 
Pri oceni uporabnosti prehranskih nasvetov sorodnikov ali prijateljev ne prihaja do statistično pomembnih razlik med osebami z različno 
stopnjo izobrazbe. Prav tako ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede uporabnosti informacij, pridobljenih z ogledom kuharskih oddaj 
na komercialni in nacionalni televiziji, informacij pridobljenih z branjem kuharskih knjig in revij. Enako velja glede uporabnosti informacij, 
pridobljenih na internetu, kuharskih receptov na internetu, poljudnih revij in dnevnih časopisih ter s poslušanjem radijskih oddaj o prehrani. 
Največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (46,9 %) ocenjuje prehranske nasvete sorodnikov ali prijateljev kot dobro uporabne. Manjši je 
delež pri osebah z visoko (43,2 %) in najmanjši pri osebah s srednjo stopnjo izobrazbe (39,6 %). Ocena anketirancev o uporabnosti kuharskih 
oddaj na komercialnih televizijskih programih ter kuharskih oddaj na nacionalni televiziji se z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. Branje 
kuharskih knjig, kot dobro uporabne informacije, ocenjuje 61,2 % oseb s srednjo, 50,0 % oseb z visoko ter 36,7 % oseb z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Kot dobro uporabne informacije, pridobljene z branjem kuharskih revij, ocenjuje visok delež oseb s srednjo (65,0 %), oseb z nižjo 
(48,1 %) ter oseb z visoko stopnjo izobrazbe (45,3 %). Ocena anketirancev o uporabnosti informacij o prehrani, pridobljenih na internetu, se z 
višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Uporabnost kuharskih receptov, pridobljenih na internetu, ocenjuje kot zelo uporabne največ oseb s srednjo 
(65,4 %), z nižjo (64,5 %) ter z visoko stopnjo izobrazbe (62,8 %). Največ oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (60,6 %) ocenjuje uporabnost 
informacij o prehrani, pridobljenih v poljudnih revijah, kot dobro uporabne.
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Sledijo osebe z nižjo (56,5 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (47,5 %). 59,4 % oseb 
s srednjo, 43,3 % oseb z visoko in 40,9 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe ocenjuje 
uporabnost informacij o prehrani, pridobljenih v dnevnih časopisih, kot dobro uporabne. 
Uporabnost informacij, pridobljenih s poslušanjem radijskih oddaj o prehrani, ocenjuje kot 
dobro uporabne največji delež oseb z visoko (57,1 %), sledijo osebe z nižjo (43,5 %) ter 
osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (37,0 %). 

Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,006 pri 
uporabnosti informacij o prehrani z branjem znanstvenih člankov. Najpogosteje berejo 
takšne članke osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (M = 2,33; 48,7 %). Sledijo osebe z 
visoko (M = 2,29; 48,2 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 1,79; 12,5 %).  
 
Za vzorec velja, da osebe z nižjo stopnjo izobrazbe, ocenijo kuharske recepte na internetu 
(64,5 %) in informacije o prehrani, pridobljene na internetu (56,7 %), kot zelo uporabne. 
50,0 % oseb se zdijo informacije, pridobljene v dnevnih časopisih, manj uporabne. Osebe 
s srednjo stopnjo izobrazbe ocenijo kuharske recepte in internetu (65,4 %) in informacije o 
prehrani, pridobljene na internetu (59,6 %), kot zelo uporabne. Manj uporabne se zdijo 
osebam informacije, pridobljene s poslušanjem radijskih oddaj (40,7 %). Osebe z visoko 
stopnjo izobrazbe kot zelo uporabne informacije ocenijo kuharske recepte na internetu 
(62,8 %) in informacije o prehrani, pridobljene na internetu (50,8 %). Osebe z visoko 
stopnjo izobrazbe kot manj uporabne informacije ocenijo tiste, ki so jih  pridobile v 
dnevnih časopisih (43,3 %). 
 
Če združimo vprašanji in podrobneje pogledamo pogostost pridobivanja informacij o 
prehrani iz različnih virov in njihovo uporabnost, pridemo glede spola do naslednjih 
ugotovitev. Delež moških, ki pogosto pridobiva kuharske recepte na internetu, je nizek 
(18,4 %); kot zelo uporabne jih je ocenilo 34,3 %. Enak delež (18,4 %) moških pogosto 
pridobiva prehranske nasvete od sorodnikov in prijateljev, kot uporabne jih ocenjuje 
28,9 %. Delež moških, ki nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah in 
dnevnih časopisih je 71,1 %. Oceno manj uporabno za poljudne revije jim dodeli 34,8 %  
in 40,9 % za dnevne časopise. Delež žensk, ki pogosto pridobiva informacije o prehrani 
preko kuharskih receptov na internetu, znaša 57,0 %, oceno zelo uporabno jim nameni 
69,8 %. Prav tako pogosto pridobiva informacije o prehrani na internetu (55,0 %), kot zelo 
uporabne jih oceni 57,7 %. Delež žensk, ki nikoli ne pridobiva informacij o prehrani z 
branjem dnevnih časopisov, znaša 52,3 %, poslušanje radijskih oddaj pa 48,3 %. Manj 
uporabne se jim zdijo informacije, pridobljene v dnevnih časopisih (42,4 %) in radijskih 
oddajah o prehrani (33,3 %). Če primerjamo vzorec glede na starost, ugotovimo, da osebe 
stare od 18 do 30 let pogosto pridobijo kuharske recepte na internetu (59,8 %), prav tako 
jih ocenjuje kot zelo uporabne (71,2 %). Pogosto pridobiva informacije o prehrani na 
internetu (55,4 %), oceno zelo uporabno jim nameni 62,0 %. Nikoli ne pridobiva 
informacij o prehrani v dnevnih časopisih 61,6 %, prav tako jih ocenjuje kot manj 
uporabne 50,0 %. Osebe, stare od 31 do 50 let, pogosto pridobivajo kuharske recepte na 
internetu (44,3 %). 59,1 % jih ocenjuje kot zelo uporabne. Pogosto pridobivajo tudi 
informacije o prehrani na internetu (40,6 %), kot zelo uporabne jih ocenjuje 44,8 %. Nikoli 
ne pridobiva informacij o prehrani v dnevnih časopisih 55,7 %, ocenjuje jih kot manj 
uporabne (37,1 %). Osebe, stare od 51 do 65 let, pogosto pridobivajo informacije o 
prehrani na internetu (36,7 %), kot zelo uporabne jih ocenjuje 44,4 %. Pogosto pridobivajo 
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kuharske recepte na internetu, berejo kuharske knjige ter pridobivajo prehranske nasvete 
sorodnikov in prijateljev (25,0 %). Kot dobro uporabne ocenjujejo prehranske nasvete 
sorodnikov ali prijateljev (46,4 %), kuharske recepte na internetu (44,4 %). Nikoli ne 
pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah 39,3 %, oceno manj uporabno jim 
nakloni 40,0 %. Glede različne stopnje izobrazbe lahko povemo, da osebe z nižjo stopnjo 
izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske recepte na internetu (56,3 %), ki se jim zdijo zelo 
uporabni (64,5 %). Prav tako pridobivajo informacije o prehrani na internetu (46,9 %) in 
jih ocenijo kot zelo uporabne (56,7 %). 43,8 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe nikoli ne 
pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah, kot manj uporabne jih oceni 34,8 %. 
Osebe s srednjo stopnjo izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske recepte na internetu 
(54,7 %), kot zelo uporabne jih oceni 65,4 %. Pridobivajo tudi informacije o prehrani na 
internetu (53,8 %), kot zelo uporabne jih oceni 59,6 %. 54,7 % oseb s srednjo stopnjo 
izobrazbe nikoli ne pridobiva informacij o prehrani s poslušanjem radijskih oddaj, kot 
manj uporabne informacije jih oceni 40,7 %. Osebe z visoko stopnjo izobrazbe pogosto 
pridobijo kuharske recepte na internetu (46,4 %), kot zelo uporabne jih oceni 62,8 %. Prav 
tako pridobijo  informacije o prehrani na internetu (45,6 %) in jih ocenijo kot zelo 
uporabne (50,8 %). 61,6 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe nikoli ne pridobiva informacij 
o prehrani v dnevnih časopisih; ocenijo jih kot manj uporabne (43,3 %). 
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Zanimanje anketiranih oseb o zdravem kuhanju, pripravi okusne hrane, priporočljivem dnevnem vnosu posameznih živil, prepoznavi 
kakovostnih živil pri nakupu, vpliv hrane na zdravje in o zdravem prehranjevanju smo v nadaljevanju ugotavljali s pomočjo Likertove 
lestvice. 
 
Preglednica 8: Zanimanje za informacije o prehrani glede na vrsto informacij in spol anketiranca 

Informacije o prehrani  Zelo zanima Zanima Malo zanima Ne zanima M SD R povprečno U α 

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

Kako kuhati zdravo? 
moški 5 13,2 19 50,0 13 34,2 1 2,6 2,74 0,724 69,33 

1893,5 0,000 
ženske 78 45,6 72 42,1 19 11,1 2 1,2 3,32 0,717 112,93 

Kako pripraviti okusno hrano? 
moški 12 31,6 20 52,6 6 15,8 0 0,0 3,16 0,679 76,08  

 
2150,0 

 
 

0,000 ženske 109 63,4 55 32,0 6 3,5 2 1,2 3,58 0,621 112,00 

Koliko posameznih živil je 
dnevno priporočljivo zaužiti? 

moški 3 7,9 18 47,4 16 42,1 1 2,6 2,61 0,679 93,91  
 

2827,5 

 
 

0,168 ženske 39 22,7 71 41,3 48 27,9 14 8,1 2,78 0,889 108,06 

Kako pri nakupu prepoznati 
kakovostno živilo? 

moški 13 34,2 16 42,1 8 21,1 1 2,6 3,08 0,818 94,07  
 

2833,5 

 
 

0,162 ženske 72 41,9 79 45,9 18 10,5 3 1,7 3,28 0,720 108,03 

Kako hrana vpliva na zdravje? 
moški 7 18,4 25 65,8 6 15,8 0 0,0 3,03 0,592 77,83  

 
2216,5 

 
 

0,001 ženske 86 50,0 71 41,3 13 7,6 2 1,2 3,40 0,681 111,61 

Kako se zdravo prehranjevati? 
 

moški 10 27,0 18 48,6 9 24,3 0 0,0 3,03 0,726 80,39  
2271,5 

 
0,003 ženske 85 49,4 73 42,4 13 7,6 1 0,6 3,41 0,656 110,29 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – ne zanima, 2 – malo zanima, 3 – zanima, 4 – zelo zanima). 
 
Zanimanje za zdravo kuhanje je statistično pomembno na ravni α = 0,000 (U = 1893,5). Ženske zdravo kuhanje bolj (zelo) zanima (M = 3,32; 
45,6 %) kakor moške (M = 2,74; 13,2 %). Večji delež moških malo zanima (34,2 %) v primerjavi z ženskami (11,1 %). Statistično pomembne 
razlike na ravni α = 0,000 (U = 2150,0) se pojavijo pri zanimanju za pripravo okusne hrane. Ženske priprava okusne hrane bolj (zelo) zanima 
(M = 3,58; 63,4 %) kakor moške (M = 3,16; 31,6 %). Večji delež moških zanima priprava okusne hrane (52,6 %) v primerjavi z ženskami 
(32,0 %). Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede zanimanja dnevno priporočljivega vnosa posameznih živil
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in prepoznave kakovostnega živila pri nakupu. Med anketiranci pa velja, da večji delež 
žensk zelo zanima (22,7 %) dnevno priporočljiv vnos posameznega živila v primerjavi z 
moškimi (7,9 %). Večji delež žensk (41,9 %) zelo zanima prepoznava kakovostnega živila 
pri nakupu v primerjavi z moškimi (34,2 %). Zanimanje vpliva hrane na zdravje je 
statistično pomembno na ravni α = 0,001 (U = 2216,5). Ženske vpliv hrane na zdravje bolj 
(zelo) zanima (M = 3,40; 50,0 %) kakor moške (M = 3,03; 18,4 %). Večji delež moških 
zanima vpliv hrane na zdravje (65,8 %) v primerjavi z ženskami (41,3 %). Statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,003 (U = 2271,5) so opazne pri zanimanju za zdravo 
prehranjevanje. Ženske zdravo prehranjevanje bolj (zelo) zanima (M = 3,41; 49,4 %) kakor 
moške (M = 3,03; 27,0 %). Nekoliko višji delež moških (48,6 %) kakor žensk (42,4 %) 
zanima zdravo prehranjevanje.  
  
Za vzorec lahko rečemo, da moške zelo zanimajo informacije o prepoznavi kakovostnega 
živila pri nakupu (34,2 %) in informacije o pripravi okusne hrane (31,6 %). Ženske zelo 
zanimajo informacije o pripravi okusne hrane (63,4 %) in vpliv hrane na zdravje (50,0 %). 
8,1 % žensk ne zanima dnevno priporočljiv vnos posameznih živil.  
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Preglednica 9: Zanimanje za informacije o prehrani glede na vrsto informacij in starost anketiranca 

Informacije o prehrani  Zelo 

zanima 
Zanima Malo zanima Ne zanima 

M SD R povprečno 
K-W 

test df α 

Starostna 
skupina (leta) 

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

Kako kuhati zdravo? 18-30 45 40,2 50 44,6 15 13,4 2 1,8 
3,23 0,747 106,31 

0,139 
 
2 
 

0,933 
31-50 27 39,1 29 42,0 12 17,4 1 1,4 

3,19 0,772 103,20 

51-65 
11 39,3 12 42,9 5 17,9 0 0,0 

3,21 0,738 104,20 

Kako pripraviti 
okusno hrano? 

18-30 73 65,2 34 30,4 4 3,6 1 0,9 
3,60 0,607 113,87 

 
6,022 

 

 
2 
 

0,049 
31-50 34 48,6 29 41,4 6 8,6 1 1,4 

3,37 0,705 95,15 

51-65 
14 50,0 12 42,9 2 7,1 0 0,0 

3,43 0,634 97,89 

Koliko posameznih 
živil je dnevno 

priporočljivo zaužiti? 

18-30 24 21,4 44 39,3 36 32,1 8 7,1 
2,75 0,875 105,16 

 
0,277 

 

 
2 
 

0,871 
31-50 12 17,1 32 45,7 21 30,0 5 7,1 

2,73 0,833 103,99 

51-65 
6 21,4 13 46,4 7 25,0 2 7,1 

2,82 0,863 110,63 

Kako pri nakupu 
prepoznati kakovostno 

živilo? 

18-30 46 41,1 49 43,8 16 14,3 1 0,9 
3,25 0,729 105,65 

 
0,227 

 

 
2 
 

0,893 
31-50 27 38,6 33 47,1 8 11,4 2 2,9 

3,21 0,759 103,64 

51-65 
12 42,9 13 46,4 2 7,1 1 3,6 

3,29 0,763 109,55 
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Nadaljevanje Preglednice 9 

Informacije o 
prehrani 

 Zelo 

zanima 
Zanima 

Malo zanima 
Ne zanima 

M SD R povprečno 
K-W 

test df α 
Starostna 
skupina 
(leta) 

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

(%) 

Kako hrana 
vpliva na 
zdravje? 

18-30 48 42,9 50 44,6 13 11,6 1 0,9 
3,29 0,706 102,72 

 
1,590 

 

 
2 
 

0,452 
31-50 29 41,4 37 52,9 3 4,3 1 1,4 

3,34 0,634 105,21 

51-65 
16 57,1 9 32,1 3 10,7 0 0,0 

3,46 0,693 117,34 

Kako se zdravo 
prehranjevati? 

 
18-30 51 45,9 46 41,4 14 12,6 0 0,0 

3,33 0,692 104,60 

0,221 2 0,896 31-50 30 42,9 34 48,6 5 7,1 1 1,4 
3,33 0,675 103,85 

51-65 
14 50,0 11 39,3 3 10,7 0 0,0 

3,39 0,685 109,45 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – ne zanima, 2 – malo zanima, 3 – zanima, 4 – zelo zanima). 
 
Do statistično pomembnih razlik zanimanja o zdravem kuhanju med starostnimi skupinami ne prihaja. Enako velja glede zanimanja o dnevno 
priporočljivem v nosu posameznih živil, za prepoznavo kakovostnega živila pri nakupu, za vpliv hrane na zdravje in za zdravo prehranjevanje. 
40,2 % oseb, starih od 18 do 30 let, zelo zanima zdravo kuhanje, enako 39,3 % oseb, starih od 51 do 65 let, ter 39,1 % oseb iz starostne 
skupine od 31 do 50 let, a tukaj ugotavljamo zelo majhne razlike. Zanimanje za dnevno priporočljiv vnos posameznih živil se s starostjo 
povečuje. 42,9 % oseb, starih od 51 do 65 let, 41,1 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 38,6 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let pri 
nakupu zelo zanima prepoznava kakovostnega živila. Vpliv hrane na zdravje zelo zanima največji delež oseb, starih od 51 do 65 let (57,1 %), 
sledijo osebe, stare od 18 do 30 let (42,9 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (41,4 %). Zdravo prehranjevanje zelo zanima 50,0 % oseb iz 
starostne skupine od 51 do 65 let, 45,9 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 42,9 % oseb, starih od 31 do 50 let. 

Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,049 pri zanimanju za pripravo okusne hrane. Največji delež 
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odgovorov zelo zanima je opaziti pri osebah, ki so stare od 18 do 30 let (M = 3,60; 65,2 %). Sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (M = 3,43; 
50,0 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (M = 3,37; 48,6 %). Odgovor malo zanima, je izbralo 8,6 % oseb, starih od 31 do 50 let, 7,1 % oseb, 
starih od 51 do 65 let, ter 3,6 % oseb, starih od 18 do 30 let. 
 
Za vzorec velja, da osebe, ki so stare od 18 do 30 let, zelo zanimajo informacije o pripravi okusne hrane (65,2 %) in zdravo prehranjevanje 
(45,9 %). Osebe iz starostne skupine od 31 do 50 let zelo zanimajo informacije o pripravi okusne hrane (48,6 %) in zdravo prehranjevanje 
(42,9 %). Osebe, stare od 51 do 65 let, zelo zanima vpliv hrane na zdravje (57,1 %), zdravo prehranjevanje (50,0 %) in priprava okusne hrane 
(50,0 %). 7,1 % oseb iz vseh starostnih skupin ne zanima dnevno priporočljiv vnos posameznih živil. 

Preglednica 10: Zanimanje za informacije o prehrani glede na vrsto informacij in stopnjo izobrazbe anketiranca 

Informacije o prehrani  Zelo zanima Zanima Malo zanima Ne zanima 
M SD R povprečno 

K-W 

test 
df α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kako kuhati zdravo? Nižja 11 34,4 11 34,4 9 28,1 1 3,1 
3,00 0,880 91,14 

 
 
 

2,894 

 

 

2 

 

 

0,235 

Srednja 23 44,2 23 44,2 6 11,5 0 0,0 
3,33 0,678 112,38 

Visoka 49 39,2 57 45,6 17 13,6 2 1,6 
3,22 0,739 105,48 

Kako pripraviti okusno hrano? Nižja 16 50,0 12 37,5 4 12,5 0 0,0 
3,38 0,707 95,56 

 
 
 

2,894 

 

 

2 

 

 

0,235 

Srednja 35 66,0 16 30,2 1 1,9 1 1,9 
3,60 0,631 114,94 

Visoka 70 56,0 47 37,6 7 5,6 1 0,8 
3,49 0,643 104,04 

Koliko posameznih živil je 
dnevno priporočljivo zaužiti? 

Nižja 7 21,9 14 43,8 11 34,4 0 0,0 
2,88 0,751 112,03 

 
 
 

1,725 

 

 

2 

 

 

0,422 

Srednja 14 26,4 20 37,7 16 30,2 3 5,7 
2,85 0,886 111,64 

Visoka 21 16,8 55 44,0 37 29,6 12 9,6 
2,68 0,867 101,22 
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Nadaljevanje Preglednice 10 

Informacije o 
prehrani 

 Zelo zanima Zanima Malo zanima Ne zanima 

M SD R povprečno 
K-W 

test 
df α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Kako pri nakupu 
prepoznati 

kakovostno živilo? 

Nižja 11 34,4 15 46,9 6 18,8 0 0,0 
3,16 0,723 97,59 

 
 
 

1,367 

 

 

2 

 

 

0,505 

Srednja 24 45,3 23 43,4 6 11,3 0 0,0 
3,34 0,678 111,91 

Visoka 50 40,0 57 45,6 14 11,2 4 3,2 
3,22 0,771 104,81 

Kako hrana vpliva 
na zdravje? 

Nižja 13 40,6 16 50,0 3 9,4 0 0,0 
3,31 0,644 102,50 

 
 
 

0,387 

 

 

2 

 

 

0,824 

Srednja 26 49,1 21 39,6 6 11,3 0 0,0 
3,38 0,686 109,35 

Visoka 54 43,2 59 47,2 10 8,0 2 1,6 
3,32 0,691 104,64 

Kako se zdravo 
prehranjevati? 

 

Nižja 14 43,8 12 37,5 6 18,8 0 0,0 
3,25 0,762 99,09 

 
 
 

0,484 

 

 

2 

 

 

0,785 

Srednja 24 45,3 23 43,4 6 11,3 0 0,0 
3,34 0,678 104,72 

Visoka 57 46,0 56 45,2 10 8,1 1 0,8 
3,36 0,667 106,65 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – ne zanima, 2 – malo zanima, 3 – zanima, 4 – zelo zanima). 
 
Do statistično pomembnih razlik glede zanimanja za zdravo kuhanje med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja. Enako velja glede 
zanimanja za pripravo okusne hrane, dnevno priporočljivega vnosa posameznih živil, prepoznave kakovostnega živila pri nakupu, vpliva 
hrane na zdravje in zanimanje za zdravo prehranjevanje. Zdravo kuhanje zelo zanima 44,2 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe, 39,2 % oseb z 
visoko in 34,4 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Priprava okusne hrane zelo zanima 66,0 % oseb s srednjo, 56,0 % oseb z visoko ter 50,0 % 
oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Dnevno priporočljiv vnos posameznih živil zelo zanima 26,4 % oseb s srednjo, 21,9 % oseb z nižjo ter 16,8 % 
oseb z visoko stopnjo izobrazbe. Največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (45,3 %) zelo zanima prepoznava kakovostnega živila pri 
nakupu. Sledijo jim osebe z visoko (40,0 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (34,4 %). Vpliv hrane na zdravje zelo zanima največ oseb s 
srednjo (49,1 %), sledijo osebe z visoko (43,2 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (40,6 %). Zanimanje za zdravo prehranjevanje se z višjo 
stopnjo izobrazbe povečuje.  
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Za vzorec velja, da osebe z nižjo stopnjo izobrazbe zelo zanimajo informacije o pripravi 
okusne hrane (50,0 %) in zdravo prehranjevanje (43,8 %). Kako kuhati zdravo, ne zanima 
3,1 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Osebe s srednjo stopnjo izobrazbe zelo zanimajo 
informacije o pripravi okusne hrane (66,0 %) in vpliv hrane na zdravje (49,1 %). Osebe z 
visoko stopnjo izobrazbe zelo zanimajo informacije o pripravi okusne hrane (56,0 %) in 
dnevno priporočljiv vnos posameznih živil (16,8 %). Kakšen je dnevno priporočljiv vnos 
posameznih živil ne zanima 5,7 % oseb s srednjo in 9,6 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. 

Če primerjamo tri dejavnike (spol, starost in stopnjo izobrazbe) ugotovimo, da informacije 
o prehrani o zdravem kuhanju, dnevnem priporočljivem vnosu živil in prepoznavi 
kakovostnega nakupa zelo zanima ženske s srednjo stopnjo izobrazbe. Priprava okusne 
hrane zelo zanima ženske, stare od 18 do 30 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Vpliv hrane 
na zdravje zelo zanima ženske, stare od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Način 
zdravega prehranjevanja zelo zanima ženske, stare od 51 do 65 let. 

V nadaljevanju je predstavljena pogostost udeležbe (večkrat na mesec, več ali manj kot 5x 
na leto, nikoli) anketiranih oseb na kuharskih delavnicah ter predavanjih, delavnicah in 
tečajih, povezanih s prehrano. 
 

Preglednica 11: Pogostost udeležbe na izobraževanjih o prehrani glede na vrsto izobraževanj in 
spol anketiranca 

Izobraževanja o 
prehrani 

Pogostost 
udeležbe 

Pogosto 
(večkrat na 

mesec) 

Več kot 5x 
na leto 

Manj kot 5x na 
leto 

Nikoli 

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

Kuharske delavnice 
moški 1 2,6 0 0,0 3 7,9 34 89,5 

ženske 1 0,6 0 0,0 22 12,8 149 86,6 

Predavanja, 
delavnice in tečaji o 

prehrani 

moški 1 2,6 1 2,6 7 18,4 29 76,3 

ženske 1 0,6 1 0,6 39 22,7 131 76,2 

 

Ženske (13,4 %) se pogosteje udeležujejo kuharskih delavnic kakor moški (10,5 %). 
Kuharskih delavnic se nikoli ne udeleži 89,5 % moških in 86,6 % žensk. Glede 
obiskovanja predavanj, delavnic in tečajev o prehrani se med moškimi in ženskami ne 
pojavljajo razlike. 
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Preglednica 12: Pogostost udeležbe na izobraževanjih o prehrani glede na vrsto izobraževanj in 
starost anketiranca 

Izobraževanja o 
prehrani 

Pogostost 
udeležbe 

Pogosto 
(večkrat na 

mesec) 

Več kot 5x 
na leto 

Manj kot 5x na 
leto 

Nikoli 

Starostna 
skupina (leta) 

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

Kuharske delavnice 

18-30 0 0,0 0 0,0 7 6,3 105 93,8 

31-50 1 1,4 0 0,0 10 14,3 59 84,3 

51-65 1 3,6 0 0,0 8 28,6 19 67,9 

Predavanja, 
delavnice in tečaji o 

prehrani 

18-30 1 0,9 1 0,9 15 13,4 95 84,8 

31-50 1 1,4 1 1,4 16 22,9 52 74,3 

51-65 0 0,0 0 0,0 15 53,6 13 46,4 

 

Kuharske delavnice pogosteje obiskujejo starejše osebe (od 51 do 65 let), sledijo osebe 
srednje starostne skupine (od 31 do 50 let) ter najmlajše osebe (od 18 do 30 let), ki 
najredkeje obiskujejo kuharske delavnice. Enaka razporeditev glede starostnih skupin velja 
tudi pri obiskovanju predavanj, delavnic in tečajev o prehrani. Kuharskih delavnic se nikoli 
ne udeleži 93,8 % oseb, starih od 18 do 30 let, 84,3 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 
67,9 % oseb iz starostne skupine od 51 do 65 let. Nikoli se ne udeležuje predavanj, 
delavnic in tečajev o prehrani največji delež oseb, starih od 18 do 30 let (84,8 %), sledijo 
osebe, stare od 31 do 50 let (74,3 %), ter osebe iz starostne skupine od 51 do 65 let 
(46,4 %). 

Preglednica 13: Pogostost udeležbe na izobraževanjih o prehrani glede na vrsto izobraževanj in 
stopnjo izobrazbe anketiranca  

Izobraževanja o 
prehrani 

Pogostost udeležbe 
Pogosto (večkrat 

na mesec) 
Več kot 5x na leto 

Manj kot 5x na 
leto 

Nikoli 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kuharske 
delavnice 

Nižja 
0 0,0 0 0,0 2 6,3 30 93,8 

Srednja 
0 0,0 0 0,0 8 15,1 45 84,9 

Visoka 
2 1,6 0 0,0 15 12,0 108 86,4 

Predavanja, 
delavnice in 

tečaji o prehrani 

 

Nižja 
0 0,0 0 0,0 4 12,5 28 87,5 

Srednja 
0 0,0 0 0,0 13 24,5 40 75,5 

Visoka 
2 1,6 2 1,6 29 23,2 92 73,6 

 
Kuharskih delavnic se udeleži največji delež oseb s srednjo, sledijo osebe z visoko in osebe 
z nižjo stopnjo izobrazbe. Obiskovanje predavanj, delavnic in tečajev se povečuje s stopnjo 
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izobrazbe, pri čemer osebe z visoko stopnjo izobrazbe dosegajo polovico večji delež od 
oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Kuharskih delavnic se nikoli ne udeleži 93,8 % oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe, 86,4 % oseb z visoko ter 84,9 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Da 
predavanj, delavnic in tečajev nikoli ne obiskuje, je odgovorilo največ oseb z nižjo stopnjo 
izobrazbe (87,5 %), sledijo osebe s srednjo (75,5 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe 
(73,6 %). 

Za udeležbo na kuharskih delavnicah lahko rečemo, da se jih v večjem številu udeležijo 
ženske, stare od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Predavanj, delavnic in tečajev o 
prehrani se pogosteje udeležijo osebe, stare od 51 do 65 let. 

Sledi predstavitev strinjanja anketiranih oseb z vzroki (ugodne cene, več časa, dovolj 
pestra ponudba, organiziranje v domačem kraju) za udeležbo na kuharskih delavnicah ali 
predavanjih o zdravi prehrani.  

Preglednica 14: Strinjanje z vzroki glede udeležbe na izobraževanjih o prehrani in spolom 
anketiranca 

Vzroki za 
udeležbo 

Strinjanje DA NE MOGOČE 
Χ2 α 

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

Ugodne cene 
kuharskih 
delavnic 

moški 5 13,2 18 47,4 15 39,5 
16,776 0,000 

ženske 62 36,3 31 18,1 78 45,6 

Več časa 
(kuharske 
delavnice) 

moški 8 21,1 18 47,4 12 31,6 
13,996 0,001 

ženske 78 45,9 34 20,0 58 34,1 

Dovolj pestra 
ponudba 

kuharskih 
delavnic 

moški 8 21,1 17 44,7 13 34,2 

9,371 0,009 
ženske 66 38,6 37 21,6 68 39,8 

Več časa 
(predavanja) 

moški 8 21,1 13 34,2 17 44,7 
6,819 0,033 

ženske 73 42,7 35 20,5 63 36,8 

Predavanja 
organizirana v 
domačem kraju 

moški 10 27,0 13 35,1 14 37,8 
12,576 0,002 

ženske 93 54,4 24 14,0 54 31,6 

Dovolj pestra 
ponudba 
predavanj 

moški 9 23,7 17 44,7 12 31,6 
11,286 0,004 

ženske 68 39,8 33 19,3 70 40,9 

 

V osnovni množici se pojavijo razlike med spoloma v strinjanju o udeležbi na kuharskih 
delavnicah ob ugodnih cenah (α = 0,000). Večji delež žensk (36,3 %) bi se udeležil 
delavnic ob tem pogoju v primerjavi z moškimi (13,2 %). Da cena ne vpliva na udeležbo, 
meni 47,4 % moških in 18,1 % žensk. V osnovni množici se pojavijo razlike med spoloma 
v strinjanju o udeležbi na kuharskih delavnicah, če bi imeli več časa (α = 0,001). Večji 
delež žensk (45,9 %) bi se v tem primeru udeležilo kuharskih delavnic v primerjavi z 
moškimi (21,1 %). Da več časa ne vpliva na udeležbo, meni 47,4 % moških in 20,0 % 
žensk. V osnovni množici se pojavijo razlike med spoloma v strinjanju o udeležbi na 
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kuharskih delavnicah ob dovolj pestri ponudbi (α = 0,009). Večji delež žensk (38,6 %) bi 
se udeležil delavnic v primerjavi z moškimi (21,1 %). Da dovolj pestra ponudba ne vpliva 
na udeležbo, je odgovorilo 44,7 % moških in 21,6 % žensk.  

V osnovni množici se pojavijo razlike med spoloma v strinjanju o udeležbi na predavanjih 
o zdravi prehrani ob večjem razpolaganju s časom (α = 0,033). Večji delež žensk (42,7 %) 
kakor moških (21,1 %), bi se v tem primeru udeležilo takšnih predavanj. Da več časa ne 
vpliva na udeležbo na predavanjih, meni 34,2 % moških in 20,5 % žensk. Tudi v osnovni 
množici se pojavijo razlike med spoloma v strinjanju o udeležbi na predavanjih o zdravi 
prehrani, organiziranih v domačem kraju (α = 0,002). Večji žensk (54,4 %) kakor moških 
(27,0 %) bi se takšnih predavanj udeležili. 35,1 % moških in 14,0 % žensk se takšnih 
predavanj, kljub organiziranosti v domačem kraju, ne bi udeležili. 49,5 % oseb bi se 
predavanj o zdravi prehrani udeležili, če bi bile organizirane v domačem kraju. Če to 
primerjamo s Čelebič (2010), je delež oseb, ki bi se udeležile neformalnega izobraževanja, 
nižji (30,2 %). V osnovni množici se pojavijo razlike med spoloma v strinjanju udeležbe na 
predavanjih o zdravi prehrani ob dovolj pestri ponudbi (α = 0,004). Večji delež žensk 
(39,8 %) v primerjavi z moškimi (23,7 %) bi se udeležil takšnih predavanj. Da dovolj 
pestra ponudba ne vpliva na udeležbo, je odgovorilo 44,7 % moških in 19,3 % žensk.  

Glede na vzorec lahko trdimo, da bi se moški najpogosteje udeležili predavanj o zdravi 
prehrani, organizirani v domačem kraju (27,0 %), ter ob dovolj pestri ponudbi (23,7 %). 
Najmanjši delež moških (13,2 %) se strinja, da bi se kuharskih delavnic udeležil ob 
ugodnih cenah, po čemer lahko sklepamo, da jim ugodne cene niso pomembne. Ženske bi 
se najpogosteje udeležile predavanj o zdravi prehrani, organizirani v domačem kraju 
(54,4 %), in kuharskih delavnic, če bi razpolagale s prostim časom (45,9 %). 

Preglednica 15: Strinjanje z vzroki glede udeležbe na izobraževanjih o prehrani  in starostjo 
anketiranca 

Vzroki za udeležbo 
Strinjanje DA NE MOGOČE 

Χ2 α 
Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) 

Ugodne cene kuharskih delavnic 

18-30 38 33,9 19 17,0 55 49,1 

7,130 0,129 31-50 23 32,9 22 31,4 25 35,7 

51-65 6 22,2 8 29,6 13 48,1 

Več časa (kuharske delavnice) 

18-30 49 43,8 23 20,5 40 35,7 

3,220 0,522 31-50 27 39,7 19 27,9 22 32,4 

51-65 10 35,7 10 35,7 8 28,6 
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Nadaljevanje preglednice 15 

Vzroki za udeležbo 
Strinjanje DA NE MOGOČE 

Χ2 α 
Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) 

Dovolj pestra ponudba kuharskih delavnic 

18-30 43 38,4 27 24,1 42 37,5 

3,771 0,438 
31-50 23 33,3 16 23,2 30 43,5 

51-65 8 28,6 11 39,3 9 32,1 

Več časa (predavanja) 

18-30 42 37,5 23 20,5 47 42,0 

5,671 0,225 31-50 30 43,5 14 20,3 25 36,2 

51-65 9 32,1 11 39,3 8 28,6 

Predavanja organizirana v domačem kraju 

18-30 46 41,1 18 16,1 48 42,9 

15,741 0,003 31-50 39 57,4 11 16,2 18 26,5 

51-65 18 64,3 8 28,6 2 7,1 

Dovolj pestra ponudba predavanj 

18-30 42 37,5 25 22,3 45 40,2 

3,233 0,520 31-50 23 33,3 16 23,2 30 43,5 

51-65 12 42,9 9 32,1 7 25,0 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v udeležbi na 
kuharskih delavnicah ob ugodnih cenah delavnic, ob večji količini časa ter ob dovolj pestri 
ponudbi. Enako velja glede udeležbe predavanj o zdravi prehrani ob večji količini časa ter 
dovolj pestri ponudbi. Med anketiranci lahko rečemo, da se udeležba na kuharskih 
delavnicah ob ugodnih cenah, ob večjem razpolaganju prostega časa in ob dovolj pestri 
ponudbi s starostjo zmanjšuje. Predavanj o zdravi prehrani bi se ob večji količini prostega 
časa udeležilo največ oseb, starih od 31 do 50 let (43,5 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 
let (37,5 %), ter osebe, stare od 51 do 65 let (32,1 %). Predavanj o zdravi prehrani bi se ob 
dovolj pestri ponudbi udeležilo 42,9 % oseb, starih od 51 do 65 let, 37,5 % oseb, starih od 
18 do 30 let, ter 33,3 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let. 

S tveganjem 0,3 % trdimo, da se tudi v osnovni množici pojavijo razlike med starostnimi 
skupinami v udeležbi na predavanjih o zdravi prehrani, organiziranih v domačem kraju. 
Udeležba na predavanjih o zdravi prehrani se s starostjo povečuje. Takšnih predavanj bi se 
udeležilo 64,3 % oseb, starih od 51 do 65 let, 57,4 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 
41,1 % oseb, starih od 18 do 30 let.  

Za vzorec lahko trdimo, da se osebe, stare od 18 do 30 let, ki ne razpolagajo z veliko 
prostega časa, najbolj strinjajo z vzrokom za udeležbo na kuharskih delavnicah (43,8 %) in 
z udeležbo na predavanjih o zdravi prehrani, organizirani v domačem kraju (41,1 %). 
Osebe iz starostne skupine od 31 do 50 let se strinjajo z udeležbo na predavanjih o zdravi 
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prehrani, organizirani v domačem kraju (57,4 %), in ob večji količini časa (43,5 %). Osebe, 
stare od 51 do 65 let, se strinjajo, da bi se predavanj o zdravi prehrani udeležile ob 
organiziranosti v domačem kraju (64,3 %). Le 22,2 % oseb iz iste starostne skupine se 
strinja z udeležbo na kuharskih delavnicah ob ugodnih cenah, kar kaže na to, da jim 
ugodna cena ni pomembna. 

