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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem predstavila pomen zdrave prehrane, predvsem pa vzpostavitev in 

ohranitev zdravih prehranjevalnih navad otrok, v šoli in doma. 

V uvodu sem opredelila problem in namen dela. V nadaljevanju sem opisala prehrano in 

prehranjevalne navade v preteklosti in v današnjem času ter  bistvene značilnosti in razlike 

med obema obdobjema.  

Namen diplomskega dela je bil raziskati prehranjevalne navade otrok nekoč in danes na OŠ 

Vrhovci. Raziskavo sem izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika. Vzorec je zajemal 100 

učencev in učenk od 3. do 5. razreda ter 3 delavke šole, ki so ţe vrsto let prisotne pri 

oblikovanju in/ali opazovanju jedilnikov na šoli. V diplomskem delu sem uporabila podatke, 

pridobljene z njihovimi odgovori. 

Rezultati raziskave so pokazali, da otroci v določenih pogledih sledijo zdravemu načinu 

prehranjevanja, vendar je mogoče opaziti razliko med priljubljenimi jedmi otrok nekoč in 

danes. Priljubljene in večinoma bolj zdrave jedi naših prednikov počasi tonejo v pozabo, 

vedno bolj pa jih nadomeščajo moderni trendi prehrane in ţivil, ki niso ugodni za zdravje. 

 

Ključne besede: prehranjevalne navade otrok, slovenske tradicionalne jedi, zdrava prehrana, 

šolska prehrana. 

 

 

 

 

 



 

PAST AND PRESENT EATING HABITS AT THE 

ELEMENTARY SCHOOL VRHOVCI 

 

ABSTRACT 

 

In the introduction, I defined the problem and work purposes. Below I describe the diet and 

eating habits in  past and in present times and the main characteristics and differences 

between the two periods. 

The purpose of the thesis was to investigate past and present eating habits of children at 

elementary school Vrhovci. The survey was carried out by means of a questionnaire. The 

sample consisted of 100 male and female pupils from 3rd to 5th grade and 3 school workers 

who have been present for many years in the design and / or observation of school menus. In 

the thesis I used the information obtained by their answers. 

The survey results showed that children in certain respects, follow a healthy diet, but there 

was a noticeable difference between the favorite children’s dishes in the past and today. 

Popular and generally healthier foods of our ancestors slowly sink into oblivion, they are 

increasingly replaced by modern trends in nutrition and foods that are not beneficial to health. 

 

Keywords: eating habits of children, Slovenian traditional dishes, healthy eating, school 

meals. 
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1.0 UVOD 

 

Prehranjevalna navada (ali prehranjevalni vzorec) pomeni način prehranjevanja posameznika, 

skupine ali druţbe kot celote in je značilna za določen kulturni kontekst. Vključuje izbor in 

količino ţivil, deleţ posameznih ţivil v prehrani, način priprave hrane in pogostnost ter 

razporejenost uţivanja posameznih obrokov hrane preko dneva.  

Na prehranjevalne navade vplivajo socialne, ekonomske, etnične in kulturne danosti okolja, 

izobraţenost ljudi ter dostopnost in cena hrane. Pravilne prehranjevalne navade so tiste, ki 

omogočajo, da je prehrana posameznika, skupine ali druţbe kot celote ob upoštevanju vseh 

zgoraj navedenih vplivov skladna s priporočili za zdravo prehrano. 

Današnji svet, narekuje hiter tempo ţivljenja, posledično pa tudi prehranjevanja, na vsakem 

koraku nas spremljajo razne reklame, ki oglašujejo restavracije s hitro prehrano, spet druge pa 

zdravju prijazna ţivila. V svetu, kjer so se druţinske vrednote močno spremenile, je vsa zgoraj 

našteta priporočila teţko spremljati, kaj šele upoštevati. Kljub različnim televizijskim oddajam 

in člankom v revijah, ki nam dajejo nasvete za bolj zdravo ţivljenje (po moţnosti na nam 

sprejemljiv način, npr. "V treh hitrih korakih do okusnega obroka"), kljub našemu trudu za 

ohranitev druţinski vrednot, se ne moremo izogniti besedi hitrost. Prezaposleni starši nimajo 

časa, da bi skupaj s svojimi otroci pojedli kosilo ali večerjo, kaj šele, da bi jim okusen in zdrav 

obrok tudi sami pripravili.  