Preglednica 16: Strinjanje z vzroki glede udeležbe na izobraževanjih o prehrani in stopnjo 
izobrazbe anketiranca 

Vzroki za 
udeležbo 

Strinjanje DA NE MOGOČE 
Χ2 α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Ugodne cene 
kuharskih 
delavnic 

Nižja 
10 31,3 6 18,8 16 50,0 

5,004 0,287 
Srednja 

12 22,6 12 22,6 29 54,7 

Visoka 
45 36,3 31 25,0 48 38,7 

Več časa 
(kuharske 
delavnice) 

Nižja 
12 37,5 8 25,0 12 37,5 

 

1,453 

 

0,835 Srednja 
21 40,4 11 21,2 20 38,5 

Visoka 
53 42,7 33 26,6 38 30,6 

Dovolj pestra 
ponudba 

kuharskih 
delavnic 

Nižja 
13 40,6 9 28,1 10 31,3 

1,047 0,903 Srednja 
17 32,7 14 26,9 21 40,4 

Visoka 
44 35,2 31 24,8 50 40,0 

Več časa 
(predavanja) 

Nižja 
12 37,5 7 21,9 13 40,6  

0,263 

 

0,992 

Srednja 
21 40,4 11 21,2 20 38,5 

Visoka 
48 38,4 30 24,0 47 37,6 

Predavanja 
organizirana v 
domačem kraju 

Nižja 
18 56,3 6 18,8 8 25,0  

2,259 

 

0,688 
Srednja 

24 47,1 7 13,7 20 39,2 

Visoka 
61 48,8 24 19,2 40 32,0 

Dovolj pestra 
ponudba 

predavanj 

Nižja 
13 40,6 6 18,8 13 40,6  

2,083 

 

0,721 
Srednja 

19 36,5 10 19,2 23 44,2 

Visoka 
45 36,0 34 27,2 46 36,8 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavijo statistično pomembne razlike v 
udeležbi na kuharskih delavnicah ob ugodnih cenah, ob večji količini razpoložljivega časa 
ter ob dovolj pestri ponudbi. Enako velja za udeležbo na predavanjih o zdravi prehrani ob 
večjem razpolaganju s prostim časom, če so organizirana v domačem kraju in ob dovolj 
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pestri ponudbi. Za vzorec velja, da bi se kuharskih delavnic ob ugodnih cenah udeležilo 
36,3 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe, 31,3 % oseb z nižjo ter 22,6 % oseb s srednjo 
stopnjo izobrazbe. Med anketiranci velja, da se udeležba na kuharskih delavnicah ob večji 
količini časa z višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Ob dovolj pestri ponudbi bi se kuharskih 
delavnic udeležilo 40,6 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe, 35,2 % oseb z visoko ter 32,7 % 
oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Predavanj o zdravi prehrani bi se ob več prostem času 
udeležilo največ oseb s srednjo (40,4 %), sledijo osebe z visoko (38,4 %) ter z nižjo 
stopnjo izobrazbe (47,5 %). Če bi bila predavanja o zdravi prehrani organizirana v 
domačem kraju, bi se jih udeležilo 56,3 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe, 48,8 % oseb z 
visoko in 47,1 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Za anketirance velja, da se udeležba 
predavanj o zdravi prehrani ob dovolj pestri ponudbi z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje.  

Za vzorec lahko rečemo, da se osebe z nižjo stopnjo izobrazbe strinjajo o udeležbi na 
predavanjih o zdravi prehrani, organiziranih v domačem kraju (56,3 %), in kuharskih 
delavnic ob ugodni ceni (31,3 %). Osebe s srednjo stopnjo izobrazbe se strinjajo o udeležbi 
na predavanjih o zdravi prehrani, organiziranih v domačem kraju (47,1 %). 22,6 % oseb je 
mnenja, da bi se kuharskih delavnic udeležilo ob ugodni ceni le-teh. Ker je to najmanjši 
delež pri osebah s srednjo stopnjo izobrazbe, lahko rečemo, da jim ugodna cena ni 
pomembna pri odločanju o udeležbi na kuharskih delavnicah. Osebe z visoko stopnjo 
izobrazbe bi se udeležile predavanj o zdravi prehrani, organiziranih v domačem kraju 
(48,8 %), in kuharskih delavnic, če bi razpolagale z več prostega časa (42,7 %). 

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da bi se kuharskih delavnic 
ob ugodnih cenah udeležil največji delež žensk z visoko stopnjo izobrazbe. Če bi imele več 
časa, bi se kuharskih delavnic udeležil večji delež žensk, starih od 18 do 30 let, z visoko 
stopnjo izobrazbe. Ob dovolj pestri ponudbi kuharskih delavnic bi se jih udeležil večji 
delež žensk, starih od 18 do 30 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Če bi imeli več časa, bi se 
predavanj o prehrani udeležil večji delež žensk, starih od 31 do 50 let, s srednjo stopnjo 
izobrazbe. Ob organiziranosti predavanj v domačem kraju bi se jih udeležil večji delež 
žensk, starih od 51 do 65 let. Če bi bila dovolj pestra ponudba predavanj o prehrani, bi se 
jih udeležilo več žensk, starih od 51 do 65 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. 
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Anketirane osebe so s pomočjo Likertove lestvice ocenile stopnjo svojega strinjanja s trditvami o prehrani, ki so se nanašale na spremembo 
prehranskih navad ob novih informacijah, vplivom prehranjevanja na zdravje, preizkušanju novih načinov priprave hrane, novih jedi ter 
uporabo novih živil. Rezultati so prikazani v preglednici 17. 

Preglednica 17: Stopnja strinjanja s trditvami o prehrani glede na spol anketiranca 

Trditve o prehrani 

Stopnja 
strinjanja 

Popolnoma se 
strinjam. 

Se strinjam 
Niti se strinjam, 

niti se ne 
strinjam 

Se ne strinjam 
Sploh se ne 

strinjam 
M SD 

R 

povprečno 
U α 

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

(%) 

Zaradi novih informacij o 
prehrani običajno 

spremenim prehranske 
navade. 

moški 0 0,0 8 21,1 16 42,1 9 23,7 5 13,2 2,71 0,956 91,43 

2733,5 0,099 
ženske 8 4,7 51 29,7 62 36,0 39 22,7 12 7,0 3,02 0,997 108,61 

Način prehranjevanja 
vpliva na moje zdravje. 

moški 10 26,3 19 50,0 4 10,5 4 10,5 1 2,6 3,87 1,018 86,47 
2545,0 0,018 

ženske 69 40,1 89 51,7 7 4,1 6 3,5 1 0,6 4,27 0,750 109,70 

Pri kuhanju zelo pogosto 
preizkušam nove načine 

priprave hrane. 

moški 3 7,9 16 42,1 9 23,7 6 15,8 4 10,5 3,21 1,143 79,97 

2298,0 0,002 
ženske 42 24,4 78 45,3 34 19,8 14 8,1 4 2,3 3,81 0,973 111,14 

Pogosto pripravljam nove 
jedi. 

moški 3 7,9 13 34,2 10 26,3 8 21,1 4 10,5 3,08 1,148 78,47 
2241,0 0,001 

ženske 32 18,6 84 48,8 35 20,3 16 9,3 5 2,9 3,71 0,972 111,47 

Pri kuhanju pogosto 
uporabljam nova živila. 

moški 2 5,3 13 34,2 12 31,6 10 26,3 1 2,6 3,13 0,963 92,36 
2768,5 0,125 

ženske 26 15,1 58 33,7 54 31,4 29 16,9 5 2,9 3,41 1,031 108,40 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se 
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 
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Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede trditev - Zaradi novih 
informacij o prehrani običajno spremenim prehranske navade in Pri kuhanju zelo pogosto 
preizkušam nova živila. S trditvijo - Zaradi novih informacij o prehrani običajno 
spremenim prehranske navade, se popolnoma strinja ali strinja 21,1 % moških in 34,4 % 
žensk. S trditvijo - Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nova živila, se popolnoma strinja 
ali strinja 39,5 % moških in 48,8 % žensk. 

Trditev - Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje, je statistično pomembna 
(U = 2545,0; α = 0,018), z njo se bolj strinjajo ženske (M = 4,27) kakor moški (M = 3,87). 
S to trditvijo se popolnoma strinja ali strinja 76, 3 % moških in 91,8 % žensk. V trditvi - 
Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nove načine priprave hrane, je vrednost statistično 
pomembna (U = 2298,0; α = 0,002), pri čemer se ženske (M = 3,81) bolj strinjajo kakor 
moški (M = 3,21). S to trditvijo se popolnoma strinja ali strinja 69,7 % žensk in polovica 
moških (50,0 %). Vrednost Mann-Whitney testa je v trditvi - Pogosto pripravljam nove 
jedi, statistično pomembna (U = 2241,0; α = 0,001), pri tem se ženske (M = 3,71) bolj 
strinjajo kakor moški (M = 3,08). S to trditvijo se popolnoma strinja ali strinja večji delež 
žensk (67,4 %) kakor moških (42,1 %). 

Za vzorec lahko rečemo, da se največji delež žensk (91,8 %) in moških (76,3 %) 
popolnoma strinja ali strinja s trditvijo - Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje. 
Sploh se ne strinjam ter ne strinjam je pri trditvi - Zaradi novih informacij o prehrani 
običajno spremenim prehranske navade, odgovorilo 36,9 % moških in 29,7 % žensk. 
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Preglednica 18: Stopnja strinjanja s trditvami o prehrani glede na starost anketiranca 

Trditve o prehrani 

Stopnja 
strinjanja 

Popolnoma se 
strinjam. 

Se strinjam 
Niti se strinjam, 

niti se ne 
strinjam 

Se ne strinjam 
Sploh se ne 

strinjam 
M SD 

R 

povprečno 

K-W 

test 
df α 

Starostna 
skupina (leta) 

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

Zaradi novih 
informacij o prehrani 
običajno spremenim 
prehranske navade. 

18-30 5 4,5 30 26,8 40 35,7 29 25,9 8 7,1 2,96 0,999 104,27 

0,464 2 0,793 31-50 3 4,3 22 31,4 26 37,1 19 14,3 9 12,9 3,00 1,077 109,12 

51-65 7 25,0 0 0,0 12 42,9 9 32,1 0 0,0 2,93 0,766 101,38 

Način prehranjevanja 
vpliva na moje 

zdravje. 

18-30 45 40,2 60 53,6 3 2,7 4 3,6 0 0,0 4,30 0,695 110,97 

2,854 2 0,240 31-50 27 38,6 30 42,9 8 11,4 3 4,3 2 2,9 4,10 0,965 101,59 

51-65 7 25,0 18 64,3 0 0,0 3 10,7 0 0,0 4,04 0,838 93,38 

Pri kuhanju zelo 
pogosto preizkušam 
nove načine priprave 

hrane. 

18-30 31 27,7 48 42,9 19 17,0 14 12,5 0 0,0 3,86 0,967 113,62 

5,497 2 0,064 31-50 12 17,1 32 45,7 16 22,9 4 5,7 6 8,6 3,57 1,111 99,27 

51-65 2 7,1 14 50,0 8 28,6 2 7,1 2 7,1 3,43 0,997 88,61 

Pogosto pripravljam 
nove jedi. 

18-30 20 17,9 57 50,9 21 18,8 12 10,7 2 1,8 3,72 0,942 111,99 

5,281 2 0,071 31-50 14 20,0 28 40,0 14 20,0 8 11,4 6 8,6 3,51 1,189 103,49 

51-65 1 3,6 12 42,9 10 35,7 4 14,3 1 3,6 3,29 0,897 84,57 

Pri kuhanju pogosto 
uporabljam nova 

živila. 

18-30 17 15,2 38 33,9 39 34,8 16 14,3 2 1,8 3,46 0,977 110,81 

2,256 2 0,324 31-50 10 14,3 22 31,4 19 27,1 15 21,4 4 5,7 3,27 1,128 101,35 

51-65 1 3,6 11 39,3 8 28,6 8 28,6 0 0,0 3,18 0,905 94,63 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se 
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 
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Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri trditvi - Zaradi 
novih informacij o prehrani običajno spremenim prehranske navade. Enako velja za  
trditve - Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje, Pri kuhanju zelo pogosto 
preizkušam nove načine priprave hrane, Pogosto pripravljam nove jedi, Pri kuhanju zelo 
pogosto preizkušam nova živila. S trditvijo - Zaradi novih informacij o prehrani običajno 
spremenim prehranske navade, se popolnoma strinja ali strinja 35,7 % oseb, starih od 31 
do 50 let, 31,3 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 25,0 % oseb, starih od 51 do 65 let. S 
trditvijo - Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje, se popolnoma strinja ali strinja 
93,8 % oseb, starih od 18 do 30 let, 89,3 % oseb iz starostne skupine od 51 do 65 let ter 
81,5 % oseb, starih od 31 do 50 let. Med anketiranci ugotovimo, da se s trditvami - Pri 
kuhanju zelo pogosto preizkušam nove načine priprave hrane, Pogosto pripravljam nove 
jedi in Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nova živila, strinjanje s starostjo zmanjšuje.  

Za vzorec lahko trdimo, da se največji delež oseb vseh starostnih skupin popolnoma strinja 
ali strinja s trditvijo - Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje. To meni 93,8 % oseb, 
starih od 18 do 30 let, 89,3 % oseb iz starostne skupine od 51 do 65 let ter 81,5 % oseb, 
starih od 31 do 50 let. S trditvijo - Zaradi novih informacij o prehrani običajno spremenim 
prehranske navade, se ne strinja ali sploh se ne strinja 33,0 % oseb, starih od 18 do 30 let, 
32,1 % oseb, starih od 51 do 65 let, ter 27,2 % oseb, starih od 31 do 50 let. 
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Preglednica 19: Stopnja strinjanja s trditvami o prehrani glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Trditve o prehrani 

Stopnja 
strinjanja 

Popolnoma se 
strinjam. 

Se strinjam 
Niti se strinjam, 

niti se ne 
strinjam 

Se ne strinjam 
Sploh se ne 

strinjam 
M SD 

R 

povprečno 

K-W 

test 
df α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Zaradi novih informacij o 
prehrani običajno 

spremenim prehranske 
navade. 

Nižja 
4 12,5 6 18,8 13 40,6 7 21,9 2 6,3 3,09 1,088 110,34 

0,416 2 0,812 
Srednja 

0 0,0 17 32,1 18 34,0 13 24,5 5 9,4 2,89 0,974 102,01 

Visoka 
4 3,2 36 28,8 47 37,6 28 22,4 10 8,0 2,97 0,983 105,74 

Način prehranjevanja 
vpliva na moje zdravje. 

Nižja 
12 37,5 16 50,0 2 6,3 1 3,1 1 3,1 4,16 0,920 104,28 

0,019 2 0,991 
Srednja 

20 37,7 27 50,9 4 7,5 2 3,8 0 0,0 4,23 0,750 105,65 

Visoka 
47 37,6 65 52,0 5 4,0 7 5,6 1 0,8 4,20 0,823 105,75 

Pri kuhanju zelo pogosto 
preizkušam nove načine 

priprave hrane. 

Nižja 
4 12,5 15 46,9 8 25,0 3 9,4 2 6,3 3,50 1,047 93,56 

1,804 2 0,406 
Srednja 

17 32,1 17 32,1 10 18,9 7 13,2 2 3,8 3,75 1,159 110,36 

Visoka 
24 19,2 62 49,6 25 20,0 10 8,0 4 3,2 3,74 0,968 106,50 

Pogosto pripravljam nove 
jedi. 

Nižja 
6 18,8 13 40,6 6 18,8 6 18,8 1 3,1 3,53 1,107 102,47 

1,142 2 0,565 
Srednja 

11 20,8 25 47,2 10 18,9 5 9,4 2 3,8 3,72 1,026 112,75 

Visoka 
18 14,4 59 47,2 29 23,2 13 10,4 6 4,8 3,56 1,019 103,20 

Pri kuhanju pogosto 
uporabljam nova živila. 

Nižja 
3 9,4 11 34,4 9 28,1 8 25,0 1 3,1 3,22 1,039 97,64 

1,525 2 0,466 
Srednja 

9 17,0 20 37,7 13 24,5 10 18,9 1 1,9 3,49 1,049 113,07 

Visoka 
16 12,8 40 32,0 44 35,2 21 16,8 4 3,2 3,34 1,009 104,30 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam,  
4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 
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Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri 
trditvah - Zaradi novih informacij o prehrani običajno spremenim prehranske navade, 
Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje, Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nove 
načine priprave hrane, Pogosto pripravljam nove jedi, Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam 
nova živila. S trditvijo - Zaradi novih informacij o prehrani običajno spremenim 
prehranske navade, se popolnoma strinja ali strinja 32,1 % oseb s srednjo stopnjo 
izobrazbe, 32,0 % oseb z visoko in 31,3 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. S trditvama - 
Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje in Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nove 
načine priprave hrane, se strinjanje z višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Popolnoma se 
strinja ali se strinja s trditvijo - Pogosto pripravljam nove jedi, največji delež oseb s srednjo 
stopnjo izobrazbe (68,0 %), sledijo osebe z visoko (61,6 %) ter osebe z nižjo stopnjo 
izobrazbe (59,4 %). S trditvijo - Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nova živila, se 
popolnoma strinja ali strinja 54,7 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe, 44,8 % oseb z visoko 
in 43,8 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. 

Za vzorec lahko trdimo, da se največji delež strinjanja pojavlja pri vseh starostnih skupinah 
ob trditvi - Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje. Tako meni 89,6 % oseb z visoko 
stopnjo izobrazbe, 88,6 % oseb s srednjo ter 87,5 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. S 
trditvijo - Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nova živila, se sploh ne strinja ali ne strinja 
28,1 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. S trditvijo - Zaradi novih informacij o prehrani 
običajno spremenim prehranske navade, se strinja 33,9 % oseb s srednjo in 30,4 % oseb z 
visoko stopnjo izobrazbe. 

Če primerjamo spol, starost in stopnja izobrazbe, ugotovimo, da se s trditvama - Pogosto 
pripravljam nove jedi in Pri kuhanju pogosto uporabljam nova živila, popolnoma strinja ali 
strinja večji delež žensk, starih od 18 do 30 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. S trditvijo -  
Pri kuhanju zelo pogosto preizkušam nove načine priprave hrane, se popolnoma strinja ali 
strinja večji delež žensk, starih od 18 do 30 let, z visoko stopnjo izobrazbe. S trditvijo - 
Način prehranjevanja vpliva na moje zdravje, se strinja ali popolnoma strinja večji delež 
žensk, starih od 18 do 30 let. S trditvijo - Zaradi novih informacij o prehrani običajno 
spremenim prehranske navade, se popolnoma strinja ali strinja večji delež žensk iz 
starostne skupine od 31 do 50 let. 

Anketirane osebe so pri naslednjem odprtem tipu vprašanj navedle svoje razloge za 
udeležbo na kuharskih delavnicah in predavanjih o prehrani. Kuharskih delavnic se 
anketirane osebe udeležujejo zaradi praktične izvedbe oziroma prikaza, zaradi službenih 
izobraževanj na to tematiko in želje po kuhanju. Predavanj o prehrani se udeležujejo zaradi 
novih idej in novih postopkov priprave hrane. Pomembno jim je spoznavanje in osvajanje 
novih znanj in pogledov na to tematiko. Predstavijo se jim drugačni načini prehranjevanja 
(veganstvo, presnojedstvo) ter sama narave dela. 
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3.4.2 Prehransko vedenje odraslih 
Anketirane osebe smo spraševali o prehranskem vedenju oziroma kako pogosto se izogibajo uživanju določenih živil. Želeli smo izvedeti, ali 
se anketiranci izogibajo uživanju živil z več maščobe, sladkorja, soli, transmaščobnih kislin, alkoholnih in sladkih pijač, ocvrtih živil in mesu; 
zanimalo nas je,  kako pogosto se teh jedi izogibajo. 

Preglednica 20: Pogostost izogibanja živil glede vrste živila in spola anketiranca 

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno 

M SD R povprečno U α 

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

Živila z več maščobe 
moški 0 0,0 4 10,5 18 47,4 15 39,5 1 2,6 2,66 0,708 110,03 

3096,0 0,587 
ženske 8 4,7 15 8,7 67 39,0 67 39,0 15 8,7 2,62 0,932 104,50 

Živila z več sladkorja 
moški 0 0,0 4 10,5 17 44,7 15 39,5 2 5,3 2,61 0,755 113,13 

2978,0 0,369 
ženske 4 2,3 24 14,0 52 30,2 64 37,2 28 16,3 2,49 1,000 103,81 

Živila z več soli 
moški 2 5,3 6 15,8 16 42,1 11 28,9 3 7,9 2,82 0,982 115,74 

2879,0 0,229 
ženske 6 3,5 26 15,1 56 32,6 63 36,6 21 12,2 2,61 1,000 103,24 

Živila z več trans maščobnimi kislinami 
moški 1 2,6 6 15,8 19 50,0 11 28,9 1 2,6 2,87 0,811 121,57 

2619,5 0,051 
ženske 9 5,3 22 12,9 52 30,4 62 36,3 26 15,2 2,57 1,063 101,32 

Alkoholne pijače 
moški 2 5,3 6 15,8 15 39,5 8 21,1 7 18,4 2,68 1,118 120,00 

2717,0 0,088 
ženske 5 2,9 19 11,0 43 25,0 76 44,2 29 16,9 2,39 0,988 102,30 
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Nadaljevanje Preglednice 20 

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno 

M SD R povprečno U α 

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

Sladke pijače 
moški 1 2,6 1 2,6 10 26,3 19 50,0 7 18,4 2,21 0,875 120,83 

2685,5 0,068 
ženske 4 2,3 11 6,4 25 14,5 69 40,1 63 36,6 1,98 0,991 102,11 

Ocvrta živila 
moški 1 2,6 1 2,6 25 65,8 11 28,9 0 0,0 2,79 0,622 137,72 

2043,5 0,000 
ženske 3 1,7 14 8,1 41 23,8 83 48,3 31 18,0 2,27 0,912 98,38 

Meso 
moški 10 26,3 14 36,8 11 28,9 3 7,9 0 0,0 3,82 0,926 124,80 

2534,5 0,024 
ženske 26 15,1 56 32,6 55 32,0 22 12,8 13 7,6 3,35 1,116 101,24 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1–vedno, 2–pogosto, 3 – občasno, 4 – skoraj nikoli, 5 – nikoli. 
 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v izogibanju živil z več maščobe. Enako velja pri izogibanju živil z več sladkorja, 
živil z več soli in živil z več transmaščobnimi kislinami. Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v izogibanju alkoholnih 
in sladkih pijač. Vedno ali pogosto se izogibajo živil z več maščob, 47,7 % žensk in 42,1 % moških, živil z več sladkorja, 53,5 % žensk in 
44,8 % moških, živil z več soli, 48,8 % žensk in 36,8 % moških. Večji delež žensk (51,5 %) kakor moških (31,5 %) se vedno ali pogosto 
izogiba živil z več transmaščobnimi kislinami, prav tako večji delež žensk (61,1 %) kakor moških (39,5 %) se izogiba uživanju alkoholnih 
pijač. Vedno ali pogosto se uživanju sladkih pijač izogiba 76,7 % žensk in 68,4 % moških. 

Statistično pomembne razlike se pojavijo na ravni α = 0,000 (U = 2043,5) pri uživanju ocvrtih živil. Moški se redkeje (M = 2,79) izogibajo 
ocvrtim živilom kakor ženske (M = 2,27). Večji delež žensk (66,3 %) kakor moških (28,9 %) se vedno ali pogosto izogiba ocvrtih živil. Moški 
so dosegli večji delež pri odgovoru občasno (65,8 %) kakor ženske (3,8 %). Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009) ugotavljajo, da ocvrte jedi uživa 1 
do 3x na teden kar 45,3 % oseb; iz tega sledi sklep, da se ne omejujejo ravno pogosto. Glede pogostosti uživanja mesa se pojavljajo statistično 
pomembne razlike na ravni α = 0,024 (U = 2534,5). Moški se redkeje (M = 3,82) izogibajo mesu kakor ženske (M = 3,35).
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Večji delež žensk se vedno ali pogosto (20,4 %) izogiba uživanju mesa v primerjavi z 
moškimi (7,9 %). Odgovor nikoli je izbralo večji delež moških (26,3 %) kakor žensk 
(15,1 %). 
 
Za vzorec lahko trdimo, da se oba spola z največjim deležem oseb vedno ali pogosto 
izogibata uživanju sladkih pijač. To trdi 76,7 % žensk in 68,4 % moških. Da se anketirane 
osebe izogibajo sladkih pijač, ima pozitiven vpliv na zdravje; taka so tudi priporočila. 
Visok delež pogostega izogibanja najdemo tudi pri živilih z več maščobe, sladkorja, soli, 
transmaščobnih kislin in ocvrtih živil, po čemer lahko sklepamo, da so anketirane osebe 
seznanjene z nevarnostmi ob previsokem vnosu navedenih živil. Mesa se nikoli ne izogiba 
26,3 % moških in 15,1 % žensk, kar je največji delež.  
 



Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta, 2017. 

58 

Preglednica 21: Pogostost izogibanja živil glede na vrsto živila in starost anketiranca 

 

Pogostost 
izogibanja 

Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno 
 

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W test 

 

df 

 

α Starostna 
skupina (leta) 

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

Živila z več 
maščobe 

18-30 6 5,4 12 10,7 46 41,1 41 36,6 7 6,3 2,72 0,932 111,23 

5,673 2 0,059 31-50 1 1,4 7 10,0 30 42,9 27 38,6 5 7,1 2,60 0,824 105,46 

51-65 1 3,6 0 0,0 9 32,1 14 50,0 4 14,3 2,29 0,854 82,66 

Živila z več 
sladkorja 

18-30 4 3,6 15 13,4 41 36,6 39 34,8 13 11,6 2,63 0,978 112,12 

3,337 2 0,189 31-50 0 0,0 10 14,3 21 30,0 26 37,1 13 18,6 2,40 0,954 99,58 

51-65 0 0,0 3 10,7 7 25,0 14 50,0 4 14,3 2,32 0,863 93,84 

Živila z več soli 

18-30 5 4,5 24 21,4 36 32,1 35 31,3 12 10,7 2,78 1,046 112,97 

4,640 2 0,098 31-50 2 2,9 6 8,6 28 40,0 26 37,1 8 11,4 2,54 0,912 99,96 

51-65 1 3,6 2 7,1 8 28,6 13 46,4 4 14,3 2,39 0,956 89,46 

Živila z več trans 
maščobnimi 

kislinami 

18-30 9 8,0 19 17,0 39 34,8 32 28,6 13 11,6 2,81 1,103 115,17 

8,407 2 0,015 31-50 1 1,4 8 11,6 23 33,3 27 39,1 10 14,5 2,46 0,933 96,88 

51-65 0 0,0 1 3,6 9 32,1 14 50,0 4 14,3 2,25 0,752 84,34 
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Nadaljevanje Preglednice 21 

 

Pogostost 
izogibanja 

Nikoli 
Skoraj nikoli 

Občasno 
Pogosto Vedno  

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Starostna 
skupina (leta) 

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

Alkoholne pijače 

18-30 5 4,5 17 15,2 33 29,5 38 33,9 19 17,0 2,56 1,080 112,05 

4,454 2 0,108 31-50 2 2,9 6 8,6 18 25,7 35 50,0 9 12,9 2,39 0,921 102,36 

51-65 0 0,0 2 7,1 7 25,0 11 39,3 8 28,6 2,11 0,916 87,14 

Sladke pijače 

18-30 4 3,6 9 8,0 22 19,6 41 36,6 36 32,1 2,14 1,073 111,36 

2,521 2 0,284 31-50 1 1,4 1 1,4 10 14,3 34 48,6 24 34,3 1,87 0,815 98,75 

51-65 0 0,0 2 7,1 3 10,7 13 46,4 10 35,7 1,89 0,875 98,95 

Ocvrta živila 

18-30 3 2,7 9 8,0 37 33,0 46 41,1 17 15,2 2,42 0,936 108,61 

0,825 2 0,662 31-50 1 1,4 5 7,1 21 30,0 32 45,7 11 15,7 2,33 0,880 103,14 

51-65 0 0,0 1 3,6 8 28,6 16 57,1 3 10,7 2,25 0,701 98,96 

Meso 

18-30 20 17,9 41 36,6 30 26,8 13 11,6 8 7,1 3,46 1,130 108,11 

2,786 2 0,248 31-50 14 20,0 22 31,4 22 31,4 8 11,4 4 5,7 3,49 1,113 108,19 

51-65 2 7,1 7 25,0 14 50,0 4 14,3 1 3,6 3,18 0,905 88,34 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1–vedno, 2–pogosto, 3 – občasno, 4 – skoraj nikoli, 5 – nikoli. 
 
Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti izogibanja živil z več maščobe, več sladkorja in 
več soli. Enako velja pri izogibanju alkoholnih in sladkih pijač, izogibanju ocvrtih živil in mesa. Pogostost izogibanja živil z več 
maščobe, več sladkorja, več soli se med anketiranci s starostjo povečuje. Prav tako se s starostjo povečuje pogostost izogibanja 
alkoholnih pijač in ocvrtih živil. 18,7 % oseb, starih od 18 do 30 let, 17,9 % oseb, starih od 51 do 65 let, ter 17,1 % oseb, starih od 31 do 
50 let, se vedno ali pogosto izogiba uživanju mesa. 
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Statistično pomembne razlike se pojavijo na ravni α = 0,015 pri pogostosti izogibanja živil 
z več transmaščobnimi kislinami. Najpogosteje se takšnim živilom izogibajo osebe, stare 
od 51 do 65 let (M = 2,25). Sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (M = 2,46), ter osebe, stare 
od 18 do 30 let (M = 2,81). Takšnim živilom se vedno ali pogosto izogiba največji delež 
oseb, starih od 51 do 65 let (64,3 %), sledijo osebe, ki so stare od 31 do 50 let (53,6 %), ter 
osebe od 18 do 30 let (40,2 %). Hrani z več transmaščobnimi kislinami se nikoli ne izogiba 
8,0 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 1,4 % oseb, starih od 31 do 50 let.  

Za vzorec lahko rečemo, da anketiranci najpogosteje izbirajo odgovor vedno ali pogosto 
pri izogibanju sladkih pijač, in sicer pri vseh starostnih skupinah. Deleži so naslednji: 
82,9 % oseb, starih od 31 do 50 let, 82,1 % oseb, starih od 51 do 65 let, ter 68,7 % oseb, 
starih od 18 do 30 let. Visok delež pogostega izogibanja najdemo tudi pri živilih z več 
maščobe, sladkorja, soli, transmaščobnih kislin in ocvrtih živil. Največji delež pri 
odgovoru nikoli najdemo pri pogostosti izogibanja mesu. Ti deleži znašajo 20,0 % pri 
osebah, starih od 31 do 50 let, 17,9 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 7,1 % oseb, starih od 
51 do 65 let. 
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Preglednica 22: Pogostost izogibanja živil glede vrste živila in stopnjo izobrazbe anketiranca 

 

Pogostost 
izogibanja 

Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno  

M 

 

SD 

 

R povprečno 

 

K-W test 

 

df 

 

α 
Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Živila z več maščobe 

Nižja 
1 3,1 3 9,4 14 43,8 11 34,4 3 9,4 2,63 0,907 106,80 

0,521 2 0,771 
Srednja 

0 0,0 4 7,5 25 47,2 17 32,1 7 13,2 2,49 0,823 100,64 

Visoka 
7 5,6 12 9,6 46 36,8 54 43,2 6 4,8 2,68 0,921 107,23 

Živila z več sladkorja 

Nižja 
0 0,0 6 18,8 10 31,3 10 31,3 6 18,8 2,50 1,016 105,88 

1,867 2 0,393 
Srednja 

0 0,0 3 5,7 22 41,5 17 32,1 11 20,8 2,32 0,872 96,34 

Visoka 
4 3,2 19 15,2 37 29,6 52 41,6 13 10,4 2,59 0,976 109,29 

Živila z več soli 

Nižja 
1 3,1 4 12,5 14 43,8 7 21,9 6 18,8 2,59 1,043 104,41 

3,734 2 0,155 
Srednja 

2 3,8 3 5,7 19 35,8 21 39,6 8 15,1 2,43 0,951 92,82 

Visoka 
5 4,0 25 20,0 39 31,2 46 36,8 10 8,0 2,75 0,997 111,16 

Živila z več trans 
maščobnimi kislinami 

Nižja 
1 3,2 6 19,4 10 32,3 11 35,5 3 9,7 2,71 1,006 110,44 

2,359 2 0,307 
Srednja 

0 0,0 5 9,4 21 39,6 17 32,1 10 18,9 2,40 0,906 94,56 

Visoka 
9 7,2 17 13,6 40 32,0 45 36,0 14 11,2 2,70 1,072 108,08 
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Nadaljevanje Preglednice 22 

 

Pogostost 
izogibanja 

Nikoli Skoraj nikoli Občasno 
Pogosto Vedno  

M 

 

SD 

 

R povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Stopnja 
izobrazbe 

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

Alkoholne pijače 

Nižja 
0 0,0 2 6,3 5 15,6 13 40,6 12 37,5 1,91 0,893 74,13 

11,159 2 0,004 
Srednja 

1 1,9 7 13,2 16 30,2 22 41,5 7 13,2 2,49 0,953 109,29 

Visoka 
6 4,8 16 12,8 37 29,6 49 39,2 17 13,6 2,56 1,035 111,92 

Sladke pijače 

Nižja 
0 0,0 1 3,1 6 18,8 16 50,0 9 28,1 1,97 0,782 106,47 

0,183 2 0,912 
Srednja 

1 1,9 5 9,4 7 13,2 20 37,7 20 37,7 2,00 1,038 102,59 

Visoka 
4 3,2 6 4,8 22 17,6 52 41,6 41 32,8 2,04 0,995 106,48 

Ocvrta živila 

Nižja 
1 3,1 2 6,3 14 43,8 12 37,5 3 9,4 2,56 0,878 119,23 

2,326 2 0,313 
Srednja 

0 0,0 3 7,5 18 34,0 23 43,4 8 15,1 2,34 0,831 105,33 

Visoka 
3 2,4 9 7,2 34 27,2 59 47,2 20 16,0 2,33 0,914 102,06 

Meso 

Nižja 
7 21,9 9 28,1 12 37,5 2 6,3 2 6,3 3,53 1,107 110,22 

1,671 2 0,434 
Srednja 

9 17,0 15 28,3 14 26,4 10 18,9 5 9,4 3,25 1,223 96,62 

Visoka 
20 16,0 46 36,8 40 32,0 13 10,4 6 4,8 3,49 1,037 108,06 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1–vedno, 2–pogosto, 3 – občasno, 4 – skoraj nikoli, 5 – nikoli. 
 
Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti izogibanja živil z več maščob, več 
sladkorja, več soli in živil z več transmaščobnimi kislinami. Enako velja glede izogibanja sladkih pijač, ocvrtih živil in mesa.  
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Pogostost izogibanja živil z več maščobe in ocvrtih živil se z višjo stopnjo izobrazbe 
povečuje. Živil z več sladkorja se vedno ali pogosto izogiba 52,9 % oseb s srednjo, 
52,0 % oseb z visoko in 50,1 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Živil z več soli se vedno 
ali pogosto izogiba največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (54,7 %), sledijo osebe 
z visoko (44,8 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (40,7 %). Živil z več 
transmaščobnimi kislinami se vedno ali pogosto izogiba 51,0 % oseb s srednjo, 47,2 % 
oseb z visoko in 45,2 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Pogostost izogibanja sladkih pijač 
se  med anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. Mesa se vedno ali pogosto 
izogiba največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (28,3 %), sledijo osebe z visoko 
(15,2 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (12,6 %). Statistično pomembne razlike se 
pojavijo na ravni α = 0,004 pri pogostosti izogibanja alkoholnih pijač. Najpogosteje se 
alkoholnim pijačam izogibajo osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 1,91). Sledijo osebe s 
srednjo (M = 2,49) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (M = 2,56). Alkoholnim pijačam 
se vedno ali pogosto izogiba največ oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (78,1 %), sledijo osebe 
s srednjo (54,7 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (52,8 %). Odgovor nikoli je 
izbralo 4,8 % oseb z visoko ter 1,9 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. 
 

Za vzorec lahko trdimo, da se sladkih pijač vedno ali pogosto v največjem deležu izogibajo 
vse osebe ne glede na stopnjo izobrazbe. Ti deleži so naslednji: 78,1 % oseb z nižjo, 
75,4 % oseb s srednjo ter 74,4 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. Visok delež pogostega 
izogibanja najdemo tudi pri živilih z več maščobe, sladkorja, soli, transmaščobnih kislin, 
pri ocvrtih živilih in alkoholu. Mesu se nikoli ne izogiba 21,9 % oseb z nižjo, 17,0 % oseb 
s srednjo in 16,0 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. 
 
Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da se vseh naštetih živil v 
večjem deležu, vedno ali pogosto, izogibajo ženske v primerjavi z moškimi.  Živil z več 
soli in transmaščobnih kislin se v največjem deležu izogibajo osebe, stare od 51 do 65 let, s 
srednjo stopnjo izobrazbe. Živil z več maščobe in ocvrtih živil se izogiba največji delež 
oseb, starih od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Alkoholu se izogiba največji delež 
oseb, starih od 51 do 65 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Živil z več sladkorja se izogiba 
največji delež oseb iz najstarejše starostne skupine (od 51 do 65 let). Sladkih pijač se 
izogiba največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe, mesu pa osebe s srednjo stopnjo 
izobrazbe. 
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Anketirane osebe smo s pomočjo Likertove lestvice spraševali, kako pogosto so pozorni na to, koliko sadja, zelenjave, polnozrnatih izdelkov, 
vode, mleka in mesa dnevno zaužijejo. 

Preglednica 23: Odgovor na vprašanje, kako pogosto so anketirane osebe pozorne na dnevno zaužita živila glede na vrsto živil in spol anketiranca 

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno  

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

U 

 

α Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Sadje 
moški 2 5,3 6 15,8 12 31,6 12 31,6 6 15,8 2,63 1,101 125,47 

2509,0 0,020 
ženske 13 7,6 9 5,2 34 19,8 63 36,6 53 30,8 2,22 1,164 101,09 

Zelenjava 
moški 1 2,6 7 18,4 8 

21,1 
15 

39,5 
7 18,4 2,47 1,084 125,22 

2518,5 0,021 
ženske 11 6,4 8 4,7 31 18,0 55 32,0 67 

39,0 
2,08 1,155 101,14 

Polnozrnati izdelki 
moški 5 13,2 9 23,7 15 

39,5 
6 15,8 3 7,9 3,18 1,111 126,53 

2431,0 0,011 
ženske 10 5,8 22 12,9 65 38,0 59 

34,5 
15 

8,8 
2,73 0,994 100,22 

Voda 
moški 2 5,3 1 2,6 4 10,5 12 31,6 19 50,0 1,82 1,087 121,43 

2662,5 0,034 
ženske 2 1,2 3 1,7 17 9,9 32 18,6 118 

68,6 
1,48 0,834 101,98 

Mleko 
moški 7 18,4 10 26,3 11 28,9 6 15,8 4 10,5 3,26 1,245 112,03 

3020,0 0,452 
ženske 26 15,1 38 22,1 54 31,4 38 22,1 16 9,3 3,12 1,189 104,06 

Meso 
moški 2 5,3 6 15,8 14 36,8 10 26,3 6 15,8 2,68 1,093 96,61 

2930,0 0,300 
ženske 24 

14,0 
23 13,4 58 33,7 53 30,8 14 8,1 2,94 1,153 107,47 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1–vedno, 2 – pogosto, 3 – občasno, 4 – skoraj nikoli, 5 – nikoli. 
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Statistično pomembne razlike na ravni α=0,020 (U=2509,0) so zaznane pri pozornosti 
anketiranih oseb na dnevno količino zaužitega sadja. Ženske so pogosteje (vedno ali 
pogosto) pozorne na dnevno količino zaužitega sadja (M = 2,22; 67,4 %) kakor moški 
(M = 2,63; 47,4 %). Pri pozornosti na dnevno količino zaužite zelenjave se pokažejo 
statistično pomembne razlike na ravni α = 0,021 (U = 2518,5). Ženske so pogosteje (vedno 
ali pogosto) pozorne na to (M = 2,08; 71,0 %) kakor moški (M = 2,47; 57,9 %).  
Mann-Whitney test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,011 (U = 2431,0) 
pri anketiranih osebah, kako pogosto so pozorne na dnevno količino zaužitih polnozrnatih 
izdelkov. Ženske so pogosteje (vedno ali pogosto) pozorne na to (M = 2,73; 43,3 %) kakor 
moški (M = 3,18; 23,7 %). Statistično pomembne razlike se pojavljajo na ravni α = 0,034 
(U = 2662,5) pri anketiranih osebah, kako pogosto so pozorne na dnevno količino zaužite 
vode. Ženske so pogosteje (vedno ali pogosto) pozorne (M = 1,48; 87,2 %) na ustrezne 
količine dnevno zaužite vode kakor moški (M = 1,82; 81,6 %). Med spoloma ne prihaja do 
statistično pomembnih razlik pri pozornosti na dnevno količino zaužitega mleka in mesa. 
Za anketirane osebe lahko trdimo, da so vedno ali pogosto pozorne na dnevno količino 
mleka, 31,4 % žensk in 26,3 % moških. Na dnevno količino zaužitega mesa je vedno ali 
pogosto pozornih nekoliko večji delež moških (42,1 %) kakor žensk (38,9 %). 
 
Za vzorec velja, da so ženske in moški dnevno najpogosteje pozorni na ustrezno količino 
zaužite vode. Ti deleži za odgovor vedno ali pogosto znašajo 87,2 % za ženske in 81,6 % 
za moške. Prav tako so pogosto pozorni na dnevno ustrezne količine sadja in zelenjave. Po 
priporočilih je uživanje vode, sadja in zelenjave zelo pomembno, zaradi česar lahko 
rečemo, da so osebe seznanjene s prednostmi uživanja le-teh živil. Na dnevno ustrezno 
količino mleka ni nikoli ali skoraj nikoli pozornih 44,7 % moških in 37,2 % žensk. 
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Preglednica 24: Odgovor na vprašanje, kako pogosto so anketirane osebe pozorne na dnevno zaužita živila glede na vrsto živila in starost anketiranca 

 

 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno 
 

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α 
Starostna skupina 

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

Sadje 

18-30 8 7,1 6 5,4 29 25,9 42 37,5 27 24,1 2,34 1,119 108,96 

0,872 2 0,647 31-50 4 5,7 9 12,9 12 17,1 21 30,0 24 34,3 2,26 1,224 102,16 

51-65 3 10,7 0 0,0 5 17,9 12 42,9 8 28,6 2,21 1,197 100,02 

Zelenjava 

18-30 7 6,3 8 7,1 23 20,5 36 32,1 38 33,9 2,20 1,169 108,02 

1,424 2 0,491 31-50 2 2,9 6 8,6 11 15,7 23 32,9 28 40,0 2,01 1,083 98,96 

51-65 3 10,7 1 
3,6 

5 
17,9 

11 39,3 8 28,6 2,29 1,243 111,75 

Polnozrnati izdelki 

18-30 8 7,2 20 
18,0 

44 39,6 29 26,1 10 9,0 2,88 1,042 109,95 

1,848 2 0,397 31-50 3 4,3 10 14,3 28 40,0 22 31,4 7 
10,0 

2,71 0,980 100,61 

51-65 4 14,3 1 3,6 8 28,6 14 50,0 1 3,6 2,75 1,110 96,38 

Voda 

18-30 1 0,9 3 2,7 12 10,7 23 20,5 73 65,2 1,54 0,859 105,64 

2,173 2 0,337 31-50 2 2,9 1 
1,4 

5 7,1 13 18,6 49 70,0 1,49 0,913 100,51 

51-65 1 3,6 0 0,0 4 14,3 8 28,6 15 53,6 1,71 0,976 117,41 
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Nadaljevanje Preglednice 24 

 

 Nikoli 
Skoraj nikoli 

Občasno 
Pogosto Vedno  

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W test 

 

df 

 

α 
Starostna skupina 

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

Mleko 

18-30 15 13,4 31 27,7 34 30,4 24 
21,4 

8 7,1 3,19 1,135 107,77 

0,486 2 0,784 31-50 13 18,6 13 18,6 22 31,4 13 18,6 9 12,9 3,11 1,280 104,26 

51-65 5 17,9 4 14,3 9 32,1 7 25,0 3 10,7 3,04 1,261 99,50 

Meso 

18-30 14 12,5 18 16,1 37 33,0 33 29,5 10 8,9 2,94 1,149 107,75 

0,354 2 0,838 31-50 8 11,4 8 11,4 27 
38,6 

18 
25,7 

9 12,9 2,83 1,154 102,81 

51-65 4 14,3 3 10,7 6 28,6 12 42,9 1 
3,6 

2,89 1,133 103,23 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1–vedno, 2 – pogosto, 3 – občasno, 4 – skoraj nikoli, 5 – nikoli. 
 
Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri odgovoru na vprašanje, kako pogosto so anketirane osebe pozorne 
na dnevno količino zaužitega sadja, zelenjave, polnozrnatih izdelkov, vode, mleka in mesa. 71,5 % oseb, starih od 51 do 65 let, 64,3 % oseb, 
starih od 31 do 50 let, ter 61,6 % oseb iz starostne skupine od 18 do 30 let je vedno ali pogosto pozornih na dnevno količino zaužitega sadja. 
Anketirane osebe so vedno ali pogosto pozorne na dnevno ustrezno količino zelenjave. V največjem deležu so pozorne osebe, stare od 31 do 
50 let (72,9 %), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (67,9 %), ter osebe, ki so stare od 18 do 30 let (66,0 %). Pozornost anketiranih oseb na 
dnevno količino zaužitih polnozrnatih izdelkov, mleka in mesa se s starostjo povečuje. Anketirane osebe so dnevno vedno ali pogosto pozorne 
na uživanje vode. V največjem deležu so osebe, stare od 31 do 50 let (88,6 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 let (85,7 %), ter osebe, stare od 
51 do 65 let (82,2 %). 
 
Za vzorec lahko trdimo, da so anketirane osebe vseh starostnih skupin najpogosteje vedno ali pogosto pozorne na dnevno uživanje vode. 
Največji delež je oseb, starih od 31 do 50 let (88,6 %), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (82,2 %), ter osebe, ki so stare od 18 do 30 let 
(85,7 %). Prav tako so osebe pogosto pozorne na dnevno ustrezne količine sadja in zelenjave. Na dnevno količino zaužitega mleka ni nikoli ali 
skoraj nikoli pozornih 41,1 % oseb, starih od 18 do 30 let, 37,2 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 32,2 % oseb, starih od 51 do 65 let.  
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Preglednica 25: Odgovor na vprašanje, kako pogosto so anketirane osebe pozorne na dnevno zaužita živila glede na vrsto živil in stopnjo izobrazbe 
anketiranca 

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno Pogosto Vedno  

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W test 

 

df 

 

α Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Sadje 

Nižja 
4 12,5 3 9,4 10 31,3 7 21,9 8 25,0 2,63 1,314 120,94 

2,719 2 0,257 
Srednja 

2 3,8 3 1,9 16 30,2 21 39,6 13 24,5 2,21 0,968 104,55 

Visoka 
9 7,2 11 8,8 20 16,0 47 37,6 38 30,4 2,25 1,189 101,95 

Zelenjava 

Nižja 
2 6,3 3 9,4 6 18,8 10 31,3 11 34,4 2,22 1,211 108,55 

0,438 2 0,803 
Srednja 

2 3,8 4 7,5 11 20,8 20 37,7 16 30,2 2,17 1,069 108,81 

Visoka 
8 

6,4 
8 

6,4 
22 

17,6 
40 32,0 47 37,6 2,12 1,175 103,32 

Polnozrnati izdelki 

Nižja 
4 12,5 5 

15,6 
13 40,6 7 21,9 3 9,4 3,00 1,136 115,44 

1,395 2 0,498 
Srednja 

3 5,7 7 13,2 21 39,6 16 30,2 6 
11,3 

2,72 1,026 100,48 

Visoka 
8 6,5 19 15,3 46 37,1 42 33,9 9 7,3 2,80 1,004 104,24 

Voda 

Nižja 
1 3,1 1 3,1 4 12,5 6 18,8 20 62,5 1,66 1,035 109,94 

0,310 2 0,857 
Srednja 

1 
1,9 

1 
1,9 

4 7,5 13 24,5 34 64,2 1,53 0,868 105,67 

Visoka 
2 1,6 2 1,6 13 10,4 25 20,0 83 66,4 1,52 0,867 104,29 
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Nadaljevanje Preglednice 25 

 
 Nikoli Skoraj nikoli Občasno 

Pogosto Vedno 
 

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Mleko 

Nižja 
8 25,0 7 21,9 7 21,9 6 

18,8 
4 12,5 3,28 1,373 112,58 

0,553 2 0,758 
Srednja 

6 11,3 15 28,3 17 32,1 9 17,0 6 11,3 3,11 1,171 104,92 

Visoka 
19 15,2 26 20,8 41 32,8 29 23,2 10 8,0 3,12 1,168 103,93 

Meso 

Nižja 
5 15,6 5 15,6 12 37,5 6 18,8 4 12,5 3,03 1,231 113,30 

0,890 2 0,641 
Srednja 

7 13,2 8 15,1 18 
34,0 

14 
26,4 

6 11,3 2,92 1,190 107,25 

Visoka 
14 11,2 16 12,8 42 33,6 43 34,4 10 

8,0 
2,85 1,108 102,76 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1–vedno, 2 – pogosto, 3 – občasno, 4 – skoraj nikoli, 5 – nikoli. 
 
Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik, kako pogosto so pozorne na dnevno količino zaužitega 
sadja, zelenjave, polnozrnatih izdelkov, vode, mleka in mesa. Pozornost na dnevno količino zaužitega sadja, zelenjave in mesa se z višjo 
stopnjo izobrazbe anketiranih oseb povečuje. Vedno ali pogosto so pozorni na dnevno količino zaužitih polnozrnatih izdelkov, in sicer 
41,5 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Sledi 41,2 % oseb z visoko in 31,3 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Na ustrezno količino zaužite 
vode so vedno ali pogosto pozorne v največjem deležu osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (88,7 %), sledijo osebe z visoko (86,4 %) ter osebe 
z nižjo stopnjo izobrazbe (81,3 %). 31,3 % oseb z nižjo, 31,2 % oseb z visoko in 28,3 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe so vedno ali 
pogosto pozorne na dnevno količino zaužitega mleka.  
 
Za vzorec lahko trdimo, da so anketirane osebe vseh stopenj izobrazbe najpogosteje pozorne na dnevne količine zaužite vode. Deleži so 
naslednji: vedno ali pogosto pozornih na dnevno količino zaužite vode je  88,7 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe, 86,4 % oseb z visoko in 
81,3 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Pogosto so pozorne na dnevno ustrezne količine sadja in zelenjave. Na dnevno količino zaužitega 
mleka ni nikoli pozornih 46,9 % oseb z nižjo, 39,0 % oseb s srednjo in 36,0 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. 
 
Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da so na zadostno količino zaužitega sadja (vedno ali pogosto) v večjem deležu 
pozorne ženske, stare od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Na zadostno količino zaužite zelenjave in vode so v večjem deležu pozorne 
ženske, stare od 31 do 50 let. Na zadostno količino zaužitih polnozrnatih izdelkov in mleka so v večjem deležu pozorne ženske, stare od 51 do 
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65 let. Na zadostne količine zaužitega mesa so v večjem deležu pozorni moški, stari od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 
 
Anketirane osebe so s pomočjo Likertove lestvice označile, kako pogosto (nikoli, 1x na teden ali manj, 2 do 3x na teden, 4 do 6x na teden ali 
vsak dan) uživajo naslednje obroke: zajtrk, kosilo in večerja. 
 
Preglednica 26: Pogostost uživanja obrokov glede na vrsto obroka in spola anketiranca 

Obroki 

Pogostost 
uživanja 

Nikoli 
1x na teden ali 

manj 
2 do 3x na teden 4 do 6x na teden Vsak dan  

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

U 

 

α 
Spol f f (%) f f (%) f f (%) f (%) f (%) 

Zajtrk 
moški 3 7,9 1 2,6 10 26,3 2 5,3 22 57,9 1,97 1,305 115,83 

2875,5 0,170 
ženske 7 4,1 10 5,8 17 9,9 22 12,8 116 67,4 1,66 1,125 103,22 

Kosilo 
moški 0 0,0 1 

2,6 
2 5,3 0 0,0 35 

92,1 
1,18 0,652 102,03 

3136,0 0,488 
ženske 0 0,0 0 0,0 5 2,9 17 9,9 150 87,2 1,16 0,438 106,27 

Večerja 
moški 1 2,6 6 15,8 4 10,5 7 

18,4 
20 

52,6 
1,97 1,241 110,88 

3063,5 0,506 
ženske 1 0,6 14 8,1 26 15,1 36 20,9 95 55,2 1,78 1,019 104,31 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 – vsak dan, 2 –  4 do 6x na teden, 3 – 2 do 3x na teden, 4 – 1x na teden ali manj, 5 – nikoli. 
 
Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja zajtrka. Med anketiranci ugotovimo, da moški zajtrk 
uživajo manj pogosto (M = 1,97) kakor ženske (M = 1,66). Škof in Kozjek (2015) v raziskavi o pogostosti uživanja posameznih obrokov med 
tekači in ostalimi odraslimi osebami ugotavljata, da 87,6 % tekačev in 65,7 % odraslih dnevno uživa zajtrk. Rezultati naše raziskave kažejo na 
to, da dnevno uživa zajtrk 65,7 % oseb, kar je primerljivo z ugotovitvami Škof in Kozjek (2015). Naši rezultati kažejo na to, da je delež 
moških (57,9 %) in žensk (67,4 %), ki dnevno uživajo zajtrk, primerljiv z letom 2009, ko je bil delež žensk 65,0 %, delež moških 51,0 % 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009). 
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Tomšič, Kofol Bric, Korošec in Maučec Zakotnik (2014) so primerjali pogostost 
vsakodnevnega uživanja zajtrka med letom 2001 in 2012. Ugotovili so, da je delež moških, 
ki vsak dan uživajo zajtrk, od leta 2001 (44,2 %) do leta 2012 (47,9 %) narastel, vendar je 
še vedno manjši od deleža žensk. 52,3 % žensk (leta 2001) je uživalo zajtrk vsak dan, leta 
2012 je ta odstotek narasel na 59,6 %. Zajtrka nikoli ne uživa 7,9 % moških in 4,1 % 
žensk, kar je manj od ugotovitev (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2009), kjer delež za ženske 
znaša 19,0 %, za moške pa 26,0 %. 

Do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja kosila med spoloma ne prihaja. 
Med anketiranci pa velja, da moški kosilo uživajo pogosteje (M = 1,18) kakor ženske 
(M = 1,16). 94,1 % tekačev in 92,2 % odraslih dnevno uživa kosilo (Škof in Kozjek, 
2015), medtem ko je naša raziskava pokazala manjši delež (88,1 % oseb), Gabrijelčič 
Blenkuš idr. (2009) pa še manjšega 71,2 % (med tednom) in 87,8 % (med koncem tedna).  
V naši raziskavi odgovor nikoli ne uživa večerje, ni izbral nihče, medtem ko je v zgoraj 
omenjeni raziskavi ta delež 9,0 % (med tednom) in 4,5 % (med koncem tedna).   
 
Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja večerje. 
Med anketiranci velja, da moški večerjo uživajo manj pogosto (M = 1,97) kakor ženske 
(M = 1,78). 77,1 % tekačev in 78,9 % odraslih dnevno uživa večerjo (Škof in Kozjek, 
2015), medtem ko so rezultati naše raziskave mnogo manjši (54,8 % oseb). Še manjše 
deleže so ugotovili Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009), 25,5 % oseb (med tednom) in 35,6 % 
(med koncem tedna). Delež oseb, ki nikoli ne uživa večerje, znaša 3,2 %, kar je mnogo 
manjši od 42,7 % (med tednom) in 43,5 % (med koncem tedna) Gabrijelčič Blenkuš idr. 
(2009). 
 
Za vzorec lahko trdimo, da vsakodnevno največji delež oseb uživa kosilo. Deleži so 
naslednji: 92,1 % moških in 87,2 % žensk. Moški uživajo zajtrk in večerjo manj pogosto 
kakor ženske. Visok delež oseb uživa vsakodnevno tri obroke na dan, po čemer lahko 
sklepamo, da se večina drži priporočil zdrave prehrane. 
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Preglednica 27: Pogostost uživanja obrokov glede na vrsto obroka in starostjo anketiranca 

Obroki 

Pogostost uživanja Nikoli 
1x na teden ali 

manj 
2 do 3x na teden 4 do 6x na teden Vsak dan 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Starostna skupina 
(leta) 

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

Zajtrk 

18-30 5 
4,5 

7 
6,3 

13 11,6 17 15,2 70 62,5 1,75 1,159 108,07 

1,238 2 0,539 31-50 4 5,7 3 4,3 11 
15,7 

5 7,1 47 67,1 1,74 1,212 105,17 

51-65 1 3,6 1 3,6 3 10,7 2 7,1 21 75,0 1,54 1,071 96,04 

Kosilo 

18-30 0 0,0 0 0,0 5 
4,5 

7 6,3 100 89,3 1,15 0,469 104,36 

3,766 2 0,152 31-50 0 0,0 1 1,4 2 2,9 9 12,9 58 82,9 1,23 0,569 110,89 

51-65 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,6 27 
96,4 

1,04 0,189 96,61 

Večerja 

18-30 1 0,9 8 7,10 15 13,4 29 25,9 59 52,7 1,78 0,993 105,31 

0,186 2 0,911 31-50 0 0,0 10 14,3 9 
12,9 

10 
14,3 

41 58,6 1,83 1,129 104,21 

51-65 1 
3,6 

2 7,1 6 21,4 4 14,3 15 53,6 1,93 1,184 109,48 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 – vsak dan, 2 –  4 do 6x na teden, 3 –  2 do 3x na teden, 4 – 1x na teden ali manj, 5 – 
nikoli. 
 
Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja zajtrka. Za vzorec lahko trdimo, da se 
pogostost uživanja zajtrka s starostjo povečuje. Z našo raziskavo smo ugotovili, da so deleži oseb, ki vsakodnevno uživajo zajtrk, večji od 
raziskav Tomšič idr. (2014). 62,5 % oseb, starih od 18 do 30 let, uživa zajtrk vsak dan, v primerjavi z osebami, starimi od 25 do 39 let 38,0 % 
(leta 2001), ter 49,5 % (leta 2012). 67,1 % oseb, starih od 31 do 50 let, uživa zajtrk vsak dan, v primerjavi z osebami, starimi od 40 do 54 let 
46,0 % (leta 2001), ter 48,4 % (leta 2012). 75,0 % oseb, starih od 51 do 65 let, uživa zajtrk vsak dan v primerjavi z osebami, starimi od 55 do 
64 let 76,0 % (leta 2001), ter 69,3 % (leta 2012). Do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja kosila in večerje
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med starostnimi skupinami ne prihaja. Za anketirance velja, da kosilo vsak dan uživa 96,4 % oseb, starih od 51 do 65 let, 89,3 % oseb, starih 
od 18 do 30 let, ter 82,9 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let. Večerjo vsak dan uživa 58,6 % oseb, starih od 31 do 50 let, 53,6 % oseb, 
starih od 51 do 65 let, ter 52,7 % oseb iz starostne skupine od 18 do 30 let. 
 
Za vzorec lahko rečemo, da je največji delež v vseh starostnih skupinah pri vsakodnevnem uživanju kosila. Kosilo vsak dan uživa 96,4 % 
oseb, starih od 51 do 65 let, 89,3 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 82,9 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let. Deleži pri odgovoru 
nikoli so največji pri zajtrku. Zajtrk nikoli ne uživa 5,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, 4,5 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 3,6 % oseb, starih 
od 51 do 65 let. Visok delež oseb uživa vsakodnevno vsaj tri obroke na dan, po čemer lahko sklepamo, da se večina drži priporočil zdrave 
prehrane.  
 
Preglednica 28: Pogostost uživanja obrokov glede na vrsto obroka in stopnjo izobrazbe anketiranca 

Obroki 
Pogostost uživanja Nikoli 

1x na teden ali 
manj 

2 do 3x na teden 4 do 6x na teden Vsak dan 
 

M 

 

SD 
 

R povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Zajtrk 

Nižja 
3 

9,4 
0 

0,0 
6 18,8 2 6,3 21 65,6 1,81 1,306 107,28 

1,141 2 0,565 
Srednja 

2 3,8 4 7,5 9 
17,0 

6 11,3 32 60,4 1,83 1,189 111,36 

Visoka 
5 4,0 7 5,6 12 9,6 16 12,8 85 68,0 1,65 1,116 102,56 

Kosilo 

Nižja 
0 

0,0 
 0 

0,0 
0 

0,0 
3 9,4 29 90,6 1,09 0,296 102,47 

7,540 2 0,023 
Srednja 

0 
0,0 

1 1,9 2 3,8 9 17,0 41 77,4 1,30 0,638 116,62 

Visoka 
0 

0,0 
0 

0,0 
5 4,0 5 4,0 115 

92,0 
1,12 0,433 101,56 

Večerja 

Nižja 
0 

0,0 
1 3,1 6 18,8 7 21,9 18 56,3 1,69 0,896 101,33 

0,452 2 0,798 
Srednja 

0 
0,0 

5 9,4 12 
22,6 

8 
15,1 

28 52,8 1,89 1,068 109,33 

Visoka 
2 

1,6 
14 11,2 12 9,6 28 22,4 69 55,2 1,82 1,103 104,94 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 – vsak dan, 2 –  4 do 6x na teden, 3 – 2 do 3x na teden, 4 – 1x na teden ali manj, 5 – nikoli. 
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Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri 
pogostosti uživanja zajtrka. Za anketirance velja, da osebe z visoko stopnjo izobrazbe 
(M = 1,65) najpogosteje uživajo zajtrk. Sledijo jim osebe z nižjo (M = 1,81) in osebe s 
srednjo stopnjo izobrazbe (M = 1,83). Delež oseb, ki vsakodnevno uživa zajtrk v naši 
raziskavi, je višji  od deleža Tomšič idr. (2014). Delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe v 
naši raziskavi znaša 60,4 %, v primerjavi s 43,0 % (leta 2001) in 50,5 % (leta 2012). Delež 
oseb z višjo stopnjo izobrazbe v naši raziskavi znaša 68,0 %, v primerjavi z 49,0 % (leta 
2001) in 58,0 % (leta 2012). Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike na 
ravni α = 0,023 pri pogostosti uživanja kosila. Najpogosteje uživajo kosilo osebe z nižjo 
stopnjo izobrazbe (M = 1,09). Sledijo osebe z visoko (M = 1,12) in s srednjo stopnjo 
izobrazbe (M = 1,30). Največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (92,0 %) zaužije kosilo vsak 
dan. Sledijo osebe z nižjo (90,6 %) ter s srednjo stopnjo izobrazbe (77,4 %). Med osebami 
z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti 
uživanja večerje. Za anketirance velja, da večerjo vsak dan uživa 56,3 % oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe, 55,2 % oseb z visoko in 52,8 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe.  
 
Za vzorec lahko rečemo, da največji delež oseb vseh stopenj izobrazbe vsakodnevno uživa 
kosilo. Največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (92,0 %), sledijo osebe z nižjo (90,6 %) ter 
osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (77,4 %). Anketirane osebe najpogosteje izpuščajo 
zajtrk, to je odgovorilo 9,4 % oseb z nižjo stopnjo, 4,0 % oseb z visoko in 3,8 % oseb s 
srednjo stopnjo izobrazbe. Visok delež oseb uživa vsakodnevno vsaj tri obroke na dan. 
 
Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da zajtrk vsak dan uživa 
največji delež žensk, starih od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Kosilo 
vsakodnevno uživa največji delež moških, starih od 51 do 65 let, z visoko stopnjo 
izobrazbe. Večerjo uživa vsak dan največji delež žensk, starih od 31 do 50 let. 
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Anketirane osebe so s pomočjo Likertove lestvice razvrstile tehnike priprave hrane (kuhanje v vreli vodi, cvrtje, pečenje v pečici brez dodane 
maščobe in kuhanje v sopari) glede na pogostost uporabe. 

Preglednica 29: Pogostost uporabe različnih tehnik priprave hrane glede na tehniko in spol anketiranca 

Tehnike priprave 
hrane 

Pogostost 
uporabe 

Nikoli Občasno Pogosto Vedno  

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

 U 

 

α 
Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kuhanja v vreli 
vodi 

moški 0 0,0 2 5,4 6 16,2 29 78,4 1,27 0,560 91,70 
2690,0 0,149 

ženske 5 3,0 10 6,0 41 24,7 110 66,3 1,46 0,743 104,30 

Cvrtje 
moški 18 48,6 12 32,4 5 13,5 2 5,4 3,24 0,895 98,55 

2943,5 0,665 
ženske 83 50,0 61 36,7 17 10,2 5 3,0 3,34 0,783 102,77 

Pečenje v pečici 
brez dodane 

maščobe 

moški 2 5,4 10 27,0 20 54,1 5 13,5 2,24 0,760 102,12 
3029,5 0,939 

ženske 17 10,3 39 23,6 78 47,3 31 18,8 2,25 0,881 101,36 

Kuhanje v sopari 
moški 16 44,4 13 36,1 6 16,7 1 2,8 3,22 0,832 110,81 

2509,0 0,167 
ženske 58 35,8 56 34,6 30 18,5 18 11,1 2,95 0,996 96,99 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – občasno, 4 – nikoli). 
 
Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe kuhanja v vreli vodi, pečenja v pečici brez dodane maščobe 
in kuhanja v sopari. Med anketiranci kuhanje v vreli vodi vedno ali pogosto uporablja 94,6 % moških in 91,0 % žensk, pečenja v pečici brez 
dodane maščobe uporablja 67,6 % moških in 66,1 % žensk, kuhanja v sopari uporablja 29,6 % žensk in 19,5 % moških. Do statistično 
pomembnih razlik med spoloma ne prihaja glede pogostosti uporabe cvrtja. Med anketiranci moški pogosteje (M = 3,24) uporabljajo to 
tehniko priprave hrane kakor ženske (M = 3,34). Cvrtje uporablja vedno ali pogosto 18,9 % moških in 13,2 % žensk. Artnik idr. (2012) 
ugotavljajo, da rastlinska olja pri pripravi hrane uporablja večji delež žensk (59,9 % za leto 2001 in 41,4 % za leto 2008) kakor moških 
(57,3 % za leto 2001 in 40,2 % za  leto 2008). Prav tako pri pripravi hrane ženske pogosteje uporabljajo oljčno olje  (19,4 % za leto 2001 in 
32,3 % za leto 2008) v primerjavi z moškimi (18,4 % za leto 2001 in 25,8 % za leto 2008). Za vzorec velja, da oba spola najpogosteje 
uporabljata kuhanje v vreli vodi kot tehniko priprave hrane. Vedno ali pogosto jo uporablja 94,6 % moških in 91,0 % žensk.
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Polovica žensk (50,0 %) nikoli ne uporablja cvrtja, moški manj (48,6 %). Prav tako 44,4 % 
moških in 35,8 % žensk nikoli ne uporablja kuhanja v sopari. Glede na priporočila 
zdravega prehranjevanja je pozitivno, da pogosto uporabljajo kuhanje v vreli vodi, manj 
pogosto pa cvrtje. Dobro bi bilo, da bi bil delež oseb, ki pogosto uporablja kuhanje v 
sopari, večji. 
 
Preglednica 30:  Pogostost uporabe različnih tehnik priprave hrane glede na tehniko in starost 
anketiranca 

Tehnike priprave hrane 

Pogostost 
uporabe 

Nikoli Občasno Pogosto Vedno 
 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Starostna 
skupina (leta) 

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

Kuhanja v vreli vodi 

18-30 5 4,5 4 3,6 32 28,8 70 63,1 1,50 0,773 107,13 

3,010 2 0,222 31-50 0 0,0 5 7,5 11 16,4 51 76,1 1,31 0,608 94,41 

51-65 0 0,0 3 12,0 4 16,0 18 72,0 1,40 0,707 99,58 

Cvrtje 

18-30 53 47,7 43 38,7 11 9,9 4 3,6 3,31 0,795 100,60 

0,168 2 0,919 31-50 35 52,2 22 32,8 7 10,4 3 4,5 3,33 0,842 103,71 

51-65 13 52,0 8 32,0 4 16,0 0 0,0 3,36 0,757 103,64 

Pečenje v pečici brez 
dodane maščobe 

18-30 11 9,9 27 24,3 46 41,4 27 24,3 2,20 0,923 97,73 

3,278 2 0,194 31-50 5 7,6 13 19,7 41 62,1 7 10,6 2,24 0,745 101,02 

51-65 3 12,0 9 36,0 11 44,0 2 8,0 2,52 0,823 119,50 

Kuhanje v sopari 

18-30 41 37,6 37 33,9 22 20,2 9 8,3 3,01 0,957 99,69 

1,735 2 0,420 31-50 24 37,5 27 42,2 8 12,5 5 7,8 3,09 0,904 104,00 

51-65 9 36,0 5 20,0 6 24,0 5 20,0 2,72 1,173 87,14 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – 
občasno, 4 – nikoli). 
 
Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti 
uporabe kuhanja v vreli vodi, pečenja v pečici brez dodane maščobe, kuhanja v sopari in 
cvrenja. Za vzorec lahko trdimo, da kuhanje v vreli vodi vedno ali pogosto uporablja 
92,5 % oseb, starih od 31 do 50 let, 91,9 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 88,0 % oseb, 
starih od 51 do 65 let. Pečenja v pečici brez dodane maščobe uporablja največ oseb, starih 
od 31 do 50 let (72,7 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 let (65,7 %), ter osebe, stare od 
51 do 65 let (52,0 %). Kuhanja v sopari uporablja 44,0 % oseb, starih med 51 in 65 let, 
28,5 % oseb iz starostne skupine med 18 in 30 let ter 20,3 % oseb, starih med 31 in 50 let. 
Med anketiranci se pogostost uporabe cvrenja s starostjo zmanjšuje. Cvrenje vedno ali 
pogosto uporablja 16,0 % oseb, starih od 51 do 65 let, 14,9 % oseb, starih od 31 do 50 let, 
ter 13,5 % oseb, starih od 18 do 30 let. Artnik idr. (2012) so ugotovili, da so leta 2001 
najpogosteje uporabljale rastlinska olja za pripravo hrane osebe, stare od 25 do 39 let 
(62,0 %), sledile so osebe, stare od 40 do 54 let (58,2 %), ter osebe, stare od 55 do 64 let 
(52,0 %). Leta 2008 so se deleži zmanjšali na 42,2 % pri osebah, starih od 40 do 54 let, 
40,5 % pri osebah, starih od 55 do 64 let, in 39,4 % pri osebah, starih od 25 do 39 let. 
Uporaba oljčnega olja pri pripravi hrane se je od leta 2001 do leta 2008 povečala. Pri 
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osebah, starih od 25 do 39 let, se je iz 19,1 % povečala na 32,6 %, pri osebah, starih od 40 
do 54 let, iz 19,2 % na 26,6 %, ter pri osebah, starih od 55 do 64 let, iz 17,9 % na 25,8 %. 
 
Za vzorec velja, da vse starostne skupine najpogosteje uporabljajo kuhanje v vreli vodi kot 
tehniko priprave hrane. Vedno ali pogosto jo uporablja največji delež oseb, ki so stari od 
31 do 50 let (92,5 %), slab delež manj (91,9 %), oseb starih od 18 do 30 let, ter najmanjši 
delež oseb, starih od 51 do 65 let (88,0 %). Cvrenja nikoli ne uporablja 52,2 % oseb, starih 
od 31 do 50 let, 52,0 % oseb, starih od 51 do 65 let, in 47,7 % oseb, starih od 18 do 30 let.  
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Preglednica 31: Pogostost uporabe različnih tehnik priprave hrane glede na tehniko in stopnjo izobrazbe anketiranca 

Tehnike priprave 
hrane 

Pogostost uporabe Nikoli Občasno Pogosto Vedno  

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W test 

 

df 

 

α Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kuhanja v vreli 
vodi 

Nižja 
0 0,0 2 6,7 10 33,3 18 60,0 1,47 0,629 109,17 

3,343 2 0,188 
Srednja 

3 5,9 5 9,8 11 21,6 32 62,7 1,59 0,898 109,77 

Visoka 
2 1,6 5 4,1 26 21,3 89 73,0 1,34 0,640 96,99 

Cvrenje 

Nižja 
14 46,7 8 26,7 6 20,0 2 6,7 3,13 0,973 92,97 

2,342 2 0,310 
Srednja 

27 52,9 23 45,1 0 0,0 1 2,0 3,49 0,612 110,84 

Visoka 
60 49,2 42 34,4 16 13,1 4 3,3 3,30 0,820 100,52 

Pečenje v pečici 
brez dodane 

maščobe 

Nižja 
5 16,7 9 30,0 9 30,0 7 23,3 2,40 1,037 109,83 

4,015 2 0,134 
Srednja 

3 5,9 6 11,8 33 64,7 9 17,6 2,06 0,732 88,65 

Visoka 
11 9,1 34 28,1 56 46,3 20 16,5 2,30 0,853 104,85 

Kuhanje v sopari 

Nižja 
11 36,7 11 36,7 5 16,7 3 10,0 3,00 0,983 99,47 

1,164 2 0,559 
Srednja 

17 34,0 17 34,0 7 14,0 9 18,0 2,84 1,095 92,56 

Visoka 
46 39,0 41 34,7 24 20,3 7 5,9 3,07 0,913 102,45 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – vedno, 2 – pogosto, 3 – občasno, 4 – nikoli). 
 
 
Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe kuhanja v vreli vodi, pečenja v 
pečici brez dodane maščobe, kuhanja v sopari in cvrenja. Med anketiranci kuhanje v vreli vodi vedno ali pogosto uporablja 
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največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (94,3 %), sledijo osebe z nižjo (93,3 %) ter osebe s 
srednjo stopnjo izobrazbe (84,3 %). Pečenje v pečici brez dodane maščobe vedno ali 
pogosto uporablja 82,3 % oseb s srednjo, 62,8 % oseb z visoko in 53,3 % oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe. Največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (32,0 %) vedno ali 
pogosto uporablja kuhanje v sopari. Sledijo osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (26,7 %) ter 
osebe z visoko stopnjo izobrazbe (26,2 %). Cvrenje najpogosteje uporabljajo osebe z nižjo 
stopnjo izobrazbe (M=3,13). Sledijo osebe z visoko (M=3,30) ter osebe s srednjo stopnjo 
izobrazbe (M=3,49). Cvrenje vedno ali pogosto uporablja 26,7 % oseb z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Sledijo osebe z visoko (16,4 %) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (2,0 %). 
Artnik idr. (2012) so ugotovili, da je leta 2001 63,2 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe 
uporabljalo rastlinska olja za pripravo hrane, leta 2008 pa 40,9 %. Pri uporabi oljčnega olja 
se je delež od leta 2001 (20,9 %) do leta 2008 (32,4 %) zvišal. Pri osebah z visoko stopnjo 
izobrazbe je bil leta 2001 delež uporabe rastlinskega olja 57,4 %, leta 2008 pa 36,8 %. 
Uporaba oljčnega olja se je iz 31,1 % (leto 2001) zvišala na 40,8 % (leto 2008). Anketirane 
osebe z višjo stopnjo izobrazbe glede na ostale osebe uporabijo največji delež olivnega 
olja. 
 
Za vzorec lahko rečemo, da osebe z različnimi stopnjami izobrazbe najpogosteje 
uporabljajo kuhanje v vreli vodi, ki ga vedno ali pogosto uporablja največji deleč oseb z 
visoko stopnjo (94,3 %), sledijo osebe z nižjo (93,3 %) ter osebe s srednjo stopnjo 
izobrazbe (84,3 %). Cvrenja nikoli ne uporablja največji delež oseb s srednjo stopnjo 
(52,9 %), z visoko (49,2 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (46,7 %).  
 
Če vzorec primerjamo po spolu, starosti in stopnji izobrazbe, ugotovimo, da kuhanje v 
vreli vodi (vedno ali pogosto) uporablja večji delež moških. Cvrenje uporabljajo v 
največjem deležu moški z nižjo stopnjo izobrazbe. Pečenje v pečici brez dodane maščobe 
uporablja največji delež oseb, starih od 31 do 50 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Kuhanje 
v sopari uporablja največji delež žensk, starih od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. 
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Anketirane osebe smo spraševali, kako pogosto uživajo hitro hrano izven doma, doma pripravljen obrok, meso in mesne izdelke, mleko in 
mlečne izdelke, kruh, pekovsko pecivo, sadje in zelenjavo, sladka živila, oreščke, sadne sokove, vodo, gazirane in alkoholne pijače. S 
pomočjo Likertove lestvice je označena njihova pogostost uživanja.  

Preglednica 32: Pogostost uživanja živil glede na vrsto živila in spol anketiranca 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden 
Večkrat na 

mesec 
Nekajkrat letno Nikoli  

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

 U 

 

α 
Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Hitra hrana izven 
doma 

moški 0 0,0 0 0,0 1 2,6 1 2,6 4 10,5 9 23,7 21 55,3 2 5,3 2,58 1,030 121,04 
2677,5 0,043 

ženske 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 11 6,4 30 17,4 111 64,5 18 10,5 2,23 0,767 102,07 

Doma pripravljen 
obrok 

moški 5 13,2 20 52,6 7 18,4 4 10,5 1 2,6 1 2,6 0 0,0 0 0,0 6,55 1,108 89,80 
2671,5 0,067 

ženske 37 21,8 93 54,7 32 18,8 8 4,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,94 0,770 107,79 

Meso 
moški 1 2,6 7 18,4 18 47,4 8 21,1 3 7,9 1 2,6 0 0,0 0 0,0 5,79 1,018 129,71 

2348,0 0,004 
ženske 2 1,2 11 6,4 62 36,0 72 41,9 10 5,8 3 1,7 0 0,0 12 7,0 5,15 1,398 100,15 

Mesni izdelki 
moški 0 0,0 5 13,2 18 47,4 9 23,7 3 7,9 3 7,9 0 0,0 0 0,0 5,50 1,084 129,62 

2351,5 0,005 
ženske 1 0,6 11 6,4 50 29,1 57 33,1 23 13,4 14 8,1 2 1,2 14 8,1 4,78 1,559 100,17 

Mleko 
moški 2 5,3 10 26,3 8 21,1 4 10,5 3 7,9 1 2,6 3 7,9 7 18,4 4,79 2,384 106,76 

3182,0 0,840 
ženske 0 0,0 40 23,4 38 22,2 37 21,6 23 13,5 13 7,6 4 2,3 16 9,4 4,96 1,823 104,61 

Mlečni izdelki 
moški 2 5,3 10 26,3 12 31,6 8 21,1 3 7,9 2 5,3 1 2,6 0 0,0 5,74 1,369 114,62 

2921,5 0,289 
ženske 2 1,2 35 20,3 60 34,9 50 29,1 12 7,0 4 2,3 1 0,6 8 4,7 5,47 1,420 103,49 
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Nadaljevanje Preglednice 32 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 4 do 6x na 

teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden Večkrat na 
mesec 

Nekajkrat 
letno 

Nikoli  

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

U 

 

α 
Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kruh 
moški 2 5,3 17 44,7 8 21,1 8 21,1 2 5,3 1 2,6 0 0,0 0 0,0 6,16 1,151 117,16 

2825,0 0,172 
ženske 2 1,2 68 39,5 43 25,0 29 16,9 15 8,7 6 3,5 4 2,3 5 2,9 5,73 1,521 102,92 

Pekovsko pecivo 
moški 0 0,0 2 5,3 3 7,9 5 13,2 11 28,9 10 26,3 6 15,8 1 2,6 3,79 1,436 119,36 

2741,5 0,111 
ženske 0 0,0 5 2,9 11 6,4 19 11,0 36 20,9 51 29,7 43 25,0 7 4,1 3,41 1,397 102,44 

Sadje 
moški 2 5,3 10 26,3 10 26,3 11 28,9 3 7,9 1 2,6 0 0,0 1 2,6 5,71 1,393 76,57 

2168,5 0,001 
ženske 21 12,2 78 45,3 46 26,7 17 9,9 7 4,1 2 1,2 0 0,0 1 0,6 6,45 1,120 111,89 

Zelenjava 
moški 2 5,3 12 31,6 12 31,6 10 26,3 2 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,05 1,012 85,47 

2507,0 0,017 
ženske 16 9,3 81 47,1 48 27,9 20 11,6 3 1,7 2 1,2 2 1,2 0 0,0 6,42 1,071 109,92 

Sladka živila 
moški 0 0,0 2 5,3 6 15,8 12 31,6 8 21,1 7 18,4 3 7,9 0 0,0 4,45 1,329 96,45 

2924,0 0,301 
ženske 1 0,6 20 11,6 36 20,9 42 24,4 32 18,6 26 15,1 14 8,1 1 0,6 4,70 1,506 107,50 

Oreščki 
moški 0 0,0 2 5,3 2 5,3 9 23,7 6 15,8 11 28,9 6 15,8 2 5,3 3,74 1,519 95,46 

2886,5 0,252 
ženske 1 0,6 11 6,4 23 13,4 34 19,8 35 20,3 37 21,5 24 14,0 7 4,1 4,06 1,597 107,72 

Sadni sokovi 
moški 2 5,3 2 5,3 4 10,5 5 13,2 5 13,2 11 28,9 7 18,4 2 5,3 3,89 1,857 127,34 

2400,0 0,010 
ženske 2 1,2 7 4,1 8 4,7 23 13,5 23 13,5 22 12,9 60 35,1 26 15,2 3,11 1,734 100,04 
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Nadaljevanje Preglednice 32 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 4 do 6x na 

teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden Večkrat na 
mesec 

Nekajkrat 
letno 

Nikoli  

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

U 

 

α 
Spol f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Voda 
moški 22 59,5 6 16,2 3 8,1 1 2,7 1 2,7 1 2,7 2 5,4 1 2,7 6,84 1,965 81,23 

2302,5 0,000 
ženske 146 84,9 17 9,9 6 3,5 3 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7,78 0,590 110,11 

Gazirane pijače 
moški 1 2,7 0 0,0 1 2,7 4 10,8 5 13,5 7 18,9 16 43,2 3 8,1 2,97 1,518 129,53 

2274,5 0,004 
ženske 0 0,0 2 1,2 2 1,2 8 4,7 16 9,3 23 13,4 75 43,6 46 26,7 2,30 1,261 99,72 

Alkoholne pijače 
moški 0 0,0 0 0,0 3 7,9 11 28,9 4 10,5 8 21,1 8 21,1 4 10,5 3,50 1,555 136,74 

2081,0 0,000 
ženske 0 0,0 0 0,0 2 1,2 8 4,7 24 14,0 37 21,5 75 43,6 26 15,1 2,53 1,121 98,60 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – nekajkrat letno, 3 – večkrat na mesec, 4 – 1x na teden, 5 –  2 do 3x na teden, 6 
– 4 do 6x na teden, 7 – 1 do 2x na dan, 8 – 3x na dan ali več). 
 

Pokazale so se statistično pomembne razlike na ravni α = 0,043 (U = 2677,5) v pogostosti uživanja hitre hrane izven doma. Moški pogosteje 
(M = 2,58) uživajo takšno vrsto hrane kakor ženske (M = 2,23). Večji delež moških uživa hitro hrano izven doma večkrat na mesec (23,7 %) v 
primerjavi z ženskami (17,4 %). Večji delež žensk (10,5 %) kakor moških (5,3 %) nikoli ne uživa hitre hrane izven doma. 13,8 % oseb nikoli 
ne uživa hitre hrane izven doma, medtem ko je delež pri Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009) mnogo večji (53,5 %).  
 
Med spoloma ne prihaja do statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja doma pripravljenega obroka, pogostosti uživanja kruha, 
oreščkov, mleka in mlečnih izdelkov.  Za anketirance velja, da 2 do 3x na teden uživa doma pripravljen obrok 10,5 % moških in 4,7 % žensk, 
3x na dan ali več uživa takšen obrok 21,8 % žensk in 13,2 % moških. Večji delež moških (21,1 %) kakor žensk (16,9 %) uživa kruh 2 do 3x na 
teden, 1 do 2x na dan kruh uživa 44,7 % moških in 39,5 % žensk. 90,7 % oseb uživa kruh 1x na dan ali pogosteje, kar je več od Gabrijelčič 
Blenkuš idr. (2009), kjer delež znaša 81,8 %. 1x na teden uživajo ženske (20,3 %) več oreščkov kakor moški (15,8 %).
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Večji delež žensk uživa mleko 2 do 3x na teden (21,6 %) od moških (10,5 %). 1 do 2x na 
dan uživa mlečne izdelke večji delež moških (26,3 %) kakor žensk (20,3 %). Mleko in 
mlečne izdelke uživa 1x ali večkrat na dan 72,0 % oseb, 4 do 6x na teden 13,0 % oseb 
(Ares in Gámbaro, 2008). Test je pokazal statistično pomembne razlike na ravni α = 0,004 
(U = 2348,0) v pogostosti uživanja mesa. Moški pogosteje (M = 5,79) uživajo meso kakor 
ženske (M = 5,15). Meso uživa 4 do 6x na teden večji delež moških (47,4 %) kakor žensk 
(36,0 %). 18,4 % moških in 6,4 % žensk uživa meso 1 do 2x na dan. Glede pogostosti 
uživanja mesnih izdelkov so se pokazale statistično pomembne razlike na ravni α = 0,005 
(U = 2351,5). Moški pogosteje (M = 5,50) uživajo mesne izdelke kakor ženske (M = 4,78). 
4 do 6x na teden uživa mesne izdelke večji delež moških (47,4 %) kakor žensk (29,1 %). 
Prav tako uživa mesne izdelke 1 do 2x na dan večji delež moških (13,2 %) kakor žensk 
(6,4 %). Ares in Gámbaro (2008) ugotavljata, da je delež oseb, ki uživajo meso in mesne 
izdelke 1x ali večkrat na dan 14,0 %, 4 do 6x tedensko 39,0 %. Do statistično pomembnih 
razlik v pogostosti uživanja pekovskega peciva med spoloma ne prihaja. Škof in Kozjek 
(2015) ugotavljata, da 15,0 % tekačev in 12,7 % odraslih uživa pekovsko pecivo 4 do 6x 
tedensko v primerjavi z našo raziskavo, kjer je ta delež manjši. Za anketirance velja, da 4 
do 6x tedensko uživa pekovsko pecivo 7,9 % moških in 6,4 % žensk. Ares in Gámbaro 
(2008) ugotavljata, da je delež oseb, ki uživajo kosmiče in pekovsko pecivo 4 do 6x 
tedensko, večji, in sicer znaša 21,0 %. 1x ali večkrat na dan uživa takšna živila 59,0 % 
oseb. Med spoloma prav tako ne prihaja do statistično pomembnih razlik v pogostosti 
uživanja sladkih živil. Za anketirance velja, da ženske pogosteje (M = 4,70) uživajo takšna 
živila kakor moški (M = 4,45). Artnik idr. (2012) ugotavljajo delež oseb, ki uživa pecivo in 
sladice 1 do 3x tedensko. Delež moških iz leta 2001 (35,9 %) do leta 2008 (38,3 %) se je 
povečal za slabe tri odstotke, medtem ko se je delež žensk iz leta 2001 do leta 2008 
zmanjšal za 0,4 % (od 38,5 % na 38,1 %). Pri nas 42,1 % moških in 31,9 % žensk uživa 
pekovsko pecivo 1 do 3x tedensko, sladka živila pogosto uživa 52,7 % moških in 43,0 % 
žensk. Ares in Gámbaro (2008) ugotavljata, da sladka živila 1x ali večkrat na dan uživa 
25,0 % oseb. 
 
Statistično pomembne razlike na ravni α = 0,001 (U = 2168,5) se pokažejo v pogostosti 
uživanja sadja. Ženske pogosteje (M = 6,45) uživajo sadje kakor moški (M = 5,71). 1 do 
2x na dan ali pogosteje uživa sadje večji delež žensk (57,5 %) kakor moških (31,6 %), kar 
znaša manj od deleža Tomšič idr. (2014), kjer uživa sadje vsakodnevno 44,5 % moških 
(leta 2001) (41,7 % moških leta 2012). 66,8 % žensk je leta 2001 vsakodnevno uživalo 
sadje (65,3 % žensk leta 2012). 60,1 % tekačev in 48,3 % odraslih zaužije sadje vsaj enkrat 
dnevno (Škof in Kozjek, 2015). Ares in Gámbaro (2008) ugotavljata, da znaša delež oseb, 
ki uživajo sadje 1x ali večkrat na dan 45,0 %. Delež oseb, ki uživa sadje 2 do 3x tedensko, 
znaša 29,0 %. Sadje uživa 3x na dan ali več večji delež žensk (12,2 %) kakor moških 
(5,3 %). 4 do 6x tedensko uživa sadje 26,3 % moških in 26,7 % žensk, kar je manjši delež 
v primerjavi s tekači (29,3 %) ter večji delež v primerjavi z odraslimi (21,2 %) iz raziskave 
Škof in Kozjek (2015). 
 
V uživanja zelenjave se pokažejo statistično pomembne razlike na ravni α = 0,017 
(U = 2507,0). Ženske pogosteje (M = 6,42) uživajo zelenjavo kakor moški (M = 6,05). 
Večji delež žensk (47,1 %) kakor moških (31,6 %) uživa zelenjavo 1 do 2x na dan. Tomšič 
idr. (2014) ugotavljajo, da je delež moških, ki uživajo zelenjavo vsakodnevno, 30,9 % (leta 
2012), kar je primerljivo z našim rezultatom, vendar manjše od rezultatov iz leta 2001 
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(62,6 %). Pri ženskah so rezultati iz leta 2012 primerljivi (47,4 %) z našimi rezultati, 
vendar manjši od deleža iz leta 2001 (72,8 %). 61,5 % tekačev in 52,1 % odraslih zaužije 
zelenjavo vsaj enkrat dnevno (Škof in Kozjek, 2015). Ares in Gámbaro (2008) ugotavljata 
nižji delež oseb, ki uživajo zelenjavo 1x ali večkrat dnevno (45,0 %). V naši raziskavi 
uživa zelenjavo 3x na dan ali več 9,3 % žensk in 5,3 % moških. Le 2,0 % odraslih oseb 
zaužije zelenjavo pri vsakem obroku (Kamin idr., 2012). 4 do 6x tedensko uživa zelenjavo 
31,6 % moških in 27,9 % žensk, kar je večji delež v primerjavi s tekači (28,1 %) in 
odraslimi osebami (23,1 %) iz ugotovitev Škof in Kozjek (2015). Delež odraslih oseb je še 
manjši (14,0 %) iz ugotovitev Ares in Gámbaro (2008).  
 
V uživanja sadnih sokov se pojavljajo statistično pomembne razlike na ravni α = 0,010 
(U = 2400,0). Moški pogosteje (M = 3,89) uživajo sadne sokove kakor ženske (M = 3,11). 
Delež moških (28,9 %), ki uživajo sadne sokove večkrat na mesec, je večji od deleža žensk 
(12,9 %). 4x na teden ali pogosteje uživa sadne sokove večji delež moških (15,8 %) kakor 
žensk (5,9 %). V naši raziskavi uživa sadne sokove 1x na dan ali pogosteje 15,9 % oseb, 
kar je večji delež od Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009), ki znaša 13,4 %. 1x na teden uživa 
sadne sokove 26,7 % oseb, kar je za polovico več (12,7 %) od prej omenjene raziskave. 
Sadnega  soka nikoli ne uživa 20,5 % oseb, kar je manj od Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009), 
kjer delež znaša 38,4 %. Statistično pomembne razlike na ravni α = 0,004 (U = 2274,5) se 
pojavljajo v uživanju gaziranih pijač. Moški pogosteje (M = 2,97) uživajo takšne pijače 
kakor ženske (M = 2,30). 1x na teden uživa gazirane pijače večji delež moških (13,5 %) 
kakor žensk (9,3 %). Prav tako 2 do 3x na teden uživa gazirane pijače večji delež moških 
(10,8 %) kakor žensk (4,7 %). Artnik idr. (2012) ugotavljajo delež uživanja gaziranih in 
negaziranih brezalkoholnih pijač 1 do 3x na teden, pri čemer je leta 2001 21,5 % moških in 
20,5 % žensk uživalo takšne pijače, leta 2008 pa se je delež moških povečal na 24,9 %, 
delež žensk pa zmanjšal na 16,9 %. Če jih primerjamo z deležem sadnih sokov in gaziranih 
pijač v naši raziskavi, je le ta večji za moške (50,7 %) ter manjši za ženske (41,0 %). V 
pogostosti uživanja vode je test pokazal statistično pomembne razlike na ravni α = 0,000 
(U = 2302,5). Ženske pogosteje (M = 7,78) uživajo vodo kakor moški (M = 6,84). Večji 
delež žensk (84,9 %) kakor moških (59,5 %) uživa vodo 3x na dan ali več. 1 do 2x na dan 
uživa vodo 16,2 % moških in 9,9 % žensk. Vodo uživa 1x na dan ali pogosteje 90,9 % 
oseb, kar je več od 76,7 % od Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009). Vode nikoli ne uživa 2,7 % 
oseb, kar znaša manj od prej omenjene raziskave, kjer je delež 8,6 %. V pogostosti 
uživanja alkoholnih pijač so se pokazale statistično pomembne razlike na ravni α = 0,000 
(U = 2081,0). Moški pogosteje (M = 3,50) uživajo alkoholne pijače kakor ženske 
(M = 2,53). Enkrat tedensko uživa alkohol 10,5 % moških in 14,9 % žensk, manj od deleža 
tekačev (18,5 %) in ostalih odraslih (22,4 %) (Škof in Kozjek, 2015). Večji delež moških 
(36,8 %) kakor žensk (5,9 %) uživa alkoholne pijače 2 do 3x na teden ali pogosteje. 
Večkrat na mesec uživa alkohol 21,1 % moških in 21,5 % žensk, manj od deleža tekačev 
(42,4 %) in ostalih odraslih (32,7 %). (Škof in Kozjek, 2015.)  
 
Za vzorec velja, da večji delež žensk (84,9 %) kakor moških (59,5 %) uživa vodo 3x na 
dan ali več. Najmanj pogosto oziroma nekajkrat letno uživajo hitro hrano izven doma. 
Uživa jo nekoliko večji delež žensk (64,5 %) kakor moških (55,3 %). Ti dve postavki 
kažeta na to, da se osebe zdravo prehranjujejo z majhnim vnosom hitre hrane ter večjim 
deležem pitja vode.  
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Delež 3x na dan ali več zaužitega sadja je majhen in znaša 12,2 % za ženske in 5,3 % za moške, delež zelenjave je pri moških enak (5,3 %), 
pri ženskah še manjši (9,3 %) od deleža sadja. To kaže na neupoštevanje priporočil zdravega prehranjevanja, saj je delež dokaj nizek. Delež 
uživanja sadnih sokov 3x na dan ali več je majhen, znaša 5,3 % za moške in 1,2 % za ženske, kar kaže na zdravo prehranjevanje. Nizek je 
delež uživanja gaziranih pijač in alkohola 4x na teden ali pogosteje, prav tako pekovskih izdelkov in sladkih živil. 

Preglednica 33: Pogostost uživanja živil glede na vrsto živil in starost anketiranca 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden 
Večkrat na 

mesec 
Nekajkrat letno Nikoli 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W test 

 

df 

 

α Starostna 
skupina (leta) 

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

Hitra hrana 
izven doma 

18-30 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,7 12 10,7 28 25,0 64 57,1 5 4,5 2,50 0,849 119,79 

18,624 2 0,000 31-50 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 3 4,3 9 12,9 46 65,7 11 15,7 2,11 0,826 92,14 

51-65 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 7,1 22 78,6 4 14,3 1,93 0,466 81,75 

Doma 
pripravljen 

obrok 

18-30 27 24,3 57 51,4 18 16,2 9 8,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,92 0,854 108,30 

1,860 2 0,395 31-50 11 15,9 37 53,6 16 23,2 3 4,3 1 1,4 1 1,4 0 0,0 0 0,0 6,74 0,934 97,17 

51-65 4 14,3 19 67,9 5 17,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,96 0,576 107,50 

Meso 

18-30 2 1,8 10 8,9 41 36,6 45 40,2 5 4,5 2 1,8 0 0,0 7 6,3 5,27 1,395 105,80 

0,067 2 0,967 31-50 1 1,4 6 8,6 28 40,0 24 34,3 5 7,1 2 2,9 0 0,0 4 5,7 5,26 1,390 106,06 

51-65 0 0,0 2 7,1 11 39,3 11 39,3 3 10,7 0 0,0 0 0,0 1 3,6 5,29 1,150 102,91 

Mesni izdelki 

18-30 0 0,0 10 8,9 37 33,0 35 31,3 12 10,7 9 8,0 0 0,0 9 8,0 4,92 1,555 107,18 

2,793 2 0,247 31-50 1 1,4 4 5,7 25 35,7 24 34,3 6 8,6 5 7,1 1 1,4 4 5,7 5,01 1,469 109,61 

51-65 0 0,0 2 7,1 6 21,4 7 25,0 8 28,6 3 10,7 1 3,6 1 3,6 4,61 1,423 88,48 
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Nadaljevanje Preglednice 33 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden Večkrat na 
mesec 

Nekajkrat letno 
Nikoli 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Starostna 
skupina (leta) 

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

Mleko 

18-30 1 0,9 28 25,0 23 20,5 25 22,3 15 13,4 9 8,0 3 2,7 8 7,1 5,07 1,774 107,71 

0,617 2 0,734 31-50 1 1,4 16 23,2 16 23,2 13 18,8 7 10,1 0 0,0 4 5,8 12 17,4 4,77 2,170 103,16 

51-65 0 0,0 6 21,4 7 25,0 3 10,7 4 14,3 5 17,9 0 0,0 3 10,7 4,75 1,936 98,68 

Mlečni 
izdelki 

18-30 3 2,7 23 20,5 37 33,0 35 31,3 9 8,0 1 0,9 0 0,0 4 3,6 5,58 1,326 105,95 

1,369 2 0,504 31-50 1 1,4 15 21,4 23 32,9 16 22,9 6 8,6 3 4,3 2 2,9 4 5,7 5,31 1,638 100,64 

51-65 0 0,0 7 25,0 12 42,9 7 25,0 0 0,0 2 7,1 0 0,0 0 0,0 5,79 1,067 115,88 

Kruh 

18-30 3 2,7 44 39,3 27 24,1 19 17,0 12 10,7 3 2,7 3 2,7 1 0,9 5,83 1,407 105,23 

1,196 2 0,550 31-50 1 1,4 26 37,1 20 28,6 11 15,7 4 5,7 3 4,3 1 1,4 4 5,7 5,66 1,667 101,76 

51-65 0 0,0 15 53,6 4 14,3 7 25,0 1 3,6 1 3,6 0 0,0 0 0,0 6,11 1,133 115,93 

Pekovsko 
pecivo 

18-30 0 0,0 5 4,5 7 6,3 15 13,4 25 22,3 34 30,4 24 21,4 2 1,8 3,61 1,404 110,86 

2,664 2 0,264 31-50 0 0,0 1 1,4 6 8,6 7 10,0 16 22,9 20 28,6 15 21,4 5 7,1 3,39 1,417 102,54 

51-65 0 0,0 1 3,6 1 3,6 2 7,1 6 21,4 7 25,0 10 35,7 1 3,6 3,18 1,389 91,46 

Sadje 

18-30 8 7,1 48 42,9 31 27,7 15 13,4 8 7,1 2 1,8 0 0,0 0 0,0 6,24 1,117 100,28 

3,729 2 0,155 31-50 12 17,1 25 35,7 15 21,4 13 18,6 2 2,9 1 1,4 0 0,0 2 2,9 6,27 1,464 106,56 

51-65 3 10,7 15 53,6 10 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,75 ,645 123,73 
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Nadaljevanje Preglednice 33 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden 
Večkrat na 

mesec 
Nekajkrat letno Nikoli 

M SD 
R 

povprečno 

K-W 

test 
df α Starostna 

skupina (leta) 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Zelenjava 

18-30 9 8,0 49 43,8 31 27,7 16 14,3 3 2,7 2 1,8 2 1,8 0 0,0 6,28 1,179 103,08 

0,503 2 0,778 31-50 7 10,0 30 42,9 21 30,0 10 14,3 2 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,43 0,957 107,27 

51-65 2 7,1 14 50,0 8 28,6 4 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,50 0,839 110,75 

Sladka živila 

18-30 1 0,9 14 12,5 23 20,5 29 25,9 20 17,9 15 13,4 10 8,9 0 0,0 4,77 1,507 109,91 

1,797 2 0,407 31-50 0 0,0 7 10,0 17 24,3 13 18,6 14 20,0 11 15,7 7 10,0 1 1,4 4,57 1,566 103,11 

51-65 0 0,0 1 3,6 2 7,1 12 42,9 6 21,4 7 25,0 0 0,0 0 0,0 4,43 1,069 93,84 

Oreščki 

18-30 1 0,9 4 3,6 12 10,7 20 17,9 25 22,3 29 25,9 17 15,2 4 3,6 3,87 1,504 100,07 

2,064 2 0,356 31-50 0 0,0 7 10,0 7 10,0 19 27,1 12 17,1 13 18,6 8 11,4 4 5,7 4,19 1,653 112,81 

51-65 0 0,0 2 7,1 6 21,4 4 14,3 4 14,3 6 21,4 5 17,9 1 3,6 4,11 1,729 108,95 

Sadni sokovi 

18-30 1 0,9 4 3,6 5 4,5 18 16,2 13 11,7 19 17,1 39 35,1 12 10,8 3,20 1,656 104,55 

1,110 2 0,574 31-50 2 2,9 3 4,3 3 4,3 7 10,0 11 15,7 12 17,1 20 28,6 12 17,1 3,17 1,826 101,55 

51-65 1 3,6 2 7,1 4 14,3 3 10,7 4 14,3 2 7,1 8 28,6 4 14,3 3,68 2,109 115,39 

Voda 

18-30 94 83,9 10 8,9 5 4,5 2 1,8 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 7,72 0,762 108,80 

4,419 2 0,110 31-50 56 80,0 9 12,9 1 1,4 2 2,9 0 0,0 0 0,0 1 1,4 1 1,4 7,57 1,223 104,72 

51-65 18 66,7 4 14,8 3 11,1 0 0,0 1 3,7 0 0,0 1 3,7 0 0,0 7,26 1,430 89,94 
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Nadaljevanje Preglednice 33 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden 
Večkrat na 

mesec 
Nekajkrat letno Nikoli 

M SD 
R 

povprečno 
K-W test df α Starostna 

skupina (leta) 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Gazirane 
pijače 

18-30 1 0,9 1 0,9 1 0,9 8 7,1 15 13,4 21 18,8 47 42,0 16 16,1 2,64 1,348 116,94 

14,053 2 0,001 31-50 0 0,0 1 1,4 1 1,4 4 5,7 5 7,1 8 11,4 32 45,7 19 27,1 2,29 1,309 98,09 

51-65 0 0,0 0 0,0 1 3,7 0 0,0 1 3,7 1 3,7 12 44,4 12 44,4 1,81 1,111 73,39 

Alkoholne 
pijače 

18-30 0 0,0 0 0,0 2 1,8 8 7,1 15 13,4 27 24,1 44 39,3 16 14,3 2,65 1,198 104,10 

0,177 2 0,915 31-50 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 12,9 10 14,3 14 20,0 28 40,0 9 12,9 2,74 1,236 107,84 

51-65 0 0,0 0 0,0 3 10,7 2 7,1 3 10,7 4 14,3 11 39,3 5 17,9 2,82 1,588 105,25 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1– nikoli, 2 – nekajkrat letno, 3 – večkrat na mesec, 4 – 1x na teden, 5 –  2 do 3x na teden, 6 
– 4 do 6x na teden, 7 – 1 do 2x na dan, 8 –  3x na dan ali več). 
 
Statistični test pokaže pomembne razlike na ravni α = 0,000 pri uživanju hitre hrane izven doma. Pogostost uživanja hitre hrane izven doma se 
s starostjo zmanjšuje. Najpogosteje uživajo takšno hrano osebe, stare od 18 do 30 let (M = 2,50), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let 
(M = 2,11), in osebe, ki so stare od 51 do 65 let (M = 1,93). Največji delež oseb, starih od 18 do 30 let (25,0 %), uživa takšno hrano večkrat na 
mesec. Sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (12,9 %), ter osebe, stare od 51 do 65 let (7,1 %). Hitre hrane izven doma nikoli ne uživa največji 
delež oseb, starih od 31 do 50 let (15,7 %), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (14,3 %), ter osebe, stare od 18 do 30 let (4,5 %). 
 
Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri pogostosti uživanja doma pripravljenega obroka, uživanja mesa in 
mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov ter kruha. Enako velja za uživanja oreščkov, sadnih sokov, vode in alkoholnih pijač. Za 
anketirance velja, da se uživanje doma pripravljenega obroka (1 do 2x na dan), s starostjo zmanjšuje. 2 do 3x na teden uživa meso, največji 
delež oseb, starih od 18 do 30 let (40,2 %), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (39,3 %), ter osebe, ki so stare od 31 do 50 let (34,3 %). 



 

Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

89 

Mesne izdelke uživa 2 do 3x na teden 34,3 % oseb, starih od 31 do 50 let, 31,3 % oseb, 
starih od 18 do 30 let, ter 25,0 % oseb, starih od 51 do 65 let. Uživanje mleka (1 do 2x na 
dan) se med anketiranci s starostjo zmanjšuje. Uživanje mlečnih izdelkov (1 do 2x na dan) 
se med anketiranci s starostjo povečuje. Več kot polovica oseb, starih od 51 do 65 let 
(53,6 %), 39,3 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 37,1 % oseb, starih od 31 do 50 let, uživa 
kruh 1 do 2x na dan. Uživanje oreščkov (1x na teden) se med anketiranci s starostjo 
zmanjšuje. Sadne sokove uživa 4 do 6x na teden, največji delež oseb, starih od 51 do 65 let 
(14,3 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 let (4,5 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let 
(4,3 %). Uživanje vode (3x na dan ali več) se med anketiranci s starostjo zmanjšuje. 
Alkoholnih pijač nikoli ne uživa 17,9 % oseb, starih od 51 do 65 let, 14,3 % oseb, starih od 
18 do 30 let, in 12,9 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let. 

Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri uživanju 
pekovskega peciva in sladkih živil. Artnik idr. (2012) ugotavljajo delež oseb, ki uživajo 
pecivo in sladice 1 do 3x tedensko, pri čemer je leta 2001 takšno hrano uživalo 41,9 %, leta 
2008 pa 44,6 % oseb, starih od 25 do 39 let. To se lahko primerja z ugotovitvami naše 
raziskave, kjer je delež oseb, starih od 18 do 30 let 35,7 % za pekovsko pecivo in 43,8 % 
za sladka živila. 35,1 % (leta 2001) in odstotek več (leta 2008) oseb, starih od 40 do 54 let, 
za primerjavo z našo raziskavo, kje je delež oseb, starih od 31 do 50 let za pekovsko 
pecivo manjši (32,9 %) ter za sladka živila večji (38,6 %). 31,0 % (leta 2001) ter odstotek 
manj (leta 2008) oseb, starih od 55 do 64 let, za primerjavo z našo raziskavo, kjer je bil 
delež oseb, starih od 51 do 65 let za pekovsko pecivo manjši (28,5 %), za sladka živila pa 
občutno višji (64,3 %). 
 
Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri pogostosti 
uživanja sadja. Med našo raziskavo ter Tomšič idr. (2014) ne prihaja do velikih razlik pri 
vsakodnevnem uživanju sadja. V naši raziskavi 50,0 % oseb med 18. do 30. letom 
vsakodnevno uživa sadje. V prej omenjeni raziskavi je leta 2001 uživalo sadje 49,6 % oseb 
in leta 2012 46,4 % oseb, starih med 25 in 39 let. 52,8 % oseb, starih med 31 in 50 let, ter 
57,7 % oseb (leta 2001) in 54,2 % oseb (leta 2012) med 40. in 54. letom vsakodnevno 
uživa sadje. 64,3 % oseb, starih od 51 do 65 let, ter 64,0 % oseb (leta 2001) in 63,4 % oseb 
(leta 2012) vsakodnevno uživa sadje. Do statistično pomembnih razlik pri pogostosti 
uživanja zelenjave med starostnimi skupinami ne prihaja. Rezultati naše raziskave kažejo, 
da vsakodnevno uživa zelenjavo 51,8 % oseb, starih od 18 do 30 let, kar je večji delež od 
Tomšič idr. (2014) iz leta 2012 (32,0 %) ter manjši delež iz leta 2001 (64,1 %) za osebe 
med 25 in 39 let. 52,9 % oseb, starih od 31 do 50 let iz naše raziskave, kar je večji delež od 
Tomšič idr. (2014) iz leta 2012 (40,2 %) in manjši delež iz leta 2001 (68,2 %) pri osebah, 
starih od 40 do 54 let. Vsakodnevno uživa zelenjavo 57,1 % oseb, starih od 51 do 65 let iz 
naše raziskave, kar znaša več od Tomšič idr. (2014) iz leta 2012 (48,9 %) ter manj iz leta 
2001 (74,1 %) pri osebah, starih od 55 do 64 let. 
 
Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,001 pri pogostosti 
uživanja gaziranih pijač. Uživanje gaziranih pijač se med anketiranci s starostjo 
zmanjšuje. Najpogosteje uživajo takšne pijače osebe, ki so stare od 18 do 30 let 
(M = 2,64). Sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (M = 2,29), in osebe, stare od 51 do 65 let 
(M = 1,81). 1x na teden ali pogosteje uživa gazirane pijače 14,3 % oseb, starih od 18 do 
30 let, 8,5 % oseb, starih od 31 do 50 let, in 7,4 % oseb, starih od 51 do 65 let. Največji 
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delež oseb, starih od 51 do 65 let (44,4 %), nikoli ne uživa gaziranih pijač. Sledijo jim 
osebe, stare od 31 do 50 let (27,1 %) ter osebe, stare od 18 do 30 let (16,1 %). Artnik idr. 
(2012) ugotavljajo delež uživanja gaziranih in negaziranih brezalkoholnih pijač 1 do 3x na 
teden, pri čemer se je delež z 21,4 % (leta 2001) dvignil na 25,6 % (leta 2008) pri osebah, 
starih od 25 do 39 let. V naši raziskavi je 48,4 % oseb, starih od 18 do 30 let, uživalo 
sadne sokove in gazirane pijače tako pogosto. Delež oseb, starih od 40 do 54 let, ki je 
uživalo takšne pijače, se je iz 21,1 % (leta 2001) zmanjšal na 20,0 % (leta 2008) v 
primerjavi z našo raziskavo, kjer je bil delež oseb, starih od 31 do 50 let 38,5 %. Delež 
oseb, starih od 55 do 64 let, ki je uživalo takšne pijače, se je iz 19,5 % (leta 2001) 
zmanjšal na 14,4 % (leta 2008), v primerjavi z našo raziskavo, kjer je 28,7 % oseb, starih 
od 51 do 65 let, uživalo sadne sokove in gazirane pijače. 
 
Za vzorec velja, da največji delež pri 3x na dan ali pogosteje najdemo pri vseh starostnih 
skupinah glede uživanja vode. Pogostost uživanja vode (3x na dan ali pogosteje) se med 
anketiranci s starostjo zmanjšuje. Najmanj pogosto oziroma nekajkrat letno uživajo hitro 
hrano izven doma, 78,6 % oseb, starih od 51 do 65 let, 65,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, 
ter 57,1 % oseb, starih od 18 do 30 let. Ti dve postavki kažeta na to, da se osebe zdravo 
prehranjujejo z majhnim vnosom hitre hrane ter večjim deležem pitja vode. Delež 3x na 
dan ali več zaužitega sadja je majhen in znaša 17,1 % za osebe, stare od 31 do 50 let, 
10,7 % za osebe, stare od 51 do 65 let, ter 7,1 % za osebe, stare od 18 do 30 let. Delež 
uživanja zelenjave 3x na dan ali več je še manjši od deleža sadja, saj znaša 10,0 % pri 
osebah, starih od 31 do 50 let, 8,0 % pri osebah, starih od 18 do 30 let ter 7,1 % pri osebah, 
starih od 51 do 65 let. To kaže na neupoštevanje priporočil zdravega prehranjevanja, saj je 
delež dokaj nizek. Delež uživanja sadnih sokov 3x na dan ali več je majhen, znaša 3,6 % 
pri osebah, starih od 51 do 65 let, 2,9 % pri osebah, starih od 31 do 50 let, ter 0,9 % pri 
osebah, starih od 18 do 30 let. Pozitiven je nizek delež uživanja gaziranih pijač in alkohola 
4x na teden ali pogosteje, prav tako pekovskih izdelkov in sladkih živil. 
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Preglednica 34: Pogostost uživanja živil glede na vrsto živil in stopnjo izobrazbe anketiranca 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden 
Večkrat na 

mesec 
Nekajkrat letno Nikoli 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Stopnja 
izobrazbe 

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

Hitra hrana 
izven doma 

Nižja 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,3 5 15,6 23 71,9 2 6,3 2,22 0,659 102,14 

1,132 2 0,568 
Srednja 

0 0,0 0 0,0 1 1,9 2 3,8 6 11,3 9 17,0 29 54,7 6 11,3 2,47 1,085 112,07 

Visoka 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8 7 5,6 25 20,0 80 64,0 12 9,6 2,24 0,734 103,58 

Doma 
pripravljen 

obrok 

Nižja 
6 19,4 17 54,8 7 22,6 1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,90 0,746 104,56 

0,320 2 0,852 
Srednja 

6 11,3 36 67,9 7 13,2 3 5,7 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 6,79 0,863 100,93 

Visoka 
30 24,2 60 48,4 25 20,2 8 6,5 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,89 0,876 106,01 

Meso 

Nižja 
1 3,1 4 12,5 12 37,5 9 28,1 4 12,5 0 0,0 0 0,0 2 6,3 5,34 1,494 110,23 

0,575 2 0,750 
Srednja 

0 0,0 6 11,3 18 34,0 19 35,8 4 7,5 2 3,8 0 0,0 4 7,5 5,11 1,502 100,93 

Visoka 
2 1,6 8 6,4 50 40,0 52 41,6 5 4,0 2 1,6 0 0,0 6 4,8 5,31 1,260 106,22 

Mesni izdelki 

Nižja 
0 0,0 6 18,8 8 25,0 9 28,1 4 12,5 2 6,3 1 3,1 2 6,3 5,03 1,656 112,00 

0,630 2 0,730 
Srednja 

0 0,0 2 3,8 21 39,6 12 22,6 7 13,2 6 11,3 1 1,9 4 7,5 4,75 1,580 101,58 

Visoka 
1 0,8 8 6,4 39 31,2 45 36,0 15 12,0 9 7,2 0 0,0 8 6,4 4,94 1,444 105,50 

Mleko 

Nižja 
0 0,0 7 21,9 8 25,0 4 12,5 3 9,4 4 12,5 2 6,3 4 12,5 4,66 2,073 98,19 

1,397 2 0,497 
Srednja 

0 0,0 12 22,6 10 18,9 14 26,4 2 3,8 6 11,3 2 3,8 7 13,2 4,74 2,011 99,75 

Visoka 
2 1,6 31 25,0 28 22,6 23 18,5 21 16,9 4 3,2 3 2,4 12 9,7 5,08 1,859 109,00 
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Nadaljevanje Preglednice 34 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 

4 do 6x na 
teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden Večkrat na 
mesec 

Nekajkrat letno 
Nikoli 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Stopnja 
izobrazbe 

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

Mlečni 
izdelki 

Nižja 
0 0,0 5 15,6 12 37,5 5 15,6 7 21,9 1 3,1 1 3,1 1 3,1 5,19 1,469 91,38 

3,532 2 0,171 
Srednja 

1 1,9 12 22,6 14 26,4 17 32,1 2 3,8 3 5,7 1 1,9 3 5,7 5,34 1,617 100,25 

Visoka 
3 2,4 28 22,4 46 36,8 36 28,8 6 4,8 2 1,6 0 0,0 4 3,2 5,68 1,286 111,34 

Kruh 

Nižja 
0 0,0 20 62,5 8 25,0 1 3,1 1 3,1 0 0,0 1 3,1 1 3,1 6,25 1,437 129,23 

7,468 2 0,024 
Srednja 

0 0,0 19 35,8 11 20,8 12 22,6 5 9,4 4 7,5 1 1,9 1 1,9 5,55 1,501 94,03 

Visoka 
4 3,2 46 36,8 32 25,6 24 19,2 11 8,8 3 2,4 2 1,6 3 2,4 5,81 1,446 104,29 

Pekovsko 
pecivo 

Nižja 
0 0,0 4 12,5 2 6,3 2 6,3 7 21,9 7 21,9 10 31,3 0 0,0 3,72 1,708 109,88 

0,217 2 0,897 
Srednja 

0 0,0 2 3,8 2 3,8 7 13,2 11 20,8 17 32,1 12 22,6 2 3,8 3,43 1,380 104,01 

Visoka 
0 0,0 1 0,8 10 8,0 15 12,0 29 23,2 37 29,6 27 21,6 6 4,8 3,43 1,340 105,01 

Sadje 

Nižja 
4 12,5 12 37,5 7 21,9 5 15,6 2 6,3 1 3,1 0 0,0 1 3,1 6,09 1,553 99,77 

0,406 2 0,816 
Srednja 

6 11,3 21 39,6 18 34,0 7 13,2 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,45 0,932 107,76 

Visoka 
13 10,4 55 44,0 31 24,8 16 12,8 7 5,6 2 1,6 0 0,0 1 0,8 6,32 1,209 106,01 

Zelenjava 

Nižja 
2 6,3 13 40,6 9 28,1 7 21,9 0 0,0 0 0,0 1 3,1 0 0,0 6,19 1,176 96,86 

1,420 2 0,492 
Srednja 

3 5,7 24 45,3 16 30,2 7 13,2 3 5,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6,32 0,976 102,13 

Visoka 
13 10,4 56 44,8 35 28,0 16 12,8 2 1,6 2 1,6 1 0,8 0 0,0 6,42 1,079 109,14 
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Nadaljevanje Preglednice 34 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 4 do 6x na 

teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden Večkrat na 
mesec 

Nekajkrat letno 
Nikoli 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Stopnja 
izobrazbe 

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

Sladka živila 

Nižja 
0 0,0 2 6,3 6 18,8 8 25,0 9 28,1 5 15,6 2 6,3 0 0,0 4,53 1,319 99,45 

0,400 2 0,819 
Srednja 

1 1,9 6 11,3 12 22,6 11 20,8 10 18,9 6 11,3 6 11,3 1 1,9 4,68 1,661 107,33 

Visoka 
0 0,0 14 11,2 24 19,2 35 28,0 21 16,8 22 17,6 9 7,2 0 0,0 4,68 1,440 106,27 

Oreščki 

Nižja 
0 0,0 2 6,3 4 12,5 10 31,3 1 3,1 8 25,0 6 18,8 1 3,1 4,03 1,656 106,56 

0,712 2 0,700 
Srednja 

0 0,0 4 7,5 6 11,3 10 18,9 15 28,3 11 20,8 6 11,3 1 1,9 4,15 1,473 111,07 

Visoka 
1 0,8 7 5,6 15 12,0 23 18,4 25 20,0 29 23,2 18 14,4 7 5,6 3,94 1,620 102,87 

Sadni sokovi 

Nižja 
2 6,3 2 6,3 1 3,1 7 21,9 2 6,3 3 9,4 11 34,4 4 12,5 3,56 2,109 111,31 

0,745 2 0,689 
Srednja 

0 0,0 1 1,9 4 7,7 10 19,2 9 17,3 4 7,7 18 34,6 6 11,5 3,29 1,649 107,72 

Visoka 
2 1,6 6 4,8 7 5,6 11 8,8 17 13,6 26 20,8 38 30,4 18 14,4 3,16 1,743 102,25 

Voda 

Nižja 
23 71,9 2 6,3 4 12,5 1 3,1 0 0,0 0 0,0 1 3,1 1 3,1 7,19 1,712 94,17 

2,569 2 0,277 
Srednja 

43 81,1 6 11,3 2 3,8 1 1,9 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7,68 0,803 105,98 

Visoka 
102 82,3 15 12,1 3 2,4 2 1,6 0 0,0 1 0,8 1 0,8 0 0,0 7,69 0,876 107,38 
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Nadaljevanje Preglednice 34 

Živila 

Pogostost 
uživanja 

3x na dan ali 
več 

1 do 2x na 
dan 4 do 6x na 

teden 

2 do 3x na 
teden 

1x na teden Večkrat na 
mesec 

Nekajkrat letno 
Nikoli 

 

M 

 

SD 

 

R 

povprečno 

 

K-W 

test 

 

df 

 

α Stopnja 
izobrazbe 

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

Gazirane 
pijače 

Nižja 
1 3,1 0 0,0 1 3,1 1 3,1 2 6,3 1 3,1 19 59,4 7 21,9 2,34 1,537 97,16 

1,346 2 0,510 
Srednja 

0 0,0 0 0,0 1 1,9 6 11,3 6 11,3 8 15,1 20 37,7 12 22,6 2,57 1,366 111,70 

Visoka 
0 0,0 2 1,6 1 0,8 5 4,0 13 10,5 21 16,9 52 41,9 30 24,2 2,37 1,265 104,16 

Alkoholne 
pijače 

Nižja 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,1 5 15,6 2 6,3 15 46,9 9 28,1 2,19 1,120 79,69 

9,157 2 0,010 
Srednja 

0 0,0 0 0,0 1 1,9 3 5,7 6 11,3 13 24,5 23 43,4 7 13,2 2,58 1,151 101,20 

Visoka 
0 0,0 0 0,0 4 3,2 15 12,0 17 13,6 30 24,0 45 36,0 14 11,2 2,89 1,309 113,93 

Legenda: Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – nekajkrat letno, 3 – večkrat na mesec, 4 – 1x na teden, 5 – 2 do 3x na teden, 6 
– 4 do 6x na teden, 7 – 1 do 2x na dan, 8 – 3x na dan ali več). 
 
Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja hitre hrane izven doma, 
uživanja doma pripravljenega obroka, uživanja mesa in mesnih izdelkov. Enako velja glede pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov, 
oreščkov, sadnih sokov in vode. Za anketirance velja, da 1x na teden zaužije hitro hrano izven doma, 6,3 % oseb z nižjo, 11,3 % s srednjo in 
5,6 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. Doma pripravljen obrok uživa 1x na dan ali pogosteje največji delež oseb s srednjo (79,2 %), sledijo 
osebe z nižjo (74,2 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (72,6 %). Meso uživa 4 do 6x na teden ali pogosteje 53,1 % oseb z nižjo stopnjo 
izobrazbe, 48,0 % oseb z visoko in 45,3 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Pogostost uživanja mesnih izdelkov (4 do 6x na teden) in sadnih 
sokov (2 do 3 na teden) se med anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe malo zmanjšuje. Pogostost uživanja mleka (1 do 2x na dan) se med 
anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Mlečne izdelke uživa 1 do 2x dan 22,6 % oseb s srednjo, 22,4 % oseb z visoko in 15,6 % oseb 
z nižjo stopnjo izobrazbe. Večkrat na mesec uživa oreščke največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (25,0 %). Sledijo jim osebe z visoko 
(23,2 %) ter  srednjo stopnjo izobrazbe (20,8 %). Pogostost uživanja vode (1x na dan ali pogosteje) se med anketiranci
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z višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Vodo uživa 1x na dan ali pogosteje 94,4 % oseb z 
visoko stopnjo izobrazbe, s srednjo (92,4 %) in z nižjo (78,2 %). 
 
Kruskal-Wallis test pokaže statistično pomembne razlike na ravni α = 0,024 pri pogostosti 
uživanja kruha. Najpogosteje uživajo kruh osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 6,25). 
Sledijo osebe z visoko (M = 5,81) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (M = 5,55). Kruh 
uživa 1 do 2x na dan največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (62,5 %). Sledijo osebe 
z visoko (36,8 %) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (35,8 %). 2 do 3x na teden uživa 
kruh največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (22,6 %). Sledijo osebe z visoko 
(19,2 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (3,1 %). Med osebami z različno stopnjo 
izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede pogostosti uživanja pekovskega 
peciva in sladkih živil. Artnik idr. (2012) ugotavljajo delež oseb, ki uživa peciva in sladice 
(1 do 3x tedensko). Ugotovili so, da se je iz leta 2001 do leta 2008 povečal vnos takšnih 
živil tako pri osebah s srednjo in visoko stopnjo izobrazbe. Iz leta 2001 je delež oseb s 
srednjo stopnjo izobrazbe z 39,9 % narasel na 41,3 %, pri osebah z visoko stopnjo 
izobrazbe je narasel z 39,0 % na 42,8 %. Te podatke lahko primerjamo z našo raziskavo, 
kjer je delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe pri 1 do 3x tedenskemu uživanju pekovskega 
peciva 34,0 %, sladkih živilih pa 39,7 %. Pri osebah z visoko stopnjo izobrazbe so deleži 
višji, pri 1 do 3x tedenskemu uživanju pekovskega peciva znaša 35,2 %, sladkih živilih pa 
44,8 %. 
 
Do statistično pomembnih razlik glede uživanja sadja in zelenjave ne prihaja med osebami 
z različno stopnjo izobrazbe. Rezultati naše raziskave se razlikujejo od Tomšič idr. (2014) 
glede vsakodnevnega uživanja sadja. Osebe s srednjo stopnjo izobrazbe se v naši raziskavi 
tako prehranjujejo v 50,9 %, kar znaša manj kot v 56,2 % (leta 2001) ter 51,4 % (leta 
2012). Iz rezultatov naše raziskave vemo, da 54,4 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe 
vsakodnevno uživa sadje; 60,0 % oseb (leta 2001) in 57,7 % oseb (leta 2012) (Tomšič idr., 
2014). 46,9 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe iz naše raziskave uživa zelenjavo 
vsakodnevno, v primerjavi s Tomšič idr. (2014), kjer je bil leta 2001 ta delež višji 
(67,0 %), leta 2012 nižji (38,1 %). Delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe je med rezultati 
naše raziskave (51,0 %) ter Tomšič idr. (2014) iz leta 2012 (51,5 %) primerljiv, z letom 
2001 (69,2 %) pa dokaj manjši. 
 
Glede pogostosti uživanja gaziranih pijač ne prihaja do statistično pomembnih razlik med 
osebami z različno stopnjo izobrazbe. Artnik idr. (2012) ugotavljajo delež uživanja 
gaziranih in negaziranih alkoholnih pijač 1 do 3x na teden, kjer so rezultati pokazali, da je 
21,8 % oseb (leta 2001) in 21,4 % (leta 2008) s srednjo stopnjo izobrazbe uživalo takšno 
pijačo v primerjavi z našo raziskavo, kjer je bil delež oseb večji (59,1 %). Osebe z visoko 
stopnjo izobrazbe so imele delež 24,2 % (leta 2001) in 21,5 % (leta 2008), v primerjavi z 
rezultati naše raziskave, kjer je delež takšnih oseb 36,9 %. Statistično pomembne razlike 
na ravni α = 0,010 so se pokazale pri uživanju alkoholnih pijač. Pogostost uživanja 
alkoholnih pijač se med anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Najpogosteje 
uživajo takšne pijače osebe z visoko stopnjo izobrazbe (M = 2,89). Sledijo osebe s srednjo 
(M = 2,58) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 2,19). 1x na teden uživa alkoholne pijače 
15,6 % oseb z nižjo, 13,6 % oseb z visoko ter 11,3 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. 
Nikoli ne uživa alkoholnih pijač največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (28,1 %). 
Sledijo osebe s srednjo (13,2 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (11,2 %).  
 
Za vzorec velja, da največji delež 3x na dan ali pogosteje najdemo med različnimi 
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stopnjami izobrazbe glede uživanja vode. Pogostost uživanja vode (3x na dan ali 
pogosteje) se med anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe povečuje. Najmanj pogosto 
oziroma nekajkrat letno uživa hitro hrano izven doma 71,9 % oseb z nižjo, 64,0 % oseb z 
visoko in 54,7 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Ti dve postavki kažeta na to, da se 
osebe zdravo prehranjujejo z majhnim vnosom hitre hrane ter večjim deležem pitje vode. 
Delež 3x na dan ali več zaužitega sadja je majhen in znaša 12,5 % pri osebah z nižjo, 
11,3 % pri osebah s srednjo in 10,4 % pri osebah z visoko stopnjo izobrazbe. Delež 
uživanja zelenjave 3x na dan ali več je še manjši od deleža sadja. Znaša 10,4 % oseb z 
visoko stopnjo, 6,3 % oseb z nižjo in 5,7 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Delež 
uživanja sadnih sokov 3x na dan ali več je majhen, znaša 6,3 % pri osebah z nižjo in 1,6 % 
pri osebah z visoko stopnjo izobrazbe. Pozitiven je nizek delež uživanja gaziranih pijač in 
alkohola 4x na teden ali pogosteje, prav tako pekovskih izdelkov in sladkih živil. 
 
Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je večkrat mesečno 
uživanje hitre hrane izven doma najpogosteje pri moških, starih od 18 do 30 let, z visoko 
stopnjo izobrazbe. Večkrat mesečno uživanje alkohola ter 2 do 3x tedensko uživanje 
pekovskega peciva, sadnih sokov se najpogosteje pojavlja pri osebah, starih od 18 do 30 
let. 2 do 3x tedensko uživanje mleka in mlečnih izdelkov je najpogosteje pri ženskah, 
starih od 18 do 30 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Doma pripravljen obrok 1 do 2x 
dnevno uživa največ oseb, starih od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. 1 do 2x 
dnevno uživajo sadje najpogosteje ženske, stare od 51 do 65 let, z visoko stopnjo 
izobrazbe. Zelenjavo 1 do 2x dnevno uživajo najpogosteje ženske, stare od 51 do 65 let. 
Ženske, z visoko stopnjo izobrazbe, najpogosteje uživajo meso 2 do 3x tedensko, mesne 
izdelke uživajo tako pogosto v največjem deležu ženske, stare od 31 do 50 let, z visoko 
stopnjo izobrazbe. 2 do 3x tedensko uživajo kruh najpogosteje moški, stari od 51 do 65 
let, s srednjo stopnjo izobrazbe. 2 do 3x tedensko uživajo sladka živila najpogosteje 
moški, iz najstarejše starostne skupine (od 51 do 65 let). Moški, stari od 31 do 50 let, z 
nižjo stopnjo izobrazbe, najpogosteje uživajo oreščke 2 do 3x na teden. 3 ali večkrat 
dnevno uživa vodo največji delež žensk, starih od 18 do 30 let. Gazirane pijače 1x na 
teden najpogosteje uživajo moški iz najmlajše starostne skupine (od 18 do 30 let). 

3.4.3 Znanje o prehrani 
 
V tem sklopu vprašanj smo preverjali znanje anketiranih oseb o prehrani z zaprtim tipom 
vprašanj, le tri vprašanja so bila odprtega tipa. Spraševali smo o živilih z veliko vsebnosti 
kalcija in vitamina C, o vsebnosti hranilnih snovi (beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov) 
v živilih, energijski gostoti, hranilni vrednosti živil, o maščobah, prehranski vlaknini, 
zdravih prigrizkih, vsebnosti količin sladkorja v živilih, zdravih in manj zdravih jedeh. 
 
Pri anketirancih smo preverjali, kako dobro poznajo živila z več kalcija. Pri odprtem tipu 
vprašanja je vsak navedel dve živili z večjo količino kalcija. Anketiranci so najpogosteje 
navajali mleko. Navedla ga je več kot polovica žensk (67,4 % žensk) in moških (50,0 %); 
36,0 % žensk in 29,0 % moških je navedlo tudi mlečne izdelke. Glede na promoviranje 
mleka in mlečnih izdelkov kot živil z večjo vsebnostjo kalcija smo pričakovali, da bo delež 
anketirancev, ki so navedli mleko ali mlečne izdelke, višji.  
 
Zeleno listnato zelenjavo (špinača, zelje, por, regrat, brokoli, rukola, ohrovt) je izpostavilo 
29,1 % žensk in 26,3 % moških. 11,1 % žensk in 10,6 % moških je zapisalo, da veliko 
kalcija vsebujejo oreščki (pistacija, mandeljni, lešniki, orehi). Poleg že omenjenih živil so 
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anketirane osebe kot bogat vir kalcija navajale naslednja živila: suho sadje (fige, slive, 
marelice), fižol, jajca, semena (bučna, chia semena, mak, sezam), ribe (sardine, postrv) ter 
morsko hrano, različno sadje (murve, kokos, avokado, jagode, jabolko, borovnice, banane), 
koprive, česen, sojino in mandljevo mleko, tofu, korenje, sokove, kosmiče, kalčke, meso, 
vodo in sol. 
 
Mleko, kot bogato s kalcijem, je glede na starost izpostavil največji delež oseb, starih od 18 
do 30 let (67,0 %), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (64,3 %), ter osebe, stare od 31 do 
50 let (60,0 %). Mlečne izdelke so v najvišjem deležu izpostavili anketiranci stari, od 31 do 
50 let (42,9 %), sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (39,9 %), ter osebe, stare od 18 do 30 
let (28,6 %). Zeleno listnato zelenjavo je izpostavilo 34,8 % oseb, starih od 18 do 30 let, 
25,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 10,7 % oseb, starih od 51 do 65 let. 13,4 % oseb, 
starih od 18 do 30 let, 10,7 % oseb, starih od 51 do 65 let, ter 5,7 % oseb, starih od 31 do 
50 let, je izpostavilo oreške.  
 
Osebe z visoko stopnjo izobrazbe (72,0 %) so izpostavile mleko kot bogato s kalcijem, 
sledijo osebe s srednjo (56,6 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (46,9 %). Prav tako so 
mlečne izdelke najbolj poudarile osebe z visoko stopnjo izobrazbe (43,2 %), sledijo osebe 
z nižjo (25,1 %) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (20,8 %). Zeleno listnato zelenjavo 
so najbolj poudarile osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (34,4 %), sledijo osebe z visoko 
(28,0 %) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (26,4 %). Oreške je izbralo največ oseb s 
srednjo stopnjo izobrazbe (11,3 %), sledijo osebe z visoko (10,4 %) ter osebe z nižjo 
stopnjo izobrazbe (9,4 %). Ocenjujemo, da so ustrezna živila z visoko vsebnostjo kalcija 
najbolj zanesljivo navajali anketiranci z visoko izobrazbo, saj je delež tistih, ki so omenjali 
mleko in mlečne izdelke, najvišji. Anketiranci so ostala živila omenjali manj pogosto. Za ta 
živila ocenjujemo, da jih je težje razvrstiti v skupini z višjo ali nižjo vsebnostjo kalcija in 
jih tudi anketiranci niso jasneje opredeljevali. Navajam nekaj orientacijskih podatkov o 
vsebnosti kalcija, ki sem jih pridobila na spletni strani Opkp (b. d.) in v članku Korošec 
(b.d.). Polnomastno mleko s 3,5 % mlečne maščobe vsebuje 116 mg Ca/100 g živila. 
Navadni jogurt s 3,5 % mlečne maščobe vsebuje 136 mg Ca/100 g živila, brstični ohrovt 
23 mg Ca/100 g živila, rukola 160 mg Ca/100 g živila, brokoli 58 mg Ca/100 g živila, 
špinača 79 mg Ca/100 g živila, pistacija 136 mg Ca/100 g živila ter mandeljni 252 mg 
Ca/100 g živila.  
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Anketirane osebe smo spraševali, ali je trditev - V kozarcu polnomastnega mleka je večji 
delež beljakovin kakor v kozarcu posnetega mleka, pravilna. Pravilen odgovor je NE, saj v 
kozarcu polnomastnega mleka ni večjega deleža beljakovin kakor v kozarcu posnetega 
mleka. Pravilni odgovori so pri vseh nadaljnjih vprašanjih in trditvah označeni na temnejši 
podlagi. 
 

Preglednica 35: Odgovor na vprašanje, ali je v kozarcu polnomastnega mleka večji delež 
beljakovin kakor v kozarcu posnetega mleka, glede na spol anketiranca 

 DA NE NE VEM 
Χ2 α 

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

moški 16 42,1 16 42,1 6 15,8 
3,846 0,146 

ženske 55 32,0 63 36,6 54 31,4 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v poznavanju o deležu 
beljakovin v polnomastnem in posnetem mleku. Med anketiranci je odgovor NE izbralo 
42,1 % moških in 36,6 % žensk.   

Preglednica 36: Odgovor na vprašanje, ali je v kozarcu polnomastnega mleka večji delež 
beljakovin kakor v kozarcu posnetega mleka, glede na starost anketiranca 

 DA NE NE VEM 
Χ2 α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) 

18-30 34 30,4 42 37,5 36 32,1 

2,848 0,584 31-50 25 35,7 26 37,1 19 27,1 

51-65 12 42,9 11 39,3 5 17,9 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v poznavanju 
deleža beljakovin v polnomastnem in posnetem mleku. Med anketiranci je odgovor NE 
izbralo 39,3 % oseb, starih od 51 do 65 let, 37,5 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 37,1 % 
oseb, starih od 31 do 50 let.  

Preglednica 37: Odgovor na vprašanje, ali je v kozarcu polnomastnega mleka večji delež 
beljakovin kakor v kozarcu posnetega mleka, glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

 DA NE NE VEM 
Χ2 α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 12 37,5 8 25,0 12 37,5 

3,513 0,476 Srednja 19 35,8 22 41,5 12 22,6 

Visoka 40 32,0 49 39,2 36 28,8 

 



Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

99 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 
poznavanju o deležu beljakovin v polnomastnem in posnetem mleku. Za vzorec lahko 
trdimo, da je odgovor NE izbralo 41,5 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe, 39,2 % oseb z 
visoko ter 25,0 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe.  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor - da v 
kozarcu polnomastnega mleka, ni večjega deleža beljakovin kakor v kozarcu posnetega 
mleka, izbralo večji delež moških, iz starostne skupine od 51 do 65 let (starejši odrasli), s 
srednjo stopnjo izobrazbe. 

Anketirane osebe smo spraševali, katero živilo izmed naštetih vsebuje največjo količino 
beljakovin. Stročnice vsebujejo največjo količino beljakovin, je pravilen odgovor. 

Preglednica 38: Odgovor na vprašanje o živilu z največjo količino beljakovin glede na spol 
anketiranca 

Živilo z največjo 
količino beljakovin 

Stročnice Jabolko 
Špageti s paradižnikovo 

omako 
Solata z olivnim 

oljem 
Ne vem 

2Î α 

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

moški 31 81,6 1 2,6 2 5,3 1 2,6 3 7,9 
1,661 0,798 

ženske 141 82,0 2 1,2 12 7,0 1 0,6 16 9,3 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v poznavanju o vsebnosti 
količine beljakovin v navedenih živilih. Med anketiranci je pravilen odgovor stročnice 
izbralo nekoliko večji delež žensk (82,0 %) kakor moških (81,6 %).  

Preglednica 39: Odgovor na vprašanje o živilu z največjo količino beljakovin glede na starost 
anketiranca 

Živilo z največjo količino 
beljakovin 

Stročnice Jabolko 
Špageti s 

paradižnikovo 
omako 

Solata z 
olivnim oljem 

Ne vem 
2Î α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

18-30 90 80,4 2 1,8 9 8,0 0 0,0 11 9,8 

7,352 0,499 31-50 59 84,3 0 0,0 4 5,7 1 1,4 6 8,6 

51-65 23 82,1 1 3,6 1 3,6 1 3,6 2 7,1 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v poznavanju o 
vsebnosti količine beljakovin v navedenih živilih. Med anketiranci je pravilen odgovor -
stročnice, izbralo največji delež oseb, starih od 31 do 50 let (84,3 %), sledijo osebe, stare 
od 51 do 65 let (82,1 %), ter osebe, stare od 18 do 30 let (80,4 %).  
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Preglednica 40: Odgovor na vprašanje o živilu z največjo količino beljakovin glede na stopnjo 
izobrazbe anketiranca 

Živilo z največjo 
količino beljakovin 

Stročnice Jabolko 
Špageti s 

paradižnikovo 
omako 

Solata z olivnim 
oljem 

Ne vem 
2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 26 81,3 0 0,0 2 6,3 1 3,1 3 9,4 

7,799 0,453 Srednja 46 86,8 2 3,8 3 5,7 0 0,0 2 3,8 

Visoka 100 80,0 1 0,8 9 7,2 1 0,8 14 11,2 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 
poznavanju o vsebnosti količine beljakovin v navedenih živilih. Med anketiranci je 
pravilen odgovor - stročnice, izbralo največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe 
(86,8 %), sledijo osebe z nižjo (81,3 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (80,0 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, lahko ugotovimo, da je pravilen 
odgovor–stročnice, izbralo večji delež oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let, s srednjo 
stopnjo izobrazbe. 

Pri anketirancih smo preverjali, kako dobro poznajo živila z veliko količino vitamina C. Pri 
odprtem tipu vprašanja je vsak navedel dve živili, bogati z vitaminom C. Anketiranci so 
najpogosteje navajali citruse (limone, pomaranče, limete, grenivke). To je navajalo 76,2 % 
žensk in 18,6 % moških. Glede na veliko promocijo citrusov predvsem v zimskem času 
smo pričakovali višji delež odgovorov. 
 
Kivi kot bogat vir vitamina C omenja 32,0 % žensk in 26,3 % moških. Zeleno listnato 
zelenjava (brokoli, špinača, zelje, ohrovt, kopriva, solata) navaja 26,4 % moških in 16,2 % 
žensk. Papriko navaja 30,8 % moških in 15,8 % žensk. Poleg že omenjenih živil so 
anketirane osebe kot bogat vir vitamina C navajale naslednja živila: različno sadje (acerola, 
aronija, jabolko, ananas, granatno jabolko, borovnica, jagoda, ribez, šipek) in zelenjavo 
(korenje, vrtna kreša, kava, hren, cvetača, paradižnik, ingver, krompir, peteršilj). 
 
Citruse kot bogat vir vitamina C je glede na starostne skupine izpostavil največji delež 
oseb, starih od 18 do 30 let (56,2 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (28,1 %), ter 
osebe, stare od 51 do 65 let (10,5 %). Kivi navaja 35,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, 
32,2 % oseb, starih od 51 do 65 let, in 27,7 % oseb, starih od 18 do 30 let. Kot bogat vir 
vitamina C navaja zeleno listnato solato 28,6 % oseb, starih od 51 do 65 let, 20,0 % oseb, 
starih od 31 do 50 let, ter 14,3 % oseb, starih od 18 do 30 let. Papriko navaja 35,8 % oseb, 
starih od 51 do 65 let, 31,4 % oseb od 31 do 50 let ter 24,1 % oseb iz starostne skupine od 
18 do 30 let.  
 
Največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (60,5 %) je izbralo citruse kot bogat vir 
vitamina C. Tako meni tudi 20,5 % oseb s srednjo in 13,8 % oseb z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Kivi omenja 33,9 % oseb s srednjo, 30,4 % oseb z visoko in 28,1 % oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe. Zeleno listnato zelenjavo, kot bogat vir vitamina C, omenja 22,6 % oseb 
s srednjo, 16,8 % oseb z visoko in 15,7 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Papriko omenja 
30,2 % oseb s srednjo, 28,0 % oseb z visoko in 25,0 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. 
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Ocenjujemo, da so ustrezna živila z visoko vsebnostjo vitamina C najbolj zanesljivo 
navajali anketiranci z visoko stopnjo izobrazbo, saj je delež pri odgovoru - citrusi, najvišji. 
Anketiranci so ostala živila omenjali manj pogosto, zato menimo, da najverjetneje zaradi 
neznanja ali nepoznavanja živil glede na vsebnost vitamina C. Navajam nekaj 
orientacijskih podatkov o vsebnosti vitamina C, ki sem jih pridobila z računalniškim 
programom oziroma na spletni strani Opkp (b. d.): Limone vsebujejo 51 mg vitamina 
C/100 g živila, pomaranče 45 mg vitamina C/100 g živila, limete 44 mg vitamina C/100 g 
živila, grenivke 41 mg vitamina C/100 g živila, kivi 44 mg vitamina C/100 g živila, 
paprika 116 mg vitamina C/100 g živila, brokoli 47 mg vitamina C/100 g živila, zelje 34 
mg vitamina C/100 g živila, špinača 37 mg vitamina C/100 g živila in brstični ohrovt 
112 mg vitamina C/100 g živila. 
 
Anketirane osebe smo spraševali, ali je trditev, da uživanje manjše količine soli zmanjša 
tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, pravilna. Pravilen odgovor je DA, saj uživanje 
manjše količine soli zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 

Preglednica 41: Odgovor na vprašanje, ali uživanje manjše količine soli zmanjša tveganje za 
nastanek bolezni srca in ožilja, glede na spol anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

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

moški 34 91,9 2 5,4 1 2,7 
0,094 0,954 

ženske 158 91,9 8 4,7 6 3,5 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, da uživanje manjše 
količine soli zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Med anketiranci je 
pravilen odgovor izbralo enak delež moških in žensk (91,9 %).  

Preglednica 42: Odgovor na vprašanje, ali uživanje manjše količine soli zmanjša tveganje za 
nastanek bolezni srca in ožilja, glede na starost anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) 

18-30 103 92,8 5 4,5 3 2,7 

0,593 0,964 31-50 63 90,0 4 5,7 3 4,3 

51-65 26 92,9 1 3,6 1 3,6 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, da manjše 
količine soli zmanjšajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Med anketiranci je 
pravilen odgovor izbralo največji delež oseb, starih od 51 do 65 let (92,9 %), sledijo osebe, 
stare od 18 do 30 let (92,8 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (90,0 %).  
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Preglednica 43: Odgovor na vprašanje, ali uživanje manjše količine soli zmanjša tveganje za 
nastanek bolezni srca in ožilja, glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 30 93,8 0 0,0 2 6,3 

4,367 0,359 Srednja 48 90,6 3 5,7 2 3,8 

Visoka 114 91,9 7 5,6 3 2,4 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o 
tem, da uživanje manjše količine soli zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 
Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe 
(93,8 %), sledijo osebe z visoko (91,9 %) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (90,6 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor, da 
uživanje manjše količine soli zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, izbralo 
enak delež žensk in moških. Višji delež imajo osebe z nižjo stopnjo izobrazbe. 

V nadaljevanju smo anketirane osebe spraševali o največji količini energije v hranilnih 
snoveh.  Pravilen odgovor je– maščobe, saj vsebujejo največjo količino energije na gram 
živila. 

Preglednica 44: Odgovor na vprašanje o hranilni snovi z največjo količino energije glede na spol 
anketiranca 

Hranilna 
snov z 
največ 

energije 

Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe Alkohol Ne vem 
2Î α 

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

moški 3 7,9 24 63,2 9 23,7 1 2,6 1 2,6 
4,476 0,345 

ženske 33 19,2 97 56,4 34 19,8 1 0,6 7 4,1 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju o hranilni snovi 
z največ energije. Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo večji delež moških (23,7 %) 
kakor žensk (19,8 %). Velik delež je zaznati pri odgovoru ogljikovi hidrati, kjer je delež 
moških (63,2 %) večji od deleža žensk (56,4 %).  
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Preglednica 45: Odgovor na vprašanje o hranilni snovi z največjo količino energije glede na starost 
anketiranca 

Hranilna 
snov z 
največ 

energije 

Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe Alkohol Ne vem 

2Î α 

Starostna 
skupina 

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

18-30 21 18,8 65 58,0 19 17,0 2 1,8 5 4,5 

4,665 0,793 31-50 11 15,7 40 57,1 17 24,3 0 0,0 2 2,9 

51-65 4 14,3 16 57,1 7 25,0 0 0,0 1 3,6 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju o 
hranilni snovi z največ energije. Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo največji delež 
oseb, starih od 51 do 65 let (25,0 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (24,3 %), ter 
osebe, stare od 18 do 30 let (17,0 %). Velik delež oseb je izbralo odgovor ogljikovi hidrati: 
58,0 % oseb, starih od 18 do 30 let, ter 57,1 % oseb, starih od 31 do 50 let in 51 do 65 let.  

Preglednica 46: Odgovor na vprašanje o hranilni snovi z največjo količino energije glede na 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

Hranilna 
snov z 
največ 

energije 

Beljakovine Ogljikovi hidrati Maščobe Alkohol Ne vem 

2Î α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Nižja 8 25,0 18 56,3 3 9,4 0 0,0 3 9,4 

9,568 0,297 Srednja 10 18,9 31 58,5 10 18,9 0 0,0 2 3,8 

Visoka 18 14,4 72 57,6 30 24,0 2 1,6 3 2,4 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
pri vprašanju o hranilni snovi z največ energije. Med anketiranci je pravilen odgovor 
izbralo največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (24,0 %), sledijo osebe s srednjo 
(18,9 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (9,4 %). Zaznati je velik delež pri odgovoru 
ogljikovi hidrati: 58,5 % oseb s srednjo, 57,6 % oseb z visoko ter 56,3 % oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe.  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor -
maščobe, izbralo večji delež moških z visoko stopnjo izobrazbe. 
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Anketirane osebe smo spraševali o živilu z najvišjo energijsko gostoto, ki je bila podana 
poleg živila. Pravilen odgovor je - mortadela s 415 kcal/100 g živila. 

Preglednica 47: Odgovor na vprašanje o živilu z najvišjo energijsko gostoto glede na spol 
anketiranca 

Živilo z 
najvišjo 

energijsko 
vrednostjo 

Jogurt s 3,2 % 
mlečne 

maščobe (61 
kcal/100 g 

živila 

Mortadela (415 
kcal/100 g živila) 

Tuna (225 kcal 
/100g živila)e 

Špinača (12 
kcal/100g 

živila) 
Ne vem 

2Î α 

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

moški 1 2,6 29 76,3 0 0,0 1 2,6 7 18,4 
8,490 0,075 

ženske 9 5,2 106 61,6 17 9,9 7 4,1 33 19,2 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju o najvišji 
energijski gostoti živila. Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo večji delež moških 
(76,3 %) kakor žensk (61,6 %).  

Preglednica 48: Odgovor na vprašanje o živilu z najvišjo energijsko gostoto glede na starost 
anketiranca 

Živilo z 
najvišjo 

energijsko 
vrednostjo 

Jogurt s 3,2 
% mlečne 

maščobe (61 
kcal/100 g 

živila 

Mortadela (415 
kcal/100 g živila) 

Tuna (225 kcal 
/100g živila)e 

Špinača (12 
kcal/100g 

živila) 
Ne vem 

2Î α 

Starostna 
skupina 
(leta) 

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

18-30 5 4,5 68 60,7 8 7,1 6 5,4 25 22,3 

9,720 

 

0,285 

 

31-50 5 7,1 45 64,3 6 8,6 2 2,9 12 17,1 

51-65 0 0,0 22 78,6 3 10,7 0 0,0 3 10,7 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju o 
najvišji energijski gostoti živila. Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo največji 
delež oseb, starih od 51 do 65 let (78,6 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (64,3 %), 
ter osebe, stare od 18 do 30 let (60,7 %).  
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Preglednica 49: Odgovor na vprašanje o živilu z najvišjo energijsko gostoto glede na stopnjo 
izobrazbe anketiranca 

Živilo z 
najvišjo 

energijsko 
vrednostjo 

Jogurt s 3,2 % 
mlečne 

maščobe (61 
kcal/100 g 

živila 

Mortadela (415 
kcal/100 g 

živila) 

Tuna (225 
kcal /100g 

živila)e 

Špinača (12 
kcal/100g 

živila) 
Ne vem 

2Î α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Nižja 5 15,6 14 43,8 4 12,5 1 3,1 8 25,0 

16,662 0,034 Srednja 0 0,0 35 66,0 5 9,4 1 1,9 12 22,6 

Visoka 5 4,0 86 68,8 8 6,4 6 4,8 20 16,0 

 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike (α = 0,034) med 
osebami z različno stopnjo izobrazbe pri vprašanju o najvišji energijski gostoti živila. 
Pravilen odgovor je izbralo največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (68,8 %), sledijo 
osebe s srednjo (66,0 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (43,8 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, lahko ugotovimo, da je mortadelo, kot 
živilo z najvišjo energijsko gostoto (pravilen odgovor), izbral večji delež moških, iz 
starostne skupine od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 

Anketirane osebe so morale s pomočjo zapisanih trditev izbrati tisto, ki je predstavljala 
hranilno vrednost živila. Pravilen odgovor je - Živilo vsebuje 3 g beljakovin, 1,6 g maščob 
in 4 g ogljikovih hidratov - saj so v tem odgovoru predstavljene količine posamezne 
hranilne snovi v živilu (beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati). 

Preglednica 50: Odgovor na vprašanje, katera trditev predstavlja hranilno vrednost živila, glede na 
spol anketiranca 

Podatki o hranilni 
vrednosti živila 

 

Živilo lahko 
vsebuje delce 
soje, jajc in 
lešnikov. 

 

Živilo vsebuje 
1200 kJ energije. 

Živilo vsebuje 3 g 
beljakovin, 1,6 g 

maščob in 4 g 
ogljikovih 
hidratov 

Ne vem. 
2Î α 

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

moški 1 2,6 19 50,0 15 39,5 3 7,9 
9,529 0,023 

ženske 1 0,6 45 26,2 108 62,8 18 10,5 

 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike (α = 0,023) med 
spoloma o tem, katera trditev predstavlja hranilno vrednost živila. Pravilen odgovor je 
izbralo večji delež žensk (62,8 %) kakor moških (39,5 %). Velik delež oseb je izbralo 
odgovor - Živilo vsebuje 1200 kJ energije - kar 50,0 % moških in 26,2 % žensk, kar kaže 
na zamenjavo pojmov hranilna in energijska vrednost živil. 
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Preglednica 51: Odgovor na vprašanje, katera trditev predstavlja hranilno vrednost, glede na starost 
anketiranca 

Podatki o hranilni 
vrednosti živila 

 

Živilo lahko 
vsebuje delce soje, 

jajc in lešnikov. 

 

Živilo vsebuje 
1200 kJ energije. 

Živilo vsebuje 3 
g beljakovin, 1,6 
g maščob in 4 g 

ogljikovih 
hidratov 

Ne vem. 

2Î α 

Starostna skupina 
(leta) 

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

18-30 0 0,0 35 31,3 66 58,9 11 9,8 

3,754 0,710 31-50 1 1,4 20 28,6 42 60,0 7 10,0 

51-65 1 3,6 9 32,1 15 53,6 3 10,7 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, katera 
trditev predstavlja hranilno vrednost živila. Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo 
največ oseb, starih od 31 do 50 let (60,0 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 let (58,9 %), 
ter osebe, stare od 51 do 65 let (53,6 %). Velik delež je zaznati pri odgovoru - Živilo 
vsebuje 1200 kJ energije. Tako je odgovorilo 32,1 % oseb, starih od 51 do 65 let, 31,3 % 
oseb, starih od 18 do 30 let, ter 28,6 % oseb, starih od 31 do 50 let, kar kaže na zamenjavo 
pojmov hranilna in energijska vrednost živil. 

Preglednica 52: Odgovor na vprašanje, katera trditev predstavlja hranilno vrednost živila, glede na 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

Podatki o hranilni 
vrednosti živila 

 

Živilo lahko vsebuje 
delce soje, jajc in 

lešnikov. 

 

Živilo vsebuje 
1200 kJ energije. 

Živilo vsebuje 3 g beljakovin, 
1,6 g maščob in 4 g ogljikovih 

hidratov 
Ne vem. 

2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 0 0,0 10 31,3 18 56,3 4 12,5 

7,667 0,264 Srednja 2 3,8 12 22,6 34 64,2 5 9,4 

Visoka 0 0,0 42 33,6 71 56,8 12 9,6 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o 
tem, katera trditev predstavlja hranilno vrednost živila. Med anketiranci je pravilen 
odgovor izbralo največ oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (64,2 %), sledijo osebe z visoko 
(56,8 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (56,3 %). Visok delež je zaznati pri odgovoru 
- Živilo vsebuje 1200 kJ energije. Tako je odgovorilo 33,6 % oseb z visoko, 31,3 % oseb z 
nižjo ter 22,6 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe, kar kaže na zamenjavo pojmov hranilna 
in energijska vrednost živil. 
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Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor - 
Živilo vsebuje 3 g beljakovin, 1,6 g maščob in 4 g ogljikovih hidratov, ki predstavlja 
hranilno vrednost živila - izbralo večji delež žensk s srednjo stopnjo izobrazbe. 

Anketirane osebe smo spraševali, kateri vrsti maščob bi se morali po njihovem mnenju 
najbolj izogibati v prehrani. Pravilen odgovor je transmaščobnih kislin. 

Preglednica 53: Odgovor na vprašanje, kateri vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani, 
glede na spol anketiranca 

Vrsta 
maščobe 

Nasičene 
maščobe 

Polinenasičene 
maščobe 

Mononenasičene 
maščobe 

Transmaščobne kisline Ne vem 
2Î α 

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

moški 20 52,6 0 0,0 0 0,0 13 34,2 5 13,2 
10,657 0,031 

ženske 45 26,2 3 1,7 1 0,6 90 52,3 33 19,2 

 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma 
(α = 0,031) o tem, kateri vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani. Pravilen 
odgovor je izbral večji delež žensk (52,3 %) kakor moških (34,2 %).  

Preglednica 54: Odgovor na vprašanje, kateri vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani, 
glede na starost anketiranca 

Vrsta 
maščobe 

Nasičene 
maščobe 

Polinenasičene 
maščobe 

Mononenasičene 
maščobe 

Transmaščobne kisline Ne vem 

2Î α 
Starostna 
skupina 

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

18-30 35 31,3 2 1,8 0 0,0 56 50,0 19 17,0 

6,838 0,554 31-50 18 25,7 1 1,4 1 1,4 34 48,6 16 22,9 

51-65 12 42,9 0 0,0 0 0,0 13 46,4 3 10,7 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, kateri 
vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani. Med anketiranci je pravilen odgovor 
izbralo 50,0 % oseb, starih od 18 do 30 let, 48,6 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 46,4 % 
oseb, starih od 51 do 65 let.  
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Preglednica 55: Odgovor na vprašanje, kateri vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani, 
glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Vrsta 
maščobe 

Nasičene 
maščobe 

Polinenasičene 
maščobe 

Mononenasičene 
maščobe 

Transmaščobne kisline Ne vem 

2Î α 
Stopnja 

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

Nižja 12 37,5 1 3,1 0 0,0 11 34,4 8 25,0 

9,521 0,300 Srednja 20 37,7 1 1,9 0 0,0 27 50,9 5 9,4 

Visoka 33 26,4 1 0,8 1 0,8 65 52,0 25 20,0 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o 
tem, kateri vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani. Med anketiranci so pri 
pravilnem odgovoru deleži naslednji: 52,0 % za osebe z visoko stopnjo izobrazbe, 50,9 % 
za osebe s srednjo ter 34,4 % za osebe z nižjo stopnjo izobrazbe.  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, lahko ugotovimo, da je pravilen odgovor 
(transmaščobne kisline) izbralo največji delež žensk.  

Anketirane osebe so odločale, ali je trditev, da transmaščobne kisline predstavljajo 
tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, pravilna. Pravilen odgovor je DA, saj 
transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 

Preglednica 56: Odgovor na vprašanje, ali transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek 
bolezni srca in ožilja, glede na spol anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

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

moški 31 81,6 3 7,9 4 10,5 
3,261 0,196 

ženske 150 87,2 3 1,7 19 11,0 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, da transmaščobne 
kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Med anketiranci je 
pravilen odgovor izbralo nekoliko večji delež žensk (87,2 %) kakor moških (81,6 %).  

Preglednica 57: Odgovor na vprašanje, ali transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek 
bolezni srca in ožilja, glede na starost anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) 

18-30 95 84,8 3 2,7 14 12,5 

9,337 0,053 31-50 58 82,9 3 4,3 9 12,9 

51-65 28 100,0 0 0,0 0 0,0 
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Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, da 
transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Med 
anketiranci so pravilen odgovor izbrale vse osebe, stare od 51 do 65 let (100,0 %), sledijo 
osebe, stare od 18 do 30 let (84,8 %), ter osebe iz starostne skupine od 31 do 50 let 
(82,9 %).  

Preglednica 58: Odgovor na vprašanje, ali transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek 
bolezni srca in ožilja, glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Strinjanje DA NE NE VEM 
2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 25 78,1 2 6,3 5 15,6 

6,208 0,184 Srednja 50 94,3 1 1,9 2 3,8 

Visoka 106 84,8 3 2,4 16 12,8 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o 
tem, da transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 
Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo največ oseb s srednjo stopnjo izobrazbe 
(94,3 %), sledijo osebe z visoko (84,8 %) ter nižjo stopnjo izobrazbe (78,1 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor (da), 
izbral večji delež žensk, starih od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. 

Anketirane osebe so odločale, ali je trditev, da prehranska vlaknina pozitivno vpliva na 
zdravje prebavil, pravilna. Pravilen odgovor je - da, saj prehranska vlaknina pozitivno 
vpliva na zdravje prebavil. 

Preglednica 59:  Odgovor na vprašanje, ali prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje 
prebavil, glede na spol anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

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

moški 28 73,7 2 5,3 8 21,1 
10,640 0,005 

ženske 155 90,1 0 0,0 17 9,9 

 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma 
(α = 0,005) in sicer v tem, da prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil. 
Večji delež žensk (90,1 %) kakor moških (73,7 %) je izbralo pravilen odgovor. 
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Preglednica 60: Odgovor na vprašanje, ali prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje 
prebavil, glede na starost anketiranca 

 DA NE NE VEM 

2Î α 
Starostna skupina 

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

18-30 97 86,6 0 0,0 15 13,4 

5,354 0,253 31-50 60 85,7 2 2,9 8 11,4 

51-65 26 92,9 0 0,0 2 7,1 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o tem, da 
prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil. Med anketiranci je pravilen 
odgovor izbralo največji delež oseb, starih od 51 do 65 let (92,9 %), sledijo osebe, stare od 
18 do 30 let (86,6 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (85,7 %).  

Preglednica 61: Odgovor na vprašanje, ali prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje 
prebavil, glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

 DA NE NE VEM 
2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 24 75,0 1 3,1 7 21,9 

11,069 0,026 Srednja 43 81,1 0 0,0 10 18,9 

Visoka 116 92,8 1 0,8 8 6,4 

 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med osebami z različno 
stopnjo izobrazbe (α = 0,026) o tem, da prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje 
prebavil. Pravilen odgovor je izbralo največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (92,8 %), 
sledijo osebe s srednjo (81,1 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (75,0 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je odgovor - da 
prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil - izbral večji delež žensk, starih 
od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 
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Anketirane osebe smo spraševali, kateri izmed spodaj naštetih prigrizkov z manj 
maščobami je najbolj zdrav in z večjim deležem prehranske vlaknine. Pravilen odgovor je - 
paprika na polnozrnatem kruhu. 

Preglednica 62: Odgovor na vprašanje,  kateri je najbolj zdrav prigrizek z večjim deležem 
prehranske vlaknine in manj maščobami, glede na spol anketiranca 

Zdrava 
izbira 

prigrizka 

Paprika na 
polnozrnatem kruhu 

Pečen 
piščanec 

Hamburger z 
majonezo 

Sir na 
polnozrnatem 

kruhu 

Sir na belem 
kruhu 

Ne vem 
2Î α 

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

moški 30 78,9 3 7,9 0 0.0 4 10,5 0 0.0 1 2,6 
2,059 0,560 

ženske 148 86,0 10 5,8 0 0.0 8 4,7 0 0.0 6 3,5 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o najbolj zdravi izbiri 
prigrizka z večjim deležem prehranske vlaknine in manj maščobami. Med anketiranci je 
pravilen odgovor izbralo večji delež žensk (86,0 %) kakor moških (78,9 %).  

Preglednica 63: Odgovor na vprašanje, kateri je najbolj zdrav prigrizek z večjim deležem 
prehranske vlaknine in manj maščobami, glede na starost anketiranca 

Zdrava 
izbira 

prigrizka 

Paprika na 
polnozrnatem kruhu 

Pečen 
piščanec 

Hamburger z 
majonezo 

Sir na 
polnozrnatem 

kruhu 

Sir na belem 
kruhu 

Ne vem 

2Î α 
Starostna 
skupina 
(leta) 

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

18-30 92 82,1 10 8,9 0 0,0 6 5,4 0 0,0 4 3,6 

8,219 0,222 31-50 59 84,3 3 4,3 0 0,0 5 7,1 0 0,0 3 4,3 

51-65 27 96,4 0 0,0 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o najbolj zdravi 
izbiri prigrizka z večjim deležem prehranske vlaknine in manj maščobami. Med 
anketiranci je pravilen odgovor izbralo največji delež oseb, starih od 51 do 65 let (96,4 %), 
sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (84,3 %), ter osebe, stare od 18 do 30 let (82,1 %).  
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Preglednica 64: Odgovor na vprašanje, kateri je najbolj zdrav prigrizek z večjim deležem 
prehranske vlaknine in manj maščobami, glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Zdrava 
izbira 

prigrizka 

Paprika na 
polnozrnatem kruhu 

Pečen 
piščanec 

Hamburger z 
majonezo 

Sir na 
polnozrnatem 

kruhu 

Sir na belem 
kruhu 

Ne vem 

2Î α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Nižja 23 71,9 5 15,6 0 0,0 2 6,3 0 0,0 2 6,3 

10,096 0,121 Srednja 49 92,5 2 3,8 0 0,0 2 3,8 0 0,0 0 0,0 

Visoka 106 84,8 6 4,8 0 0,0 8 6,4 0 0,0 5 4,0 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o 
najbolj zdravi izbira prigrizka z večjim deležem prehranske vlaknine in manj maščobami. 
Pravilen odgovor je med anketiranci izbralo največ oseb s srednjo stopnjo izobrazbe 
(92,5 %), sledijo osebe z visoko (84,8 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (71,9 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je odgovor - paprika na 
polnozrnatem kruhu je najbolj zdrava izbira prigrizka z večjim deležem prehranske 
vlaknine in manj maščobami - izbralo večji delež žensk, starih od 51 do 65 let, s srednjo 
stopnjo izobrazbe. 

Anketirane osebe so dopolnile trditev: Največ prehranske vlaknine najdemo v …, z 
naslednjimi možnimi odgovori (mesu/belem kruhu/polnozrnati moki/ jogurtu). Pravilen 
odgovor se glasi -  Največ prehranske vlaknine najdemo v polnozrnati moki. 

Preglednica 65: Odgovor na vprašanje, katero živilo ima največ prehranske vlaknine, glede na spol 
anketiranca 

Živilo z največ 
prehranske 
vlaknine 

 

Mesu 

 

Belem kruhu Polnozrnati moki Jogurtu 
2Î α 

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

moški 9 23,7 2 5,3 27 71,1 0 0,0 
5,633 0,131 

ženske 22 12,9 3 1,8 142 83,0 4 2,3 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o živilu z največ prehranske 
vlaknine. Pravilen odgovor je med anketiranci izbralo večji delež žensk (83,0 %) kakor 
moških (71,1 %). 
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Preglednica 66: Odgovor na vprašanje, katero živilo ima največ prehranske vlaknine, glede na 
starost anketiranca 

Živilo z največ 
prehranske vlaknine 

 

Mesu 

 

Belem kruhu Polnozrnati moki Jogurtu 

2Î α 

Starostna skupina 
(leta) 

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

18-30 19 17,1 2 1,8 89 80,2 1 0,9 

5,767 0,450 31-50 10 14,3 3 4,3 55 78,6 2 2,9 

51-65 2 7,1 0 0,0 25 89,3 1 3,6 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike o živilu z največ 
prehranske vlaknine. Pravilen odgovor je med anketiranci izbralo največji delež oseb, 
starih od 51 do 65 let (89,3 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 let (80,2 %), ter osebe, 
stare od 31 do 50 let (78,6 %).  

Preglednica 67: Odgovor na vprašanje, katero živilo ima največ prehranske vlaknine, glede na 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

Živilo z največ prehranske 
vlaknine 

 

Mesu 

 

Belem kruhu Polnozrnati moki Jogurtu 
2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 5 15,6 4 12,5 21 65,6 2 6,3 

19,283 0,004 Srednja 11 20,8 1 1,9 40 75,5 1 1,9 

Visoka 15 12,1 0 0,0 108 87,1 1 0,8 

 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med osebami z različno 
stopnjo izobrazbe (α = 0,004) o živilu z največ prehranske vlaknine. Pravilen odgovor je 
med anketiranci izbralo največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (87,1 %), sledijo 
osebe s srednjo (75,5 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (65,6 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilni odgovor - 
največ prehranske vlaknine najdemo v polnozrnati moki - izbralo večji delež žensk, starih 
od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 
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Anketirane osebe so dopolnile stavek - Največ transmaščobnih kislin se nahaja v …, z 
navedenimi možnimi odgovori (olju/maslenih rogljičkih/margarini). Pravilen odgovor je - 
največ transmaščobnih kislin se nahaja v margarini. 

Preglednica 68: Odgovor na vprašanje, v katerem živilu se nahaja največ transmaščobnih kislin, 
glede na spol anketiranca 

Živilo z največ 
transmaščobnih kislin 

 

olje 

 

masleni rogljički margarina 
Χ2 α 

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

moški 8 21,1 7 18,4 23 60,5 
1,616 0,446 

ženske 28 16,3 22 12,8 122 70,9 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju, v katerem živilu 
se nahaja največ transmaščobnih kislin. Pravilen odgovor je med anketiranci izbralo večji 
delež žensk (70,9 %) kakor moških (60,5 %). 

Preglednica 69: Odgovor na vprašanje, v katerem živilu se nahaja največ transmaščobnih kislin, 
glede na starost anketiranca 

Živilo z največ 
transmaščobnih kislin 

 

olje 

 

masleni rogljički margarina 
2Î α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) f f (%) 

18-30 18 16,1 15 13,4 79 70,5 

0,740 0,946 31-50 13 18,6 11 15,7 46 65,7 

51-65 5 17,9 3 10,7 20 71,4 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju, v 
katerem živilu se nahaja največ transmaščobnih kislin. Pravilen odgovor je med anketiranci 
izbralo največji delež oseb, starih od 51 do 65 let (71,4 %), sledijo osebe, stare od 18 do 30 
let (70,5 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (65,7 %).  
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Preglednica 70: Odgovor na vprašanje, v katerem živilu se nahaja največ transmaščobnih kislin, 
glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Živilo z največ transmaščobnih 
kislin 

 

olje 

 

masleni rogljički margarina 
Χ2 α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Nižja 5 15,6 4 12,5 23 71,9 

3,041 0,551 Srednja 9 17,0 11 20,8 33 62,3 

Visoka 22 17,6 14 11,2 89 71,2 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
pri vprašanju, v katerem živilu se nahaja največ transmaščobnih kislin. Pravilen odgovor je 
med anketiranci izbralo največ oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (71,9 %), sledijo osebe z 
visoko (71,2 %) ter s srednjo stopnjo izobrazbe (62,3 %).  

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor - 
največ trans maščobnih kislin vsebuje margarina, izbralo večji delež žensk. 

Anketirane osebe so pri vsakem navedenem živilu označile, katera hranilna snov 
prevladuje oziroma jo najdemo v živilu v največjem deležu. Največji delež ogljikovih 
hidratov se nahaja v gaziranih pijačah, kruhu, krompirju, banani in rezancih. Največji delež 
beljakovin se nahaja v soji. Največji delež maščob se nahaja v oljčnem olju, orehih in 
majonezi. 

Preglednica 71: Odgovor na vprašanje, katera hranilna snov prevladuje glede na vrsto živila in spol 
anketirancev 

Živila 

Skupina hranilnih 
snovi 

Ogljikovi hidrati Beljakovine Maščobe 
2Î α 

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

Gazirane pijače 
moški 30 81,1 0 0,0 7 18,9 

3,371 0,185 
ženske 147 86,0 5 2,9 19 11,1 

Oljčno olje 
moški 2 5,3 3 7,9 33 86,8 

1,068 0,586 
ženske 4 2,3 10 5,8 157 91,8 

Orehi 
moški 3 7,9 11 28,9 24 63,2 

0,665 0,717 
ženske 16 9,4 39 22,8 116 67,8 

Soja 
moški 12 33,3 22 61,1 2 5,6 

4,858 0,088 
ženske 29 17,2 129 76,3 11 6,5 
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Nadaljevanje Preglednice 71 

Majoneza 
moški 2 5,3 7 18,4 29 76,3 

9,295 0,010 
ženske 7 4,1 6 3,5 157 92,4 

Kruh 
moški 32 86,5 4 10,8 1 2,7 

4,999 0,082 
ženske 164 96,5 4 2,4 2 1,2 

Krompir 
moški 32 86,5 5 13,5 0 0,0 

4,245 0,039 
ženske 165 96,5 6 3,5 0 0,0 

Banana 
moški 25 67,6 12 32,4 0 0,0 

0,471 0,492 
ženske 104 61,5 65 38,5 0 0,0 

Rezanci 
moški 27 73,0 9 24,3 1 2,7 

9,862 0,007 

ženske 156 91,2 15 8,8 0 0,0 

Opomba: Pri živilu orehi, soja in banana, je bil uporabljen Χ2 preizkus. 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razvrščanju gaziranih pijač 
glede prevladujoče skupine hranilnih snovi. Prav tako ni statistično pomembnih razlik med 
spoloma v razvrščanju oljčnega olja, orehov, soje, kruha in banan. Da gazirane pijače 
vsebujejo največji delež ogljikovih hidratov, je med anketiranci izbral večji delež žensk 
(86,0 %) kakor moških (81,1 %). Da oljčno olje vsebuje največ maščob, je med anketiranci 
izbral večji delež žensk (91,8 %) kakor moških (86,8 %). Da orehi vsebujejo največ 
maščob, je med anketiranci izbral večji delež žensk (67,8 %) kakor moških (63,2 %). Da 
soja vsebuje največji delež beljakovin, je med anketiranci izbral večji delež žensk (76,3 %) 
kakor moških (61,1 %). Da kruh vsebuje največji delež ogljikovih hidratov, meni 96,5 % 
žensk in 86,5 % moških. Da banane vsebujejo največ ogljikovih hidratov, je med 
anketiranci izbral večji delež moških (67,6 %) kakor žensk (61,5 %).  

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma v 
razvrščanju majoneze (α = 0,010) glede prevladujoče skupine hranilnih snovi. Pravilen 
odgovor – maščobe - je izbral večji delež žensk (92,4 %) kakor moških (76,3 %). Tudi v 
osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma v razvrščanju 
krompirja (α = 0,039) glede prevladujoče skupine hranilnih snovi. Pravilen odgovor - 
ogljikovi hidrati - je izbralo 96,5 % žensk in 86,5 % moških. Vrednost Kullbackovega 2Î 
preizkusa je statistično pomembna na ravni α < 0,007 (2Î = 9,862, g = 2). Tudi v osnovni 
množici se pojavljajo razlike med spoloma v razvrščanju rezancev glede prevladujoče 
skupine hranilnih snovi. Pravilen odgovor - ogljikovi hidrati - je izbral večji delež žensk 
(91,2 %) kakor moških (73,0 %).  
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Preglednica 72: Odgovor na vprašanje, katera hranilna snov prevladuje glede na vrsto živila in 
starost anketiranca 

Živila 

Skupina hranilnih 
snovi 

Ogljikovi hidrati Beljakovine Maščobe 

2Î α 
Starostna skupina 

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

Gazirane pijače 

18-30 90 81,1 3 2,7 18 16,2 

13,626 0,009 31-50 62 88,6 0 0,0 8 11,4 

51-65 25 92,6 2 7,4 0 0,0 

Oljčno olje 

18-30 1 0,9 6 5,4 104 93,7 

7,366 0,118 31-50 5 7,1 5 7,1 60 85,7 

51-65 0 0,0 2 7,1 26 92,9 

Orehi 

18-30 12 10,8 24 21,6 75 67,6 

1,359 0,851 31-50 5 7,1 19 27,1 46 65,7 

51-65 2 7,1 7 25,0 19 67,9 

Soja 

18-30 24 21,6 78 70,3 9 8,1 

3,293 0,510 31-50 11 16,4 52 77,6 4 6,0 

51-65 6 22,2 21 77,8 0 0,0 

Majoneza 

18-30 6 5,4 4 3,6 101 91,0 

3,558 0,469 31-50 2 2, 9 6 8,7 61 88,4 

51-65 1 3,6 3 10,7 24 85,7 

Kruh 

18-30 107 96,4 2 1,8 2 1,8 

4,995 0,288 31-50 65 94,2 3 4,3 1 1,4 

51-65 24 88,9 3 11,1 0 0,0 

Krompir 

18-30 109 97,3 3 2,7 0 0,0 

5,244 0,073 31-50 65 94,2 4 5,8 0 0,0 

51-65 23 85,2 4 14,8 0 0,0 

Banana 

18-30 71 64,0 40 36,0 0 0,0 

2,054 0,358 31-50 45 65,2 24 34,8 0 0,0 

51-65 13 50,0 13 50,0 0 0,0 

Rezanci 

18-30 102 91,1 9 8,0 1 0,9 

5,259 0,262 31-50 60 87,0 9 13,0 0 0,0 

51-65 21 77,8 6 22,2 0 0,0 

Opomba: Pri živilu orehi in soja, je bil uporabljen Χ2 preizkus. 
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Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med starostnimi 
skupinami v razvrščanju gaziranih pijač (α = 0,009) glede prevladujoče skupine hranilnih 
snovi. Pravilen odgovor - ogljikovi hidrati - je izbralo največ oseb, starih od 51 do 65 let 
(92,6 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (88,6 %), ter osebe, stare od 18 do 30 let 
(81,1 %).  

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razvrščanju 
oljčnega olja, orehov, soje, majoneze glede prevladujoče skupine hranilnih snovi. Enako 
velja pri razvrščanju kruha, krompirja, banan in rezancev. Da oljčno olje vsebuje največ 
maščob, je med anketiranci izbralo največ oseb, starih od 18 do 30 let (93,7 %), sledijo 
osebe, stare od 51 do 65 let (92,9 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (85,7 %). Da orehi 
vsebujejo največji delež maščob, je  izbralo 67,9 % oseb, starih od 51 do 65 let, 67,6 % 
oseb, starih od 18 do 30 let, ter 65,7 % oseb iz starostne skupine od 31 do 50 let. Da soja 
vsebuje največ beljakovin, meni 77,8 % oseb, starih od 51 do 65 let, 77,6 % oseb, starih od 
31 do 50 let, ter 70,3 % oseb iz starostne skupine od 18 do 30 let. Da majoneza vsebuje 
največ maščob, je med anketiranci izbralo največji delež oseb, starih od 18 do 30 let 
(91,0 %), oseb, starih od 31 do 50 let (88,4 %), ter oseb, starih od 51 do 65 let (85,7 %). Da 
kruh vsebuje največjo količino ogljikovih hidratov, meni 96,4 % oseb, starih od 18 do 30 
let, 94,2 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 88,9 % oseb, starih od 51 do 65 let. Da krompir 
vsebuje veliko količino ogljikovih hidratov, je izbralo največji delež oseb, starih od 18 do 
30 let (97,3 %), 94,2 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 85,2 % oseb, starih od 51 do 65 let. 
Da banane vsebujejo veliko ogljikovih hidratov, meni 65,2 % oseb, starih od 31 do 50 let, 
64,0 % oseb, starih od 18 do 30 let,  ter polovica oseb iz starostne skupine od 51 do 65 let. 
Da rezanci vsebujejo veliko količino ogljikovih hidratov, je izbralo največji delež oseb, 
starih od 18 do 30 let (91,1 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (87,0 %), ter osebe, 
stare od 51 do 65 let (77,8 %).  
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Preglednica 73: Odgovor na vprašanje, katera hranilna snov prevladuje, glede na vrsto živila in 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

Živila 

Skupina hranilnih 
snovi 

Ogljikovi hidrati Beljakovine Maščobe 
2Î α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) f f (%) 

Gazirane pijače 

Nižja 24 75,0 0 0,0 8 25,0 

6,932 0,140 Srednja 45 84,9 1 1,9 7 13,2 

Visoka 108 87,8 4 3,3 11 8,9 

Oljčno olje 

Nižja 3 9,4 2 6,3 27 84,4 

9,222 0,056 Srednja 0 0,0 6 11,3 47 88,7 

Visoka 3 2,4 5 4,0 116 93,5 

Orehi 

Nižja 4 12,5 10 31,3 18 56,3  

2,270 

 

0,686 Srednja 5 9,4 13 24,5 35 66,0 

Visoka 10 8,1 27 21,8 87 70,2 

Soja 

Nižja 11 34,4 19 59,4 2 6,3  

8,752 

 

0,068 Srednja 10 19,2 36 69,2 6 11,5 

Visoka 20 16,5 96 79,3 5 4,1 

Majoneza 

Nižja 1 3,1 4 12,5 27 84,4 

8,976 0,062 Srednja 5 9,4 5 9,4 43 81,1 

Visoka 3 2,4 4 3,3 116 94,3 

Kruh 

Nižja 28 87,5 3 9,4 1 3,1 

8,184 0,085 Srednja 49 92,5 2 3,8 2 3,8 

Visoka 119 97,5 3 2,5 0 0,0 

Krompir 

Nižja 27 84,4 5 15,6 0 0,0 

7,078 

 

0,029 

 

Srednja 50 94,3 3 5,7 0 0,0 

Visoka 120 97,6 3 2,4 0 0,0 

Banana 

Nižja 13 40,6 19 59,4 0 0,0 
8,462 

 

0,015 

 
Srednja 33 62,3 20 37,7 0 0,0 

Visoka 83 68,6 38 31,4 0 0,0 

Rezanci 

Nižja 28 87,5 3 9,4 1 3,1 

4,022 0,403 Srednja 46 86,8 7 13,2 0 0,0 

Visoka 109 88,6 14 11,4 0 0,0 

Opomba: Pri živilu orehi, soja in banana, je bil uporabljen Χ2 preizkus. 
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Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 
razvrščanju gaziranih pijač, oljčnega olja, orehov, soje in majoneze glede prevladujoče 
skupine hranilnih snovi. Statistično pomembne razlike med osebami z različno stopnjo 
izobrazbe se ne pojavljajo v razvrščanju kruha in rezancev. Da gazirane pijače vsebujejo 
največ ogljikovih hidratov, meni največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (87,8 %), 
sledijo osebe s srednjo (84,9 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (75,0 %). Da oljčno olje 
vsebuje največji delež maščobe, meni 93,5 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe, 88,7 % oseb 
s srednjo ter 84,4 % z nižjo stopnjo izobrazbe. Da orehi vsebujejo največ maščob, je 
izbralo največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (70,2 %), sledijo osebe s srednjo 
(66,0 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (56,3 %). Da soja vsebuje največ beljakovin, je 
izbralo največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (79,3 %), oseb s srednjo (69,2 %) ter 
z nižjo stopnjo izobrazbe (59,4 %). Da majoneza vsebuje največ maščob, je med 
anketiranci izbralo 94,3 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe, 84,4 % oseb z nižjo ter 81,1 % 
oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Da kruh vsebuje največji delež ogljikovih hidratov, meni 
največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (97,5 %), sledijo osebe s srednjo (92,5 %) 
ter z nižjo stopnjo izobrazbe (87,5 %). Da rezanci vsebujejo največ ogljikovih hidratov, 
meni 88,6 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe, 87,5 % oseb z nižjo ter 86,8 % s srednjo 
stopnjo izobrazbe.   

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 7,078, g = 2, 
α = 0,029). Tudi v osnovni množici se pojavljajo razlike med osebami z različno stopnjo 
izobrazbe v razvrščanju krompirja glede prevladujoče skupine hranilnih snovi. Pravilen 
odgovor -ogljikovi hidrati - je izbralo največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe 
(97,6 %), oseb s srednjo (94,3 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (84,4 %). Tudi v osnovni 
množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med osebami z različno stopnjo 
izobrazbe (α = 0,015) v razvrščanju banan glede prevladujoče skupine hranilnih snovi. Da 
- banane, vsebujejo največ ogljikovih hidratov - je izbralo največ oseb z visoko stopnjo 
izobrazbe (68,6 %), sledijo osebe s srednjo (62,3 %) ter  z nižjo stopnjo izobrazbe 
(40,6 %). 

Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilen odgovor o 
visoki vsebnosti ogljikovih hidratov v gaziranih pijačah izbralo večji delež žensk, starih od 
51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Enako razporeditev glede spola, starosti in stopnje 
izobrazbe najdemo pri orehih, ki vsebujejo največ maščob, ter pri soji, ki vsebuje največ 
beljakovin. Pravilen odgovor, da oljčno olje vsebuje največ maščob, je izbralo večji delež 
žensk, iz starostne skupine od 18 do 30 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Enako razporeditev 
glede spola, starosti in stopnje izobrazbe najdemo pri majonezi, ki vsebuje veliko maščob, 
enako pri kruhu, krompirju in rezancih, kjer najdemo veliko ogljikovih hidratov. Da 
banana vsebuje veliko ogljikovih hidratov, meni večji delež moških, starih od 31 do 50 let, 
z visoko stopnjo izobrazbe. 
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Anketirane osebe so navedena živila razvrstile glede visoke ali majhne količina sladkorja v 
njih. Visoko količino sladkorja vsebujejo naslednja živila: sladoled, paradižnikov kečap, 
suhe slive, grozdje, voda z okusom in čokolada. Majhno količino sladkorjev vsebuje 
naravni jogurt (1,5 % mlečne maščobe). Kosmiči niso bili natančno opredeljeni, tako da tu 
ni bilo pravilnega odgovora. Če bi bili čokoladni, bi vsebovali visoko količino sladkorja, če 
bi bili koruzni, pa manjšo. 

Preglednica 74: Odgovor na vprašanje o vsebnosti sladkorjev v živilu glede na vrsto živila in spol 
anketirancev 

Živila 
Vsebnost sladkorjev 

Visoka količina 
sladkorjev. 

Majhna količina 
sladkorjev. 

Χ2 α 

Spol f f (%) f f (%) 

Sladoled 
moški 38 100,0 0 0,0 

0,231 0,631 
ženske 166 97,1 5 2,9 

Paradižnikov 
kečap 

moški 22 57,9 16 42,1 
4,773 0,029 

ženske 129 75,4 42 24,6 

Naravni jogurt (1,5 
% mlečne 
maščobe) 

moški 3 7,9 35 92,1 
0,085 0,770 

ženske 19 11,1 152 88,9 

Suhe slive 
moški 27 71,1 11 28,9 

0,011 0,915 
ženske 120 70,2 51 29,8 

Grozdje 
moški 30 78,9 8 21,1 

0,000 1,000 
ženske 135 78,9 36 21,1 

Voda z okusom 
moški 32 84,2 6 15,8 

0,127 0,722 
ženske 139 81,8 31 18,2 

Čokolada 
moški 36 94,7 2 5,3 

0,051 0,821 
ženske 166 97,1 5 2,9 

Kosmiči 
moški 14 36,8 24 63,2 

0,971 0,324 
ženske 78 45,6 93 54,4 

Opomba: Pri živilu sladoled, naravni jogurt in čokolada, je bil uporabljen 2Î preizkus. 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razvrstitvi sladoleda, 
grozdja, vode z okusom in čokolade glede vsebnosti količine sladkorjev. Da sladoled 
vsebuje visoko količino sladkorjev, meni večji delež moških (100,0 %) kakor žensk 
(97,1 %). Da grozdje vsebuje visoko količino sladkorjev, je izbralo enak delež moških in 
žensk (78,9 %). Da voda z okusom vsebuje visoko količino sladkorjev, meni večji delež 
moških (84,2 %) kakor žensk (81,8 %). Da čokolada vsebuje visoko količino sladkorjev, je 
med anketiranci izbralo večji delež žensk (97,1 %) kakor moških (94,7 %). 

Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma v 
razvrstitvi paradižnikovega kečapa (α = 0,029) glede vsebnosti količine sladkorjev. Večji 
delež žensk (75,4 %) kakor moških (57,9 %) je izbralo pravilen odgovor, da kečap vsebuje 
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visoko količino sladkorjev. Statistično pomembne razlike v razvrstitvi kosmičev glede 
vsebnosti količine sladkorjev se med spoloma ne pojavljajo. Med anketiranci je odgovor - 
visoka količina sladkorjev - izbralo 45,6 % žensk in 36,8 % moških. Odgovor - majhna 
količina sladkorjev - je izbralo 63,2 % moških in 54,4 % žensk. Tukaj ni pravilnega 
oziroma napačnega odgovora, saj živilo ni bilo natančno opredeljeno.  

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razvrstitvi naravnega jogurta 
(1.5 % mlečne maščobe) in suhih sliv glede vsebnosti količine sladkorjev. Da naravni 
jogurt vsebuje majhno količino sladkorjev, je med anketiranci izbral večji delež moških 
(92,1 %) kakor žensk (88,9 %). Tudi Saarela idr. (2013) ugotavljajo, da je največ oseb za 
naravni jogurt izbralo odgovor majhna količina sladkorjev (N = 32; 88,9 %), kar se ujema 
z rezultati naše raziskave. Odgovor - ne vem  (N = 3; 8,3 %) ter odgovor - visoka količina 
sladkorjev  (N = 1; 2,7 %) je izbralo zelo malo anketiranih oseb. Da suhe slive vsebujejo 
visoko količino sladkorjev, je med anketiranci izbralo 71,1 % moških in 70,2 % žensk. 
Tudi Saarela idr. (2013) ugotavljajo, da je največ oseb pri suhih slivah izbralo odgovor 
visoka količina sladkorjev (N = 23; 63,9 %), kar je nekoliko manjši delež kot pri naši 
raziskavi. Odgovor - ne vem (N = 7; 19,4 %) ter odgovor -  majhna količina sladkorjev 
(N = 6; 16,7 %) je izbralo malo anketiranih oseb.  

Navajam nekaj orientacijskih podatkov o vsebnosti sladkorjev v živilih, ki sem jih 
pridobila na spletni strani Cenim se (b.d.). Sladoled vsebuje 21 g sladkorja/100 g živila. 
Paradižnikov kečap vsebuje 12,18 g sladkorja/100 g živila.  Naravni jogurt (1.5 % mlečne 
maščobe) vsebuje 4,66 g sladkorja/100 g živila. Suhe slive vsebujejo 27,1 g 
sladkorja/100 g živila. Grozdje vsebuje 14 g sladkorja/100 g živila. Voda z okusom (Zala 
Symhony) vsebuje 4,3 g sladkorja/100 ml živila. Mlečna čokolada vsebuje 48 g 
sladkorja/100 g živila. Koruzni kosmiči vsebujejo 2,2 g sladkorja/100 g izdelka (majhna 
količina sladkorjev), čokoladni kosmiči pa vsebujejo 35,8 g sladkorja/100 g izdelka 
(visoka količina sladkorjev). 

Preglednica 75: Odgovor na vprašanje o vsebnosti sladkorjev v živilu glede na vrsto živila in 
starost anketiranca 

Živila 

Vsebnost sladkorjev 
Visoka količina 

sladkorjev. 
Majhna količina 

sladkorjev. 
Χ2 α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) 

Sladoled 

18-30 108 96,4 4 3,6 

2,242 0,326 31-50 68 98,6 1 1,4 

51-65 28 100,0 0 0,0 

Paradižnikov kečap 

18-30 90 80,4 22 19,6 

9,617 0,008 31-50 46 66,7 23 33,3 

51-65 15 53,6 13 46,4 
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Nadaljevanje Preglednice 75 

Živila 
Vsebnost sladkorjev 

Visoka količina 
sladkorjev. 

Majhna količina 
sladkorjev. 

Χ2 α 

Starostna skupina (leta) f f (%) f f (%) 

Naravni jogurt (1,5 % 
mlečne maščobe) 

18-30 14 12,5 98 87,5 

3,841 0,147 31-50 8 11,6 61 88,4 

51-65 0 0,0 28 100,0 

Suhe slive 

18-30 73 65,2 39 34,8 

3,106 0,212 31-50 53 76,8 16 23,2 

51-65 21 75,0 7 25,0 

Grozdje 

18-30 82 73,2 30 26,8 

5,100 0,078 31-50 58 84,1 11 15,9 

51-65 25 89,3 3 10,7 

Voda z okusom 

18-30 96 86,5 15 13,5 

3,909 0,142 31-50 55 79,7 14 20,3 

51-65 20 71,4 8 28,6 

Čokolada 

18-30 111 99,1 1 0,9 

6,136 0,047 31-50 66 95,7 3 4,3 

51-65 25 89,3 3 10,7 

Kosmiči 

18-30 61 54,5 51 45,5 

12,455 0,002 31-50 25 36,2 44 63,8 

51-65 6 21,4 22 78,6 

Opomba: Pri živilu sladoled in čokolada, je bil uporabljen 2Î preizkus. 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v razvrstitvi 
sladoleda, naravnega jogurta (1,5 % mlečne maščobe), suhih sliv, grozdja in vode z 
okusom glede vsebnosti sladkorjev. Da sladoled vsebuje visoko količino sladkorjev, so 
med anketiranci izbrale vse osebe, stare od 51 do 65 let (100,0 %), sledijo osebe, stare od 
31 do 50 let (98,6 %) ter osebe, stare od 18 do 30 let (96,4 %). Da naravni jogurt vsebuje 
majhno količino sladkorjev, je izbralo 100,0 % oseb, starih od 51 do 65 let, 88,4 % oseb, 
starih od 31 do 50 let, ter 87,5 % oseb, starih od 18 do 30 let. Da suhe slive vsebujejo 
visoko količino sladkorjev, meni največji delež oseb, starih od 31 do 50 let (76,8 %), 
sledijo osebe, stare od 51 do 65 let (75,0 %) ter osebe, stare od 18 do 30 let (65,2 %). Da 
ima grozdje visoko količino sladkorjev, je med anketiranci izbralo 89,3 % oseb, starih od 
51 do 65 let, sledi 84,1 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 73,2 % oseb iz starostne skupine 
od 18 do 30 let. Da voda z okusom vsebuje visoko količino sladkorjev, meni največji delež 
oseb (86,5 %), starih od 18 do 30 let, 79,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, in 71,4 % oseb, 
starih od 51 do 65 let.  
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Tudi v osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med starostnimi 
skupinami v razvrstitvi paradižnikovega kečapa (α = 0,008) glede vsebnosti sladkorjev. Da 
paradižnikov kečap vsebuje visoko količino sladkorjev, meni 80,4 % oseb, starih od 18 do 
30 let, 66,7 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 53,6 % oseb iz starostne skupine od 51 do 65 
let. V osnovni množici se pojavljajo statistično pomembne razlike med spoloma v 
razvrstitvi čokolade (α = 0,047) glede vsebnosti sladkorjev. Odgovor - visoka količina 
sladkorjev - je izbralo 99,1 % oseb, starih od 18 do 30 let, sledi 95,7 % oseb, starih od 31 
do 50 let, ter 89,3 % oseb iz starostne skupine od 51 do 65 let. V osnovni množici se 
pojavljajo statistično pomembne razlike med starostnimi skupinami v razvrstitvi kosmičev 
(α = 0,002) glede vsebnosti sladkorjev. Odgovor - visoka količina sladkorjev - je izbralo 
največ oseb, starih od 18 do 30 let (54,5 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (36,2 %), 
ter osebe, stare od 51 do 65 let (21,4 %). Odgovor - majhna količina sladkorjev - je izbralo 
78,6 % oseb, starih od 51 do 65 let, 63,8 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 45,5 % oseb, 
starih od 18 do 30 let. Tukaj ni pravilnega oziroma napačnega odgovora, saj živilo ni bilo 
natančno opredeljeno. 

Preglednica 76: Odgovor na vprašanje o vsebnosti sladkorjev v živilu glede na vrsto živila in 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

Živila 

Vsebnost sladkorjev 
Visoka količina 

sladkorjev. 
Majhna količina 

sladkorjev. 
Χ2 α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) 

Sladoled 

Nižja 30 93,8 2 6,3 

3,581 0,167 Srednja 51 96,2 2 3,8 

Visoka 123 99,2 1 0,8 

Paradižnikov kečap 

Nižja 20 62,5 12 37,5 

2,457 0,293 Srednja 37 69,8 16 30,2 

Visoka 94 75,8 30 24,2 

Naravni jogurt (1,5 % 
mlečne maščobe) 

Nižja 2 6,3 30 93,8 

1,026 0,599 Srednja 7 13,2 46 86,8 

Visoka 13 10,5 111 89,5 

Suhe slive 

Nižja 20 62,5 12 37,5 

3,206 0,201 Srednja 34 64,2 19 35,8 

Visoka 93 75,0 31 25,0 

Grozdje 

Nižja 29 90,6 3 9,4 

3,185 0,203 Srednja 40 75,5 13 24,5 

Visoka 96 77,4 28 22,6 
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Nadaljevanje Preglednice 76 

Živila 

Vsebnost sladkorjev 

 

Visoka količina 
sladkorjev. 

 
Majhna količina 

sladkorjev. Χ2 α 

Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) 

Voda z okusom 

Nižja 25 80,6 6 19,4 

2,045 0,360 Srednja 47 88,7 6 11,3 

Visoka 99 79,8 25 20,2 

Čokolada 

Nižja 30 93,8 2 6,3 

1,061 0,588 Srednja 51 96,2 2 3,8 

Visoka 121 97,6 3 2,4 

Kosmiči 

Nižja 14 43,8 18 56,3 

0,202 0,904 Srednja 22 41,5 31 58,5 

Visoka 56 45,2 68 54,8 

Opomba: Pri živilu sladoled in čokolada, je bil uporabljen 2Î preizkus. 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 
razvrstitvi sladoleda, paradižnikovega kečapa, naravnega jogurta (1,5 % mlečne maščobe), 
suhih sliv, grozdja glede vsebnosti količine sladkorjev. Prav tako se ne pojavljajo 
statistično pomembne razlike v razvrstitvi vode z okusom in čokolade glede vsebnosti 
količine sladkorjev med osebami z različno stopnjo izobrazbe. Da sladoled vsebuje visoko 
količino sladkorjev, je izbralo 99,2 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe, sledi 96,2 % oseb s 
srednjo ter 93,8 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe. Da paradižnikov kečap vsebuje visoko 
količino sladkorjev, meni največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (75,8 %), sledijo osebe s 
srednjo (69,8 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (62,5 %). Da naravni jogurt vsebuje majhno 
količino sladkorjev, je izbralo 93,8 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe, 89,5 % oseb z visoko 
ter 86,8 % s srednjo stopnjo izobrazbe. Da suhe slive vsebujejo visoko količino sladkorjev, 
meni največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe (75,0 %), sledijo osebe s srednjo 
(64,2 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (62,5 %). Pravilen odgovor, da je grozdje 
bogat vir sladkorjev, je med anketiranci izbralo 90,6 % oseb z nižjo stopnjo 
izobrazbe,77,4 % oseb z visoko ter 75,5 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Da voda z 
okusom vsebuje visoko količino sladkorjev, meni največji delež oseb s srednjo stopnjo 
izobrazbe (88,7 %), sledijo osebe z nižjo (80,6 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe 
(79,8 %). Da je čokolada bogata sladkorjev, je med anketiranci izbralo 97,6 % oseb z 
visoko stopnjo izobrazbe, 96,2 % oseb s srednjo ter 93,8 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe.  

Statistično pomembne razlike v razvrstitvi kosmičev glede vsebnosti sladkorjev se med 
osebami z različno stopnjo izobrazbe ne pojavljajo. Med anketiranci je odgovor - visoka 
količina sladkorjev - izbralo največ oseb z visoko stopnjo izobrazbe (45,2 %), sledijo osebe 
z nižjo (43,8 %) ter osebe s srednjo stopnjo izobrazbe (41,5 %). Da kosmiči vsebujejo 
majhno količino sladkorjev, meni 58,5 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe, 56,3 % oseb z 
nižjo ter 54,8 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. Tukaj ni pravilnega oziroma napačnega 
odgovora, saj živilo ni bilo natančno opredeljeno.  
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Če primerjamo spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da sladoled vsebuje visoko 
količino sladkorja, Tako meni večji delež moških, starih od 51 do 65 let, z visoko stopnjo 
izobrazbe. Da paradižnikov kečap vsebuje visok delež sladkorjev, meni večji delež žensk, 
starih od 18 do 30 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Enako razmerje glede spola, starosti in 
stopnje izobrazbe je mnenja, da čokolada vsebuje visoko stopnjo sladkorja.  Da naravni 
jogurt vsebuje majhno količino sladkorja, meni največji delež moških, iz starostne skupine 
od 51 do 65 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Da se visoka količina sladkorja nahaja v suhih 
slivah, meni največji delež moških, starih od 31 do 50 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 
Bogato vsebnost sladkorja v grozdju pripisuje največji delež oseb, starih od 51 do 65 let, z 
visoko stopnjo izobrazbe. Visoko vsebnost sladkorjev v vodi z okusom pripisuje največji 
delež moških iz starostne skupine od 18 do 30 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 

Anketirane osebe so prebrale zapisan jedilnik in se s pomočjo njega odločile, ali je 
navedena jed zdrava ali manj zdrava. Svojo izbiro so pri vsaki jedi utemeljile.  
  
Preglednica 77: Odgovor na vprašanje, ali je jed zdrava ali manj zdrava, glede na vrsto jedi in spol 
anketiranca 

 
 Zdravo Manj zdravo 

2Î α 
Spol f f (%) f f (%) 

Gobova juha 

M 31 81,6 7 18,4  

6,773 

 

0,009 
Ž 101 59,1 70 40,9 

Piščančji zrezek na žaru 
M 25 65,8 13 34,2 

2,485 0,115 
Ž 134 77,9 38 22,1 

Dušen riž 
M 37 97,4 1 2,6 

2,134 0,144 
Ž 150 87,7 21 12,3 

Zelena solata z oljčnim oljem 
M 38 100,0 0 0,0 

0,004 0,948 
Ž 169 98,3 3 1,7 

Palačinke s čokolado 
M 3 7,9 35 92,1 

0,168 0,682 
Ž 8 4,7 164 95,3 

Opomba: Pri živilu gobova juha in piščančji zrezek, je bil uporabljen Χ2 preizkus. 

Predvidevanja anketiranih oseb o tem, ali je gobova juha zdrava ali manj zdrava, so 
statistično pomembna (Χ2 = 6,773, α = 0,009, g = 1). Trdimo, da se tudi v osnovni množici 
pojavljajo razlike med spoloma. Da je le-ta zdrava, meni večji delež moških (81,6 %) 
kakor žensk (59,1 %). 

Med spoloma se predvidevanja o zdravem ali manj zdravem piščančjem zrezku na žaru 
statistično ne razlikujejo. Prav tako se statistično ne razlikuje mnenje med spoloma o 
zdravem ali manj zdravem dušenem rižu, zeleni solati z oljčnim oljem in palačinkami s 
čokolado. 

Za vzorec lahko rečemo, da so moški največji delež namenili zdravi zeleni solati z oljčnim 
oljem (100,0 %), manj zdravo jed so ocenili palačinke s čokolado (92,1 %). Ženske so prav 
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tako najbolj zdravo ocenile zeleno solato z oljčnim oljem (98,3 %), manj zdravo pa 
palačinke s čokolado (95,3 %). 

Preglednica 78: Odgovor na vprašanje, ali je jed zdrava ali manj zdrava, glede na vrsto jedi in 
starost anketiranca 

 

 Zdravo Manj zdravo 

Χ2 α 
Starostna skupina 

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

Gobova juha 

18-30 73 65,8 38 34,2 

0,973 0,615 31-50 41 58,6 29 41,4 

51-65 18 64,3 10 35,7 

Piščančji zrezek na žaru 

18-30 84 75,0 28 25,0 

0,117 0,943 31-50 54 77,1 16 22,9 

51-65 21 75,0 7 25,0 

Dušen riž 

18-30 98 88,3 13 11,7 

0,527 0,769 31-50 63 90,0 7 10,0 

51-65 26 92,9 2 7,1 

Zelena solata z oljčnim oljem 

18-30 111 99,1 1 0,9 

1,856 0,395 31-50 68 97,1 2 2,9 

51-65 28 100,0 0 0,0 

Palačinke s čokolado 

18-30 7 6,3 105 93,8 

3,262 0,196 31-50 4 5,7 66 94,3 

51-65 0 0,0 28 100,0 

Opomba: Pri živilu zelena solata z oljčnim oljem in palačinke s čokolado, je bil uporabljen 2Î preizkus. 

Med različnimi starostnimi skupinami se predvidevanja o zdravi ali manj zdravi gobovi 
juhi statistično ne razlikujejo. Prav tako se statistično ne razlikuje mnenje med starostnimi 
skupinami o zdravem ali manj zdravem piščančjem zrezku na žaru, dušenem rižu, zeleni 
solati z oljčnim oljem in palačinkami s čokolado. 

Za vzorec lahko trdimo, da so vse starostne skupine določile zeleno solato z oljčnim oljem 
kot najbolj zdravo jed. Tako meni 100,0 % oseb, starih od 51 do 65 let, 99,1 % oseb, starih 
od 18 do 30 let, ter 97,1 % oseb, starih od 31 do 50 let. Za manj zdravo jed so določili 
palačinke s čokolado, to meni 100,0 % oseb, starih med 51 in 65 let, 94,3 % oseb iz 
starostne skupine med 31 in 50 let, ter 93,8 % oseb, starih med18 in 30 let. 



Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

128 

Preglednica 79: Odgovor na vprašanje, ali je jed zdrava ali manj zdrava, glede na vrsto jedi in 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

 
 Zdravo Manj zdravo 

Χ2 α 
Stopnja izobrazbe f f (%) f f (%) 

Gobova juha 

Nižja 25 78,1 7 21,9  

  3,638 

 

0,162 Srednja 32 60,4 21 39,6 

Visoka 75 60,5 49 39,5 

Piščančji 
zrezek na žaru 

Nižja 23 71,9 9 28,1  

0,634 

 

0,728 Srednja 42 79,2 11 20,8 

Visoka 94 79,2 31 24,8 

Dušen riž 

Nižja 28 90,3 3 9,7  

1,593 

 

0,451 Srednja 45 84,9 8 15,1 

Visoka 114 91,2 11 8,8 

Zelena solata z 
oljčnim oljem 

Nižja 32 100,0 0 0,0 

2,767 0,251 Srednja 51 96,2 2 3,8 

Visoka 124 99,2 1 0,8 

Palačinke s 
čokolado 

Nižja 1 3,1 31 96,9 

0,905 0,636 Srednja 2 3,8 51 96,2 

Visoka 8 6,4 117 93,6 

Opomba: Pri živilu zelena solata z oljčnim oljem in palačinke s čokolado, je bil uporabljen 2Î preizkus. 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se predvidevanja o zdravi ali manj zdravi 
gobovi juhi statistično ne razlikujejo. Prav tako se statistično ne razlikuje mnenja med 
osebami z različno stopnjo izobrazbe o zdravem ali manj zdravem piščančjem zrezku na 
žaru, dušenem rižu, zeleni solati z oljčnim oljem in palačinkami s čokolado. 

Za vzorec lahko trdimo, da so osebe vseh stopenj izobrazbe za najbolj zdravo jed določile 
zeleno solato z oljčnim oljem. Deleži so naslednji: 100,0 % oseb z nižjo stopnjo izobrazbe, 
99,2 % oseb z visoko in 96,2 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Kot manj zdravo jed so 
ocenili palačinke s čokolado, kar meni 96,9 % oseb z nižjo, 96,2 % oseb s srednjo ter 
93,6 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. 

Če primerjamo glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe, lahko sklepamo, da so gobovo 
juho kot zdravo v večjem deležu ocenili moški, stari od 18 do 30 let, z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Piščančji zrezek na žaru so kot zdravega v največjem deležu ocenile ženske, 
stare od 31 do 50 let. Dušen riž kot zdravo jed je ocenilo večji delež moških, starih od 51 
do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Zeleno solato z oljčnim oljem kot zdravo jed je 
ocenilo največji delež moških, starih od 51 do 65 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Palačinke s 
čokolado je kot manj zdravo jed izbralo večji delež žensk, iz starostne skupine od 51 do 65 
let, z nižjo stopnjo izobrazbe. 
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V nadaljevanju so predstavljene utemeljitve odgovorov, ali je posamezna jed zdrava ali 
manj zdrava. Ali je jed zdrava ali manj zdrava določa količina sladkorjev, maščob, tehnika 
priprave jedi, izvor jedi, dodatki za izboljšanje okusa in drugo. 

Gobova juha  
Kategorije, na katere so bile anketirane osebe pozorne: 

- sestavine v juhi: juha iz vrečke vsebuje umetne arome, ojačevalce okusov, preveč 
soli (natrija) 

- dodane sestavine pri pripravi juhe: smetana, maščoba, moka (kot zgoščevalec) - ni 
zdravo 

- gobe kot živilo: vsebujejo mineralne snovi, prehranska vlaknina, spadajo med 
zelenjavo, naravne (sveže nabrane), beljakovine rastlinskega izvora 

- rastišče gob: akumuliranje snovi (težke kovine) 
- lastnosti: težje prebavljive, uporaba kot začimba, juhe na splošno zdrave 

 
Piščančji zrezek na žaru 
Kategorije, na katere so bile anketirane osebe pozorne: 

- tehnika priprave hrane: priprava na žaru bolj zdrava kakor cvrtje, ni priporočljiva 
priprava na žaru oziroma ni zdrava zaradi oglja, brez maščob oziroma malo maščob 
pri pripravi hrane na žaru 

- lastnosti: zdravo belo meso z malo maščob (nemastno), beljakovine živalskega 
izvora, pusto meso 

- vzreja piščančjega mesa: hormoni/antibiotiki v mesu, nehuman zakol, vprašljiva 
kakovost 

- morala: proti uživanju mesa 
 
Dušen riž 
Kategorije, na katere so bile anketirane osebe pozorne: 

- tehnika priprave hrane: dušenje zdrava tehnika priprave hrane, ostane veliko 
vitaminov in mineralov v končnem živilu, brez uporabe maščob pri tej tehniki 
priprave hrane 

- riž kot živilo: zdravo, ugodno deluje na prebavo, energijsko živilo, rjavi bolj zdrav 
od belega riža, ni škodljiv in ni zdrav, polnozrnati riž bolj zdrav od belega - vir 
prehranske vlaknine 

- uživanje riža: lahko prebavljivo, visok glikemični indeks, dober vir energije, 
ogljikohidratno živilo, pusta hrana 

- pridelava riža: velike količine pesticidov (ni zdravo). 
 
Zelena solata z oljčnim oljem 
Kategorije, na katere so bile anketirane osebe pozorne: 

- oljčno olje kot sestavina: bolj zdravo od sončničnega, vsebuje nenasičene maščobe, 
veliko antioksidantov, vitamina E, vir zdravih maščob, nenasičene maščobne 
kisline 

- količina olja: mora biti omejena 
- zelena solata kot živilo: sveža zelenjava, veliko prehranske vlaknine, vitamini in 

minerali, domača solata bolj zdrava, presno živilo, nizek glikemični indeks 
- Priprava hrane: brez toplotne obdelave (kuhanja) 
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Palačinke s čokolado 
Kategorije, na katere so bile anketirane osebe pozorne: 

- visoka kalorična vrednost 
- sestavine palačink: vir enostavnih ogljikovih hidratov, velika količina sladkorja, 

maščob 
- vpliv na telo: hiter porast inzulina 
- tehnike priprave hrane: palačinke iz banane in jajc, pečene brez olja kot zdrava 

alternativa, veliko maščob ob pečenju. 
 
Anketirane osebe so v nadaljevanju s pomočjo deklaracije na embalaži živil (jogurta), ki jo 
predstavlja Slika 1, odgovarjale na spodaj navedena vprašanja, ki raziskujejo anketirančevo 
branje in razumevanje besedila, zapisanega na deklaraciji. 
 

 

Slika 1: Deklaracija živila (jogurta) 

Anketiranim osebam smo predstavili deklaracijo na embalaži živila, s pomočjo katere naj 
določijo, koliko kilokalorij bi zaužili, če bi pojedli celotno porcijo živila (150 g). Pravilen 
odgovor je - 129 kcal. 

Preglednica 80: Odgovor na vprašanje o število kilokalorij zaužitih s celotno porcijo živila glede na 
spol anketiranca 

 361 kJ 542 kJ 86 kcal 129 kcal Ne vem 
2Î α 

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

moški 2 5,3 11 28,9 2 5,3 18 47,4 5 13,2 
1,305 0,861 

ženske 9 5,2 46 26,7 6 3,5 96 55,8 15 8,7 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ugotavljanja števila 
kilokalorij ob zaužitju celotne porcije živila. Pravilen odgovor (129 kcal)  je med 
anketiranci izbralo večji delež žensk (55,8 %) kakor moških (47,4 %). Visok delež 
zaznamo pri odgovoru 542 kJ, kar kaže na zamenjavo pojmov kilokalorija in kJ, saj oba 
pojma označujeta energijsko vrednost živil. 
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Preglednica 81: Odgovor na vprašanje o število kilokalorij zaužitih s celotno porcijo živila glede na 
starost anketiranca 

 361 kJ 542 kJ 86 kcal 129 kcal Ne vem 

2Î α Starostna 
skupina 
(leta) 

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

18-30 8 7,1 28 25,0 1 0,9 68 60,7 7 6,3 

14,042 0,081 31-50 2 2,9 21 30,0 6 8,6 33 47,1 8 11,4 

51-65 1 3,6 8 28,6 1 3,6 13 46,4 5 17,9 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede števila 
kilokalorij ob zaužitju celotne porcije živila (jogurta). Pravilen odgovor (129 kcal) je med 
anketiranci izbralo največji delež oseb, starih od 18 do 30 let (60,7 %), sledijo osebe, stare 
od 31 do 50 let (47,1 %), ter osebe, stare od 51 do 65 let (46,4 %).  

Preglednica 82: Odgovor na vprašanje o število kilokalorij zaužitih s celotno porcijo živila glede na 
stopnjo izobrazbe anketiranca 

 361 kJ 542 kJ 86 kcal 129 kcal Ne vem 

2Î α 
Stopnja 

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

Nižja 1 3,1 12 37,5 1 3,1 13 40,6 5 15,6 

10,247 0,248 Srednja 3 5,7 16 30,2 0 0,0 29 54,7 5 9,4 

Visoka 7 5,6 29 23,2 7 5,6 72 57,6 10 8,0 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
glede števila kilokalorij ob zaužitju celotne porcije živila (jogurta). Pravilen odgovor -
(129 kcal) - je med anketiranci izbralo največji delež oseb z visoko stopnjo izobrazbe 
(57,6 %), sledijo osebe s srednjo (54,7 %) ter osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (40,6 %).  

Če primerjamo glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe, ugotovimo, da je pravilno 
odgovorilo (129 kcal)  največji delež žensk, starih od 18 do 30 let, z visoko stopnjo 
izobrazbe. 
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Anketiranim osebam smo ponudili deklaracijo na embalaži živila (jogurta), s pomočjo 
katere naj izračunajo, koliko gramov sladkorja bi zaužili ob dveh porcijah živila. Pravilen 
odgovor je 32 g. 

Preglednica 83: Odgovor na vprašanje o količini sladkorja, ki bi ga zaužili z dvema porcijama 
živila, glede na spol anketiranca 

Grami 
sladkorja 

10g 15,9g 32g 40g Ne vem 
2Î α 

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

moški 2 5,3 1 2,6 31 81,6 0 0,0 4 10,5 
5,937 0,204 

ženske 1 0,6 10 5,8 149 86,6 2 1,2 10 5,8 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede količine sladkorja 
(grami) ob zaužitju dveh porcij živila (jogurta). Pravilen odgovor (32 g) je med anketiranci 
izbralo nekoliko večji delež žensk (86,6 %) kakor moških (81,6 %). 

Preglednica 84: Odgovor na vprašanje o količini sladkorja, ki bi ga zaužili z dvema porcijama 
živila, glede na starost anketiranca 

Grami 
sladkorja 

10g 15,9g 32g 40g Ne vem 

2Î α 
Starostna 
skupina 
(leta) 

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

18-30 1 0,9 5 4,5 102 91,1 1 0,9 3 2,7 

9,426 0,308 31-50 1 1,4 5 7,1 56 80,0 1 1,4 7 10,0 

51-65 1 3,6 1 3,6 22 78,6 0 0,0 4 14,3 

 

Statistično pomembne razlike se med starostnimi skupinami ne pojavljajo glede količine 
sladkorja ob zaužitju dveh porcij živila. Pravilen odgovor je izbralo največji delež oseb, 
starih od 18 do 30 let (91,1 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 let (80,0 %), ter osebe, 
stare od 51 do 65 let (78,6 %).  

Preglednica 85: Odgovor na vprašanje o količini sladkorja, ki bi ga zaužili z dvema porcijama 
živila, glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Grami 
sladkorja 

10g 15,9g 32g 40g Ne vem 

2Î α 
Stopnja 

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

Nižja 1 3,1 2 6,3 24 75,0 1 3,1 4 12,5 

5,460 0,708 Srednja 1 1,9 2 3,8 47 88,7 0 0,0 3 5,7 

Visoka 1 0,8 7 5,6 109 87,2 1 0,8 7 5,6 
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Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
glede količine sladkorja ob zaužitju dveh porcij živila. Med anketiranci je pravilen odgovor 
izbralo največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (88,7 %), z visoko (87,2 %) ter 
nižjo (75,0 %). 

Če primerjamo glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe lahko sklepamo, da je pravilen 
odgovor - 32 g sladkorja-  med anketiranci izbralo večji delež žensk, starih od 18 do 30 let, 
s srednjo stopnjo izobrazbe. 

Anketiranim osebam smo predstavili deklaracijo na embalaži živila (jogurta), s pomočjo 
katere naj izračunajo, koliko porcij živila bi lahko zaužili ob dieti z manj kot 0,5 g soli na 
obrok. Pravilen odgovor je - dve porciji. 

Preglednica 86: Odgovor na vprašanje o število porcij živila ob dieti z manj kot 0,5 g soli na obrok 
glede na spol anketiranca 

Porcije 
živila 

1 porcija 2 porcije 3 porcije 4 porcije Ne vem 
2Î α 

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

moški 5 13,2 29 76,3 0 0,0 0 0,0 4 10,5 
1,838 0,766 

ženske 26 15,1 122 70,9 1 0,6 3 1,7 20 11,6 

 

Statistično pomembne razlike se med spoloma ne pojavljajo glede števila porcij živila ob 
dieti z manj kot 0,5 g soli na obrok. Med anketiranci je pravilen odgovor (2 porciji), 
izbralo nekoliko večji delež moških (76,3 %) kakor žensk (70,9 %).  

Preglednica 87: Odgovor na vprašanje o število porcij živila ob dieti z manj kot 0,5 g soli na obrok 
glede na starost anketiranca 

Porcije 
živila 

1 porcija 2 porcije 3 porcije 4 porcije Ne vem 

2Î α 
Starostna 
skupina 
(leta) 

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

18-30 13 11,6 84 75,0 1 0,9 1 0,9 13 11,6 

5,636 0,688 31-50 12 17,1 49 70,0 0 0,0 2 2,9 7 10,0 

51-65 6 21,4 18 64,3 0 0,0 0 0,0 4 14,3 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede števila 
porcij živila ob dieti z manj kot 0,5 g soli na obrok. Med anketiranci je pravilen odgovor 
izbralo največji delež oseb, starih od 18 do 30 let (75,0 %), sledijo osebe, stare od 31 do 50 
let (70,0 %) ter osebe, stare od 51 do 65 let (64,3 %).  
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Preglednica 88: Odgovor na vprašanje o število porcij živila ob dieti z manj kot 0,5 g soli na obrok 
glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

Porcije živila 1 porcija 2 porcije 3 porcije 4 porcije Ne vem 

2Î α 
Stopnja 

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

Nižja 9 28,1 17 53,1 0 0,0 1 3,1 5 15,6 

9,505 0,302 Srednja 8 15,1 40 75,5 0 0,0 1 1,9 4 7,5 

Visoka 14 11,2 94 75,2 1 0,8 1 0,8 15 12,0 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
glede števila porcij živila ob dieti z manj kot 0,5 g soli na obrok. Med anketiranci je 
pravilen odgovor izbralo največji delež oseb s srednjo stopnjo izobrazbe (75,5 %), z visoko 
(75,2 %) ter z nižjo stopnjo izobrazbe (53,1 %).  

Če primerjamo glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe, lahko sklepamo, da je pravilni 
odgovor - dve porciji - izbralo večji delež moških, iz starostne skupine od 18 do 30 let. 

Anketiranim osebam smo ponudili deklaracijo na embalaži živila (jogurta), s pomočjo 
katere naj razberejo delež dnevnih potreb po maščobah, ki bi jih pokrili z zaužitjem 150 g 
živila. Pravilen odgovor je - 5 %. 

Preglednica 89: Odgovor na vprašanje o deležu dnevnih potreb po maščobah ob zaužitju 150 g 
živila glede na spol anketiranca 

% dnevnih 
potreb po 
maščobah 

3 % 5% 6 % 18 % Ne vem 
2Î α 

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

moški 19 50,0 2 5,3 2 5,3 2 5,3 13 34,2 
1,403 0,844 

ženske 79 45,9 18 10,5 10 5,8 12 7,0 53 30,8 

 

Med spoloma se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju o deležu dnevnih 
potreb po maščobah, ki bi jih pokrili z zaužitjem 150 g živila. Med anketiranci je pravilen 
odgovor (5 %) izbralo večji delež žensk (10,5 %) kakor moških (5,3 %). Velik delež oseb 
je izbiral odgovor 3 %, kar kaže na površnost branja ali nepazljivost, saj je ta delež zapisan 
pri količini soli in ne pri količini maščob. 
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Preglednica 90: Odgovor na vprašanje o deležu dnevnih potreb po maščobah ob zaužitju 150 g 
živila glede na starost anketiranca 

% dnevnih 
potreb po 
maščobah 

3 % 5% 6 % 18 % Ne vem 

2Î α 

Starostna 
skupina (leta) 

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

18-30 56 50,0 11 9,8 4 3,6 9 8,0 32 28,6 

6,028 

 

0,644 

 

31-50 32 45,7 5 7,1 5 7,1 3 4,3 25 35,7 

51-65 10 35,7 4 14,3 3 10,7 2 7,1 9 32,1 

 

Med starostnimi skupinami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri vprašanju o 
deležu dnevnih potreb po maščobah, ki bi jih pokrili z zaužitjem 150 g živila. Pravilen 
odgovor je izbralo največji delež oseb, starih od 51 do 65 let (14,3 %), sledijo osebe, stare 
od 18 do 30 let (9,8 %), ter osebe, stare od 31 do 50 let (7,1 %).  

Preglednica 91: Odgovor na vprašanje o deležu dnevnih potreb po maščobah ob zaužitju 150 g 
živila glede na stopnjo izobrazbe anketiranca 

% dnevnih 
potreb po 
maščobah 

3 % 5% 6 % 18 % Ne vem 

2Î α 

Stopnja 
izobrazbe 

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

Nižja 15 46,9 3 9,4 1 3,1 3 9,4 10 31,3 

8,109 0,423 Srednja 21 39,6 6 11,3 7 13,2 2 3,8 17 32,1 

Visoka 62 49,6 11 8,8 4 3,2 9 7,2 39 31,2 

 

Med osebami z različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
pri vprašanju o deležu dnevnih potreb po maščobah, ki bi jih pokrili z zaužitjem 150 g 
živila. Med anketiranci je pravilen odgovor izbralo največji delež oseb s srednjo (11,3 %), 
sledijo osebe z nižjo (9,4 %) ter osebe z visoko stopnjo izobrazbe (8,8 %).  

Če primerjamo glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe lahko sklepamo, da je pravilen 
odgovor - 5 % -  izbralo večji delež žensk, starih od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo 
izobrazbe. 
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V nadaljevanju je predstavljen delež pravilnih odgovorov pri sklopu vprašanj znanje o 
prehrani. Predstavljeni so deleži za vsako vprašanje. Njihovo številčenje in posamezna 
vprašanja so predstavljena v Prilogi 1. 

Preglednica 92: Skupen pregled pravilnih odgovorov v sklopu znanje o prehrani glede na spol 
anketiranca 
 

 
Pravilni odgovori  Pravilni odgovori 

Vprašanje Spol f f (%) Vprašanje Spol f f (%) 

14 
moški 16 42,1 

23 
moški 28 73,7 

ženske 63 36,6 ženske 155 90,1 

15 
moški 31 81,6 

24 
moški 30 78,9 

ženske 141 82,0 ženske 148 86,0 

17 
moški 34 91,9 

25 
moški 27 71,1 

ženske 158 91,9 ženske 142 83,0 

18 
moški 9 23,7 

26 
moški 23 60,5 

ženske 34 19,8 ženske 122 70,9 

19 
moški 29 76,3 27 

 

moški 28 75,8 

ženske 106 61,6 ženske 145 84,4 

20 

 

moški 15 39,5 28 

 

moški 28 74,4 

ženske 108 62,8 
ženske 144 84,2 

21 

 

moški 13 34,2 
30 

moški 20 52,7 

ženske 90 52,3 ženske 96 56,0 

22 

 

moški 31 81,6 

ženske 150 87,2 

 

Za vzorec lahko trdimo, da se največja deleža pravilnih odgovorov pojavita  pri ženskah  in 
moških pri vprašanju 17, in sicer o pravilnosti trditve, da uživanje manjše količine soli 
zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Ta delež znaša 91,9 %. Ženske so 
dobro odgovarjale (87,2 %) na vprašanje 22, pri katerem so se odločale o pravilnosti 
trditve, da transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 
90,1 % žensk je pravilno odgovorilo na vprašanje 23 o pravilnosti trditve, da prehranska 
vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil. Najslabše so anketirane osebe odgovarjale 
na vprašanje 18, kjer so morale izbrati hranilno snov z največjo količino energije. Pravilno 
je izbralo 19,8 % žensk in 23,7 % moških. 

Če postavimo kriterij na 60,0 % kot pozitivno oziroma primerno prehransko znanje, ga 
presegajo anketirane osebe obeh spolov, pri naslednjih vprašanjih: 15, 17, 19, 22 do 28; pri 
vprašanju številka 20 pa samo ženske. 



Timoteja Kleč, Neformalno prehransko izobraževanje in prehranska pismenost odraslih. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

137 

Preglednica 93: Skupen pregled pravilnih odgovorov v sklopu znanje o prehrani glede na starost 
anketiranca 

 Pravilni odgovori  Pravilni odgovori 

Vprašanje 
Starostna 

skupina (leta) 
f f (%) Vprašanje 

Starostna 
skupina (leta) 

f f (%) 

14 

18-30 42 37,5 

23 

18-30 97 86,6 

31-50 26 37,1 31-50 60 85,7 

51-65 11 39,3 51-65 26 92,9 

15 

18-30 90 80,4 

24 

18-30 92 82,1 

31-50 59 84,3 31-50 59 84,3 

51-65 23 82,1 51-65 27 96,4 

17 

18-30 103 92,8 

25 

18-30 89 80,2 

31-50 63 90,0 31-50 55 78,6 

51-65 26 92,9 51-65 25 89,3 

18 

18-30 19 17,0 

26 

18-30 79 70,5 

31-50 17 24,3 31-50 46 65,7 

51-65 7 25,0 51-65 20 71,4 

19 

 

18-30 68 60,7 

27 

18-30 93 83,6 

31-50 45 64,3 31-50 58 83,0 

51-65 22 78,6 51-65 22 79,9 

20 

18-30 66 58,9 

28 

18-30 94 84,0 

31-50 42 60,0 31-50 59 84,3 

51-65 15 53,6 51-65 23 82,7 

21 

18-30 56 50,0 

30 

18-30 66 59,2 

31-50 34 48,6 31-50 35 51,1 

51-65 13 46,4 51-65 14 50,9 

22 

18-30 95 84,8 

 31-50 58 82,9 

51-65 28 100,0 

 

Za vzorec lahko trdimo, da so največji delež pravilnih odgovorov (100,0 %) dosegle osebe, 
stare od 51 do 65 let, pri vprašanju 22, v katerem so odločale o pravilnosti trditve, da 
transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. Visok delež 
(96,4 %) pravilnih odgovorov so dosegle osebe, stare od 51 do 65 let,  pri vprašanju 24, 
kjer so izbirale najbolj zdrav prigrizek z manj maščobami in večjim deležem prehranske 
vlaknine. 92,9 % so dosegle osebe iz starostne skupine od 51 do 65 let pri vprašanju 17, v 
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katerem so odločale o pravilnosti trditve, da manjše količine soli zmanjšajo tveganje za 
nastanek bolezni srca in ožilja, ter pri vprašanju 23, v katerem so odločale o pravilnosti 
trditve, da prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil. Pri vprašanju številka 
17 so bili visoki deleži tudi pri osebah, starih od 18 do 30 let (92,8 %), ter pri osebah, 
starih od 31 do 50 let (90,0 %). Najslabše so anketirane osebe odgovarjale na vprašanje 18, 
kjer so morale izbrati hranilno snov z največjo količino energije. Pravilno je odgovorilo 
17,0 % oseb, starih od 18 do 30 let, 24,3 % oseb, starih od 31 do 50 let, ter 25,0 % oseb, 
starih od 51 do 65 let. 

Če postavimo kriterij na 60,0 % kot pozitivno oziroma primerno prehransko znanje, ga 
presegajo anketirane osebe vseh starostnih skupin pri naslednjih vprašanjih: 15, 17, 19, 22 
do 28; pri vprašanju 20 pa samo starostna skupina od 31 do 50 let. 

Preglednica 94: Skupen pregled pravilnih odgovorov v sklopu znanje o prehrani glede na stopnjo 
izobrazbe anketiranca 

 Pravilni odgovori  Pravilni odgovori 

Vprašanje 
Stopnja 

izobrazbe 
f f (%) Vprašanje 

Stopnja 
izobrazbe 

f f (%) 

14 

Nižja 8 25,0 

23 

Nižja 24 75,0 

Srednja 22 41,5 Srednja 43 81,1 

Visoka 49 39,2 Visoka 116 92,8 

15 

Nižja 26 81,3 

24 

Nižja 23 71,9 

Srednja 46 86,8 Srednja 49 92,5 

Visoka 100 80,0 Visoka 106 84,8 

17 

Nižja 30 93,8 

25 

Nižja 
21 

65,6 

Srednja 48 90,6 Srednja 40 75,5 

Visoka 114 91,9 Visoka 108 87,1 

18 

Nižja 3 9,4 

26 

Nižja 
23 

71,9 

Srednja 10 18,9 Srednja 33 62,3 

Visoka 30 24,0 Visoka 89 71,2 

19 

Nižja 14 43,8 

27 

Nižja 23 73,3 

Srednja 35 66,0 Srednja 
42 

80,6 

Visoka 86 68,8 Visoka 
107 

86,4 
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Nadaljevanje Preglednice 94 

 Pravilni odgovori  Pravilni odgovori 

Vprašanje 
Stopnja 

izobrazbe 
f f (%) Vprašanje 

Stopnja 
izobrazbe 

f f (%) 

20 

Nižja 18 56,3 

28 

Nižja 26 82,5 

Srednja 34 64,2 Srednja 
43 

82,5 

Visoka 71 56,8 Visoka 
106 

84,9 

21 
 

Nižja 11 34,4 

30 

Nižja 14 44,5 

Srednja 27 50,9 Srednja 30 57,6 

Visoka 65 52,0 Visoka 71 57,2 

22 

 

Nižja 25 78,1 

Srednja 50 94,3 

Visoka 106 84,8 

 

Za vzorec lahko trdimo, da je 92,5 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe pravilno odgovorilo 
na vprašanje 24, kjer so anketirane osebe izbirale najbolj zdrav prigrizek z manj 
maščobami in večjim deležem prehranske vlaknine. 92,8 % oseb z visoko stopnjo 
izobrazbe je pravilno odgovorilo na vprašanje 23, v katerem so odločale o pravilnosti 
trditve, da prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil. 93,8 % oseb z nižjo 
stopnjo izobrazbe je pravilno odgovorilo na vprašanje 17, v katerem so odločale o 
pravilnosti trditve, da manjše količine soli zmanjšajo tveganje za nastanek bolezni srca in 
ožilja. Na vprašanje 22, v katerem so odločale o pravilnosti trditve, da transmaščobne 
kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, je pravilno odgovorilo 
94,3 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Najslabše so anketirane osebe odgovarjale na 
vprašanje 18, kjer so morale izbrati hranilno snov z največjo količino energije. Pravilno je 
izbralo 9,4 % oseb z nižjo ter 18,9 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. 

Če postavimo kriterij na 60,0 % kot pozitivno oziroma primerno prehransko znanje, ga 
anketirane osebe z različno stopnjo izobrazbe presegajo pri naslednjih vprašanjih: 15,17, 
22 do 28. Pri vprašanju 19 ga presegajo samo osebe s srednjo in visoko stopnjo izobrazbe, 
pri vprašanju 20 pa samo osebe s srednjo stopnjo izobrazbe. 

Če uporabimo kriterij nad 60,0 % in se osredotočimo na višje vrednosti glede spola, 
starosti in stopnje izobrazbe, ugotovimo, da so to v večjem deležu dosegle ženske, stare od 
51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe; torej lahko sklepamo, da dosegajo najvišjo 
stopnjo prehranske pismenosti. Najnižjo stopnjo prehranske pismenosti s testom znanja so 
v večjem deležu dosegli moški, stari od 18 do 30 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. 
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4 SKLEP 
 

V magistrskem delu smo ugotavljali raven prehranske pismenosti odraslih, razlike v stopnji 
pismenosti glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe ter njihovo povezavo z neformalnim 
prehranskim izobraževanjem. Iz pregledane literature in analize anketnega vprašalnika smo 
prišli do ugotovitev, ki smo jih ovrednotili na osnovi raziskovalnih vprašanj. 

Pogostost obiskovanja neformalnih oblik prehranskega izobraževanja odraslih smo 
ugotavljali z obiskovanjem kuharskih delavnic in predavanj, delavnic in tečajev o 
prehrani. Pri tem smo ugotovili, da se ženske, stare od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo 
izobrazbe, najpogosteje udeležujejo kuharskih delavnic. Pri obisku predavanj, delavnic in 
tečajev o prehrani med spoloma ni opaznih razlik. Najpogosteje se jih udeležujejo starejše 
osebe (od 51 do 65 let), z visoko stopnjo izobrazbe. Obiskovanje neformalnih oblik 
prehranskega izobraževanja odraslih smo prav tako preverili s pogostostjo pridobivanja 
informacij o prehrani iz različnih virov, kjer smo ugotovili, da ženske, stare od 18 do 30 
let, s srednjo stopnjo izobrazbe, najpogosteje pridobivajo informacije o prehrani na 
internetu. Kuharske recepte na internetu najpogosteje pridobivajo ženske, stare od 18 do 
30 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Največji delež moških, starih od 18 do 30 let, z visoko 
stopnjo izobrazbe, nikoli ne pridobiva informacij o prehrani z branjem dnevnih časopisov 
in poljudnih revij.  

Prehranske nasvete sorodnikov ali prijateljev pogosto pridobivajo v večjem deležu ženske 
kakor moški. Znanstvene članke o prehrani pogosteje berejo ženske kakor moški, prav tako 
večji delež žensk občasno posluša radijske oddaje o prehrani v primerjavi z moškimi. Pri 
ogledu kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih in nacionalni televiziji so 
statistično pomembne razlike, saj ženske pogosteje gledajo kuharske oddaje kakor moški. 
Pri branju kuharskih knjig in kuharskih revij se prav tako pojavljajo statistično pomembne 
razlike, pri čemer  ženske pogosteje berejo takšno literaturo od moških. Pri pridobivanju 
kuharskih receptov in informacij o prehrani na internetu so opazne statistično pomembne 
razlike, kjer ženske pogosteje pridobivajo informacije o prehrani na internetu kakor moški. 
Statistično pomembne razlike so  pri pridobivanju informacij o prehrani v poljudnih revijah 
in dnevnih časopisih, kjer ženske pogosteje pridobivajo informacije od moških. 18,4 % 
moških pogosto pridobiva kuharske recepte na internetu in prehranske nasvete družinskih 
članov, sorodnikov in prijateljev. Delež moških, ki nikoli ne pridobiva informacij o 
prehrani v poljudnih revijah in dnevnih časopisih, je visok (71,1 %). 57,0 % žensk pogosto 
pridobiva kuharske recepte na internetu, 55,0 % žensk pa pridobiva informacije o prehrani 
na internetu. Delež žensk, ki nikoli ne pridobiva informacij o prehrani z branjem dnevnih 
časopisov, znaša 52,3 %; delež žensk, ki nikoli ne posluša radijskih oddaj, znaša 48,3 %. Iz 
vsega naštetega lahko sklepamo, da ženske v primerjavi z moškimi pogosteje pridobivajo 
informacije o prehrani iz različnih virov: kuharske oddaje, kuharske knjige in revije, 
internet, kuharski recepti na internetu, poljudne revije in dnevni časopisi. Te vire lahko 
uporabimo za podajanje uporabnih informacij o prehrani pri ženski populaciji, ne pa tudi 
pri moških. 
 
Statistično pomembne razlike so se pokazale pri pridobivanju prehranskih nasvetov od 
sorodnikov ali prijateljev. Najpogosteje pridobivajo prehranske nasvete osebe v starostni 
skupini od 18 do 30 let, sledijo osebe, stare od 51 do 65 let, ter osebe, stare od 31 do 50 
let. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri pridobivanju informacij o prehrani z 
branjem kuharskih knjig in revij. S starostjo se povečuje pogostost branja kuharskih knjig 
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in revij. Statistično pomembne razlike je zaznati pri pridobivanju kuharskih receptov in 
informacij o prehrani na internetu. Uporaba interneta se s starostjo oseb zmanjšuje. Pri 
informacijah o prehrani v dnevnih časopisih so statistično pomembne razlike. Pogostost 
pridobivanja informacij o prehrani v dnevnih časopisih se s starostjo zmanjšuje. Pri 
pridobivanju informacij o prehrani s poslušanjem radijskih oddaj so se pokazale statistično 
pomembne razlike. S starostjo se povečuje pogostost poslušanja radijskih oddaj o 
prehrani. Med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede 
ogleda kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih, ogleda kuharskih oddaj 
na nacionalni televiziji, pridobivanja informacij o prehrani v poljudnih revijah ter branja 
znanstvenih člankov o prehrani. Kuharske oddaje na komercialnih televizijskih programih 
najpogosteje gledajo anketirane osebe, ki so stare od 31 do 50 let, manj osebe, stare od 18 
do 30 let, najmanj pa osebe, stare od 51 do 65 let. Največji delež anketiranih oseb, starih 
od 31 do 50 let, redko gleda kuharske oddaje na nacionalni televiziji, osebe, stare od 18 do 
30 let, še redkeje, osebe stare od 51 do 65 let, najredkeje. Delež oseb, ki nikoli ne 
pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah, se med anketiranci s starostjo 
zmanjšuje. 59,8 % oseb, starih od 18 do 30 let, pogosto pridobiva informacije o prehrani 
in kuharske recepte na internetu (55,4 %). Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v 
dnevnih časopisih 61,6 % oseb, starih od 18 do 30 let. 44,3 % oseb, starih od 31 do 50 let, 
pogosto pridobiva informacije o prehrani in kuharske recepte na internetu (40,6 %). Nikoli 
ne pridobiva informacij o prehrani v dnevnih časopisih 55,7 % oseb, starih od 31 do 50 let. 
35,7 % oseb, starih od 51 do 65 let, pridobiva informacije o prehrani s pomočjo kuharskih 
receptov na internetu, z branjem kuharskih knjig ter s prehranskimi nasveti družinskih 
članov, sorodnikov ali prijateljev (25,0 %). Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v 
poljudnih revijah 39,3 % oseb, starih od 51 do 65 let. Iz naštetega sklepamo, da bi morali 
mlajši populaciji (od 18 do 30 let) nuditi kuharske recepte in informacije o prehrani na 
internetu, starejšim osebam (od 51 do 65 let) pa ponuditi  kuharske knjige in revije ter jih 
opozarjati na radijske oddaje o prehrani. 
 
Med osebami z različno stopnjo izobrazbe ne prihaja do statistično pomembnih razlik 
glede pridobivanja prehranskih nasvetov od družinskih članov, sorodnikov ali prijateljev,  
glede ogleda kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih programih in na nacionalni 
televiziji. Enako velja glede branja kuharskih knjig in revij, pridobivanja informacij o 
prehrani na internetu, kuharskih receptov na internetu, informacij o prehrani v poljudnih 
revijah in v dnevnih časopisih ter tudi pri branju znanstvenih člankov in poslušanju 
radijskih oddaj o prehrani. Med anketiranci se pogostost občasnega pridobivanja 
prehranskih nasvetov od družinskih članov, sorodnikov ali prijateljev z višjo stopnjo 
izobrazbe zmanjšuje. Pogostost ogleda kuharskih oddaj na komercialnih televizijskih 
programih in na nacionalni televiziji se z višjo stopnjo izobrazbe anketirancev zmanjšuje. 
Branje kuharskih revij se med anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. 
Pridobivanje kuharskih receptov na internetu in informacij o prehrani v dnevnih časopisih 
se med anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe zmanjšuje. Anketirane osebe z nižjo stopnjo 
izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske recepte na internetu (56,3 %) ter informacije o 
prehrani na internetu (46,9 %).  43,8 % anketiranih oseb z nižjo stopnjo izobrazbe nikoli 
ne pridobiva informacij o prehrani v poljudnih revijah.  Anketirane osebe s srednjo stopnjo 
izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske recepte (54,7 %) in informacije o prehrani na 
internetu (53,8 %). Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani s poslušanjem radijskih 
oddaj 54,7 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. Anketirane osebe z visoko stopnjo 
izobrazbe pogosto pridobivajo kuharske recepte (46,4 %) in informacije o prehrani na 
internetu (45,6 %). Nikoli ne pridobiva informacij o prehrani v dnevnih časopisih 61,6 % 
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anketiranih oseb z visoko stopnjo izobrazbe. 
 

Ugotavljali smo tudi razloge za udeležbo na kuharskih delavnicah in predavanjih, 
delavnicah in tečajih o prehrani in prišli do naslednjih zaključkov. Kuharskih delavnic in 
predavanj o prehrani bi se v največjem številu udeležile ženske. Kuharskih delavnic bi se 
ob ugodnih cenah udeležilo največ udeleženk  z visoko stopnjo izobrazbe. Če bi imele več 
časa, bi se kuharskih delavnic udeležilo največ žensk, starih od 18 do 30 let, z visoko 
stopnjo izobrazbe; predavanj o prehrani pa največ udeleženk iz srednjega starostnega 
razreda (od 31 do 50 let), s srednjo stopnjo izobrazbe. Ob dovolj pestri ponudbi kuharskih 
delavnic bi bilo več udeleženk, starih od 18 do 30 let, z nižjo stopnjo izobrazbe; pri 
predavanjih o prehrani bi bila starost udeleženk z enako stopnjo izobrazbe višja (od 51 do 
65 let). Ob organiziranosti predavanj v domačem kraju bi bilo več udeleženk, starih od 51 
do 65 let. Iz tega je razvidno, da bi bilo potrebno predavanja o prehrani in kuharske 
delavnice organizirali predvsem za žensko populacijo.  

Kakšno raven prehranske pismenosti dosegajo odrasli, smo preverjali z vprašanji, ki so se 
navezovala na znanje o prehrani. Pri tem smo ugotovili, da imajo pri kriteriju nad 60,0 % 
pravilnih odgovorov visoko stopnjo prehranske pismenosti ženske, stare od 51 do 65 let, z 
visoko stopnjo izobrazbe, kar so dokazali tudi v raziskavi Kullen idr. (2015). Najnižjo 
stopnjo prehranske pismenosti so dosegli moški, stari od 18 do 30 let, z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Če pogledamo vključenost odraslih v neformalne oblike izobraževanj o prehrani 
in njihovo stopnjo prehranske pismenosti, lahko rečemo, da se ženske, stare od 51 do 65 
let, pogosteje vključujejo v kuharske delavnice ali predavanja o prehrani in imajo tudi višjo 
stopnjo prehranske pismenosti. Glede stopnje izobrazbe vidimo, da se takšnih izobraževanj 
udeležujejo osebe z visoko in srednjo stopnjo izobrazbe. Iz vsega tega lahko sklepamo, da 
obstaja povezava med stopnjo prehranske pismenosti in udeležbo na kuharskih delavnicah, 
predavanjih in tečajih o prehrani. Osebe, ki se pogosteje udeležujejo izobraževanj o 
prehrani, imajo višjo stopnjo prehranske pismenosti. Ker prehranska pismenost ne 
vključuje samo znanja o prehrani, smo ugotavljali tudi zanimanje anketiranih oseb za 
informacije o prehrani. Informacije o prehrani, načinu zdravega kuhanja, priporočljivem 
dnevnem vnosu živil, prepoznavi kakovostnega živila, pripravi okusne hrane, vplivu hrane 
na zdravje ter zdravem prehranjevanju najbolj zanima ženske. Zaradi navedenega bi se 
kuharske delavnice lahko navezovale na omenjena področja. Udeleženke bi lahko 
informacije in znanje prenesle tudi na ostale člane družine. Starost in stopnja izobrazbe so 
med posameznimi vrstami informacij različne.  
 
Zanimalo nas je tudi, kakšne so prehranske navade odraslih, kjer smo se osredotočili na 
izogibanje (vedno ali pogosto) določenih živil. Živil z več soli in transmaščobnih kislin se 
v največjem deležu izogibajo osebe,ki so stare od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo 
izobrazbe. Živil z več maščob in ocvrtih živil se izogiba največji delež oseb, starih od 51 
do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. Alkoholu se izogiba največji delež oseb, starih od 51 
do 65 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Živil z več sladkorja se izogiba največji delež oseb iz 
najstarejše starostne skupine  v našem vzorcu (od 51 do 65 let). Sladkih pijač se izogiba 
največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe, mesu pa osebe s srednjo stopnjo izobrazbe. 
Iz tega je razvidno, da se najstarejše osebe v našem vzorcu (od 51 do 65 let) pogosteje kot 
ostali anketiranci izogibajo soli, transmaščobnim kislinam, maščobam, ocvrtim živilom, 
alkoholu in sladkorju. To kaže na zavedanje načel zdravega prehranjevanja in vpliva hrane 
na zdravje pri osebah iz starostne skupine od 51 do 65 let. Pri prehranskih navadah smo si 
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ogledali pogostost uživanja posameznih obrokov. Najpogostejše vsakodnevno uživanje 
zajtrka smo ugotovili pri ženskah, starih od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 
Kosilo vsakodnevno uživa največ moških, starih od 51 do 65 let, z visoko stopnjo 
izobrazbe. Večerjo vsakodnevno uživa največji delež žensk, starih od 31 do 50 let. Za 
zajtrk in kosilo lahko rečemo, da ga v največjem deležu uživajo najstarejše osebe v našem 
vzorcu (stare od 51 do 65 let), kar kaže na zavedanje pomena zajtrka za uspešen začetek 
dneva. Pri prehranskih navadah je pomembna uporaba zdravih tehnik priprave hrane, kot 
je kuhanje v sopari, ki jo (vedno ali pogosto) uporablja največji delež žensk, starih od 51 
do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. To nam pove, da so starejše osebe v našem vzorcu 
seznanjene s pozitivnim vplivom sopare na obdelavo živil. Pečenje v pečici brez dodane 
maščobe uporablja največji delež oseb, starih od 31 do 50 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. 
Kuhanje v vreli vodi najpogosteje uporabljajo moški. Manj zdravo ali nezdravo tehniko 
priprave hrane, kot je cvrtje, najpogosteje uporabljajo moški z nižjo stopnjo izobrazbe. Iz 
tega lahko sklepamo, da niso seznanjeni z bolj zdravimi tehnikami priprave hrane. 
Izobraževanje bi bilo potrebno  usmeriti v praktični prikaz različnih tehnik priprave hrane. 
 
Ogledali smo si tudi, kako pogosto anketirane osebe uživajo nekatera živila. Med 
anketiranci je večkrat mesečno uživanje hitre hrane izven doma najpogosteje pri moških, 
starih od 18 do 30 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 13,8 % oseb nikoli ne uživa hitre hrane 
izven doma, medtem ko je delež pri Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009) mnogo večji (53,5 %). 
Večkrat mesečno uživanje alkohola ter 2 do 3x tedensko uživanje pekovskega peciva, 
sadnih sokov, se najpogosteje pojavlja pri osebah, starih od 18 do 30 let. Enkrat tedensko 
uživa alkohol 10,5 % moških in 14,9 % žensk, manj od deleža tekačev (18,5 %) in ostalih 
odraslih (22,4 %) (Škof in Kozjek, 2015). 1x na teden uživa alkoholne pijače 15,6 % oseb 
z nižjo, 13,6 % oseb z visoko ter 11,3 % oseb s srednjo stopnjo izobrazbe. 2 do 3x 
tedensko uživanje mleka in mlečnih izdelkov je najpogosteje pri ženskah, starih od 18 do 
30 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Doma pripravljen obrok 1 do 2x dnevno uživa največ 
oseb, starih od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. 1 do 2x dnevno uživajo sadje 
najpogosteje ženske, stare od 51 do 65 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 1 do 2x na dan ali 
pogosteje uživa sadje večji delež žensk (57,5 %) kakor moških (31,6 %), kar znaša manj 
od deleža Tomšič idr. (2014), kjer uživa sadje vsakodnevno 44,5 % moških (leta 2001) 
(41,7 % moških leta 2012) ter 66,8 % žensk leta 2001 (65,3 % žensk leta 2012). Zelenjavo 
1 do 2x dnevno uživajo najpogosteje ženske, stare od 51 do 65 let. Rezultati naše 
raziskave kažejo, da vsakodnevno uživa zelenjavo 51,8 % oseb, starih med 18 in 30 let, 
kar je večji delež od Tomšič idr. (2014) iz leta 2012 (32,0 %) ter manjši delež iz leta 2001 
(64,1 %) za osebe med 25 in 39 let. Ženske, z visoko stopnjo izobrazbe, najpogosteje 
uživajo meso 2 do 3x tedensko, mesne izdelke uživajo tako pogosto v največjem deležu 
ženske, stare od 31 do 50 let, z visoko stopnjo izobrazbe. 2 do 3x tedensko uživajo kruh 
najpogosteje moški, stari od 51 do 65 let, s srednjo stopnjo izobrazbe. Kruh uživa 1 do 2x 
na dan največji delež oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (62,5 %). Sledijo osebe z visoko 
(36,8 %) ter s srednjo stopnjo izobrazbe (35,8 %). 2 do 3x tedensko uživajo sladka živila 
najpogosteje moški iz najstarejše starostne skupine v našem vzorcu (od 51 do 65 let). 
Moški, stari od 31 do 50 let, z nižjo stopnjo izobrazbe, najpogosteje uživajo oreščke 2 do 
3x na teden. 3 ali večkrat dnevno uživa vodo največji delež žensk, starih od 18 do 30 let. 
Večji delež žensk (84,9 %) kakor moških (59,5 %) uživa vodo 3x na dan ali več. Uživanje 
vode (3x na dan ali več) se med anketiranci s starostjo zmanjšuje. Vodo uživa 1x na dan ali 
pogosteje 94,4 % oseb z visoko stopnjo izobrazbe. Sledijo osebe s srednjo (92,4 %) ter z 
nižjo stopnjo izobrazbe (78,2 %). Gazirane pijače 1x na teden najpogosteje uživajo moški 
iz najmlajše starostne skupine iz našega vzorca (od 18 do 30 let). 
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Ocenjujemo, da se zaradi ugotovljene povezave med neformalnim izobraževanjem o 
prehrani in višjo stopnjo prehranske pismenosti kaže potreba po organizaciji večjega 
števila neformalnih prehranskih izobraževanj in delavnic za odrasle. Pomembno bi bilo, da 
se v neformalnih oblikah izobraževanja odraslim ponudijo ustrezne informacije in veščine 
o prehrani in prehranjevanju, kar bi jim omogočilo, da oblikujejo zdrav način 
prehranjevanja. Izobraževanje bi moralo biti odraslim na razpolago in tudi dejansko 
dostopna. Vseživljenjsko učenje odraslih o prehrani in prehranjevanju lahko pomembno 
vpliva na zdrav življenjski slog odraslih prebivalcev Slovenije. To je omenjeno tudi v 
Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani (Resolucija o nacionalnem programu o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 2015). Z omenjeno resolucijo se 
država obvezuje, da bo oblikovala prehransko politiko, ki bo spodbujala različne skupine 
prebivalstva k zdravemu načinu prehranjevanja.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  
ANKETNI VPRAŠALNIK O NEFORMALNEM PREHRANSKEM IZOBRAŽEVANJU IN 
PREHRANSKI PISMENOSTI ODRASLIH 

Pozdravljeni! 
Sem študentka magistrskega študija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer biologija-gospodinjstvo. 
Z raziskavo, ki jo izvajam v okviru magistrskega dela, želim ugotoviti, kakšna je raven prehranske 
pismenosti med odraslimi in kakšne so razlike v stopnji pismenosti. Zanima me, katerih oblik neformalnega 
prehranskega izobraževanja se odrasli udeležujejo, kako pridobivajo informacije o hrani in prehranjevanju ter 
kakšna je povezanost med prehransko pismenostjo in neformalnim prehranskim izobraževanjem. Vaše 
sodelovanje pri zbiranju podatkov mi bo v veliko pomoč. Prosim vas za izpolnitev vprašalnika, ki obravnava 
že omenjene vsebine. Vaše sodelovanje je anonimno, zbrani podatki pa bodo uporabljeni samo v 
raziskovalne namene.  
 
DEMOGRAFSKI PODATKI 
1. Spol:          a) moški         
                       b) ženska 
2. Starost:___________ let 
3. Stopnja izobrazbe:  
a) poklicna, strokovna šola ali manj   
b) srednja šola 
c) višja, visoka šola ali več 
 
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

1) V preglednici označite z »x«, kako pogosto pridobivate informacije o prehrani (zdrava prehrana, 

kuharski recepti…) iz naštetih virov. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogosto (1x ali 
večkrat na 

teden) 

Občasno 

(1x do 4x na 
mesec) 

Redko 

(1x do 10 x na 
leto) 

Nikoli 

Prehranski nasveti družinskih članov, sorodnikov 
ali prijateljev 

    

Ogled kuharskih oddaj na komercialnih 
televizijskih programih (pop tv, planet tv) 

    

Ogled kuharskih oddaj na nacionalni televiziji 
(rtv) 

    

Branje kuharskih knjig     

Branje kuharskih revij     

Pridobivanje informacij o prehrani na internetu     

Pridobivanje kuharskih receptov na internetu     

Pridobivanje informacij o prehrani v poljudnih 
revijah (Jana, Cosmopolitan …) 

    

Pridobivanje informacij o prehrani v dnevnih 
časopisih (Delo, Slovenske novice …) 

    

Branje znanstvenih člankov o prehrani     

Poslušanje radijskih oddaj o prehrani     
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2) Ocenite, kako uporabne se vam zdijo informacije o prehrani, ki jih pridobite iz naštetih virov. Vire 
ocenite od 1 (manj uporabne informacije) do 3 (zelo uporabne informacije) ali izberite možnost - 
Na ta način ne spremljam prehranskih informacij. 

 

3) Kako vas zanimajo navedene informacije o prehrani? Obkrožite številko pred izbranim odgovorom. 

 Ne zanima. 

 

 

Malo zanima. 

 

 

Zanima. 

 

 

Zelo zanima. 

 

 

Kako kuhati 
zdravo? 

1 2 3 4 

Kako pripraviti 
okusno hrano? 

1 2 3 4 

Koliko posameznih 
živil je dnevno 
priporočljivo 

zaužiti? 

1 2 3 4 

Kako pri nakupu 
prepoznati 

kakovostno živilo? 

1 2 3 4 

Kako hrana vpliva 
na zdravje? 

1 2 3 4 

Kako se zdravo 
prehranjevati? 

1 2 3 4 

 

 

 

Manj uporabne 
informacije. 

 

Dobro uporabne 
informacije. 

 

Zelo uporabne 
informacije. 

 

Na ta način ne 
spremljam 

prehranskih 
informacij. 

Prehranski nasveti družinskih članov, 
sorodnikov ali prijateljev 

1 2 3  

Ogled kuharskih oddaj na komercialnih 
televizijskih programih (pop tv, planet tv) 

1 2 3  

Ogled kuharskih oddaj na nacionalni televiziji 
(rtv) 

1 2 3  

Branje kuharskih knjig 1 2 3  

Branje kuharskih revij 1 2 3  

Pridobivanje informacij o prehrani na internetu 1 2 3  

Pridobivanje kuharskih receptov na internetu 1 2 3  

Pridobivanje informacij o prehrani v poljudnih 
revijah (Jana, Cosmopolitan …) 

1 2 3  

Pridobivanje informacij o prehrani v dnevnih 
časopisih (Delo, Slovenske novice …) 

1 2 3  

Branje znanstvenih člankov o prehrani 1 2 3  

Poslušanje radijskih oddaj o prehrani 1 2 3  
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4) V preglednici označite z »x«, kako pogosto se udeležujete kuharskih delavnic in predavanj, 

delavnic, tečajev o prehrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Ali se strinjate z naštetimi vzroki za udeležbo na kuharskih delavnicah ali predavanjih o  zdravi 
prehrani? Izbrani odgovor označite z »x«. 
 

 DA NE MOGOČE 

Kuharskih delavnic bi se udeležil/-a, če bi bila ugodna cena 
delavnic. 

   

Kuharskih delavnic bi se udeležil/-a, če bi imel/-a več časa.    

Kuharskih delavnic bi se udeležil/-a, če bi bila dovolj pestra 
ponudba. 

   

Predavanj o zdravi prehrani bi se udeležil/-a, če bi imel/-a 
več časa. 

   

Predavanj o zdravi prehrani bi se udeležil/-a, če bi bila 
organizirana v domačem kraju. 

   

Predavanj o zdravi prehrani bi se udeležil/-a, če bi bila 
dovolj pestra ponudba. 

   

 

6) Ocenite stopnjo strinjanja s spodaj navedenimi trditvami. Obkrožite številko pred izbranim 
odgovorom. 

 Sploh se ne 
strinjam. 

 

Se ne 
strinjam. 

 

Niti se strinjam, 
niti se  ne 
strinjam. 

 

Se strinjam. 

 

Popolnoma se 
strinjam. 

Zaradi novih informacij o prehrani 
običajno spremenim prehranske navade. 

1 2 3 4 5 

Način prehranjevanja vpliva na moje 
zdravje. 

1 2 3 4 5 

Pri kuhanju pogosto preizkušam nove 
načine priprave hrane. 

1 2 3 4 5 

Pogosto pripravljam nove jedi. 1 2 3 4 5 

Pri kuhanju pogosto uporabljam nova 
živila. 

1 2 3 4 5 

 

 Nikoli 

 

Manj kot 

5x na leto 

Več kot 5x na 
leto 

Pogosto 

(večkrat na 
mesec) 

Kuharske 
delavnice 

    

Predavanja, 
delavnice in 

tečaji o 
prehrani 
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7) Če se udeležujete kuharskih delavnic ali predavanj o prehrani, navedite razloge za to. 

Kuharskih delavnic se udeležujem zato, ker: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Predavanj o prehrani se udeležujem zato ,ker: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

PREHRANSKO VEDENJE 

V nadaljevanju so navedena vprašanja, ki obravnavajo vaše prehransko vedenje. Pri posameznem vprašanju 
izberite enega izmed navedenih odgovorov. 

8) V preglednici označite z »x«, kako pogosto se izogibate uživanju naštetih živil. 

 Vedno 

 

Pogosto 

 

Občasno 

 

Skoraj nikoli 

 

Nikoli 

 

Živila z več maščobe      

Živila z več sladkorja      

Živila z več soli      

Živila z več trans maščobnimi 
kislinami 

     

Alkoholne pijače      

Sladke pijače      

Ocvrta živila      

Meso      

 
9) V preglednici označite z »x«, kako pogosto ste pozorni, da bi dnevno zaužili ustrezno količino 

naštetih živil. 
 Vedno Pogosto Občasno Skoraj nikoli Nikoli 

Sadje      

Zelenjava      

Polnozrnati izdelki      

Voda      

Mleko      

Meso      

 
10) V preglednici označite z »x«, kako pogosto zaužijete naslednje obroke. 

 Vsak 
dan 

4-6X na teden 2-3 X na teden 1 x na teden ali 
manj 

Nikoli 

Zajtrk      

Kosilo      

Večerja      
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11) Katere tehnike priprave hrane najpogosteje uporabljate? Razvrstite tehnike priprave hrane s 

številkami 1-4, kjer predstavljajo vedno (1), pogosto (2), občasno (3), nikoli (4).  
 

 

 

 

 

12) V preglednici označite z »x«, kako pogosto uživate našteta živila. 

 Nikoli 

 

Nekajkrat 
letno 

Večkrat 
na mesec 

 

1x na 
teden 

 

2-3x 
na 

teden 

 

4-6 x na 
teden 

1-2x na 
dan 

 

3x na dan 
ali več 

 

Hitra hrana izven doma 
(hamburger, pomfrit, pica, 

kebab…) 

        

Doma pripravljen obrok (kosilo, 
večerja) 

        

Meso         

Mesni izdelki         

Mleko         

Mlečni izdelki (jogurt, sir …)         

Kruh         

Pekovsko pecivo (rogljički, 
krofi…) 

        

Sadje         

Zelenjava         

Sladka živila (sladoled,čokolada, 

bomboni, piškoti …) 

        

Oreščki         

Sadni sokovi         

Voda         

Gazirane pijače         

Alkoholne pijače         

 
 
ZNANJE O PREHRANI 

13) Naštejte dve živili, ki vsebujeta veliko količino kalcija:  
a) _____________________ 
b) _____________________ 

Kuhanje v vreli vodi  

Cvrenje  

Pečenje v pečici brez dodane 
maščobe 

 

Kuhanje v sopari  
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14) V kozarcu polnomastnega mleka je večji delež beljakovin kakor v kozarcu posnetega mleka. 

a) DA           b)  NE             c)  NE VEM 

 
15) Katero izmed naštetih živil vsebuje največ beljakovin? 

a) Stročnice 
b) Jabolko 
c) Špageti s paradižnikovo omako 
d) Solata z olivnim oljem 
e) Ne vem  

16) Naštejte dve živili, ki vsebujeta veliko količino vitamina C: 
a) _____________________ 
b) _____________________ 
 

17) Uživanje manjše količine soli zmanjša tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 
a)  DA           b)  NE               c) NE VEM 

 
18) Katera hranilna snov vsebuje največ energije? Izberite en odgovor. 

a) Beljakovine 
b) Ogljikovi hidrati 
c) Maščobe 
d) Alkohol 
e) Ne vem 
 

19) Katero živilo ima najvišjo energijsko gostoto? Izberite en odgovor. 
a) Jogurt z 3.2 % mlečne maščobe (61 kcal/100 g živila) 
b) Mortadela (415 kcal/100 g živila) 
c) Tuna (225 kcal/100 g živila) 
d) Špinača (12 kcal/100 g živila) 
e) Ne vem 

 

20) Kateri podatki predstavljajo hranilno vrednost živila? 
a) Živilo lahko vsebuje delce soje, jajc in lešnikov. 
b) Živilo vsebuje 1.200 kJ energije. 
c) Živilo vsebuje 3 g beljakovin, 1.6 g maščob in 4 g ogljikovih hidratov. 
d) Ne vem. 
 

21) Kateri vrsti maščob bi se morali najbolj izogibati v prehrani? 
a) Nasičene maščobe 
b) Polinenasičene maščobe 
c) Mononenasičene maščobe 
d) Transmaščobne kisline 
e) Ne vem 
 

22) Transmaščobne kisline predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. 
a) DA             b) NE               c) NE VEM 

 

23) Prehranska vlaknina pozitivno vpliva na zdravje prebavil. 
a) DA            b) NE              c) NE VEM 

 

24)  Katera bi bila najbolj zdrava izbira prigrizka z večjim deležem prehranske vlaknine in manj 
maščobami? 
a) Paprika na polnozrnatem kruhu 
b) Pečen piščanec 
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c) Hamburger z majonezo 
d) Sir na polnozrnatem kruhu 
e) Sir na belem kruhu 
f) Ne vem 

 

25) Največ prehranske vlaknine najdemo v: 
a) mesu. 
b) belem kruhu. 
c) polnozrnati moki. 
d) jogurtu. 
 

26) Največ trans maščobnih kislin se nahaja v: 
a) olju. 
b) maslenih rogljičkih. 
c) margarini. 
 

27) V preglednici označite z »x«, katera hranilna snov (ogljikovi hidrati, beljakovine ali maščobe) 
prevladuje v navedenem živilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28)  V preglednici razvrstite navedena živila v ustrezno skupino glede vsebnosti količine sladkorjev.  

 Visoka količina sladkorjev. Majhna količina sladkorjev. 

Sladoled   

Paradižnikov kečap   

Naravni jogurt (1.5 % mlečne maščobe)   

Suhe slive   

Grozdje   

Voda z okusom   

Čokolada   

Kosmiči   

 

 Ogljikovi hidrati Beljakovine Maščobe 

Gazirane pijače 
(Cockta, Sprite, 

Ora…) 

   

Oljčno olje    

Orehi    

Soja    

Majoneza    

Kruh    

Krompir    

Banana    

Rezanci    
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29) Preberite jedilnik in označite, katera jed je po vašem mnenju pri tem kosilu zdrava/ manj zdrava. 
Utemeljite odgovor. 

 Zdravo Manj zdravo Utemeljitev odgovora 

Gobova juha    

Piščančji zrezek na žaru    

Dušen riž    

Zelena solata z oljčnim oljem    

Palačinke s čokolado    

 

30) S pomočjo podatkov na sliki odgovorite na vprašanja. Oglejte si podatke, ki označujejo sestavo 
živila. 

 
a) Koliko kilokalorij bi zaužili s celotno količino živila? 

a) 361 kJ 
b) 542 kJ 
c) 86 kcal 
č) 129 kcal 
d) Ne vem 
 

b) Približno koliko gramov sladkorja bi zaužili, če bi pojedli 2 porciji živila? 
a) 10 g  
b) 15,9 g  
c) 32 g  
č) 40 g 
d) Ne vem 
 

c) Koliko porcij opisanega živila bi lahko zaužili ob dieti z omejeno količino soli, če bi  na obrok lahko 
zaužili manj kot 0,5 g soli? 
a) 1 porcijo 
b) 2 porciji 
c)     3 porcije 
č)     4 porcije 
d)    Ne vem 
 

d) Koliko % dnevnih potreb po maščobah bi pokrili z zaužitjem 150 g tega živila? 
a) 3 % 
b) 5 % 
c) 6  % 
č) 18 % 
d) Ne vem 
 

 