Vendar, kaj s svojim tempom ţivljenja in hitrim načinom prehranjevanja pravzaprav 

sporočamo svojim otrokom? Kakšne vrednote jim predajamo? Mi kot odrasle osebe se morda 

ţe zavedamo dejstva, da je tempo ţivljenja prehiter, teţimo k temu, da bi si vzeli kar čim več 

časa za svoje otroke in njihovo zdravo prehrano, vendar ko nas na koncu dneva čas prehiti in 

tak postane naš vsakdan, otroci to vidijo kot nekaj povsem normalnega. 

Naši predniki morda niso imeli tako hitrega tempa ţivljenja, vendar mislim, da niso imeli časa 

na pretek. Bistvena razlika pa je, da so si ga za ohranjanje druţinskih vrednot in skupne obroke 

za mizo vedno vzeli. Morda niso jedli nič bolj zdravo od nas, morda le drugačne, pa jih kljub 

temu niso v tolikšni meri pestile bolezni, povezane s hrano, kot danes pestijo vedno večje 

število ljudi. 
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Menim, da smo dolţni svojim otrokom in bodočim generacijam zagotoviti zdravo, 

uravnoteţeno in raznoliko prehrano ter jim ponuditi dober zgled za ţivljenje. Moţnosti za to bo 

presodil vsak posameznik, javno in skupno delovanje v tej smeri pa moramo vzpostaviti v 

vrtcih in šolah. Ta ţelja je spodbudila moje zanimanje za področje prehranjevalnih navad 

današnjega časa in globlje spoznavanje le teh v preteklosti. V diplomskem delu sem ţelela 

predstaviti prehranjevalne navade otrok na OŠ Vrhovci ter njihove ţelje glede na vrsto hrane. 

Raziskala sem tudi, kakšno vrsto hrane so imeli najraje učenci te šole v preteklosti. Z 

diplomskim delom ţelim tudi opozoriti na dejstvo, da bomo s takšnim načinom prehranjevanja, 

kot ga imamo danes, jedi svojih prednikov hitro pozabili in zanemarili najpomembnejši 

vrednoti v našem ţivljenju – zdravje in ţeljo po lepši prihodnosti. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 PREHRANJEVALNE NAVADE V SLOVENIJI 

2.1.1 Nekoč  (pred letom 1991) 

 

Prehrana je bila na vseh razvojnih stopnjah človeštva izredno pomembna. Razvijala se ni po 

vsem svetu enako in hkrati, ampak je bila odvisna od druţbenega in ekonomskega razvoja v 

posameznih zgodovinskih dobah in delih sveta. 

Prazgodovinske najdbe nam povedo, da se je človek na zgodnji stopnji razvoja hranil v 

glavnem s sadeţi, semeni, gomolji, mesom, jajci divjih ptic in majhnimi ţivalmi, kot so 

insekti in črvi. Na naslednji stopnji so si ljudje izdelovali preprosto orodje in z njim lovili 

divje ţivali ter ribe. Meso je tedaj postalo bolj pogosto, sestavni del prehrane. 

 

Po odkritju ognja je začel človek hrano kuhati in peči, najprej na ţerjavici in na vročih 

kamnih. Ko pa so iznašli lončeno posodo, se je priprava hrane močno izboljšala. Prve jedi so 

bile goste juhe in nekakšne rastlinske enolončnice, pozneje pa so jih obogatili z mesom. Okoli 

leta 2000 pr. n. š. so ljudje začeli udomačevati nekatere ţivali, kot so svinje, psi, kokoši in 

pozneje govedo. Začeli so uţivati tudi mleko in mlečne izdelke. Hrana se je bistveno 

izboljšala, ko so pribliţno 1000 let pr. n. š. odkrili mlin na vodo, s katerim so ţita bolje in 

laţje izkoriščali. 

 

Za prehrano celotne Evrope je bilo pomembno 16. stoletje, ko se je udomačilo sajenje 

krompirja in koruze. S tem, in z izboljšanjem obdelovalne zemlje, so ustvarili pogoje za 

razvoj ţivinoreje, saj je bilo na voljo več krme. Na večji hektarski pridelek je vplivalo še 

nekaj agrotehničnih novosti – kolobarjenje rastlin, gnojenje in izboljšano poljsko orodje. 

Vaţna tehnična odkritja – parni stroj, elektrika, moderna prometna sredstva - so v 19. stoletju 

bistveno povečala količino in kvaliteto razpoloţljive hrane. Razvila se je trgovina in s tem 

izmenjava ţivil. 
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Iz stoletij pr. n. š. se ni ohranilo veliko kuharskih zapisov, vendar nam drugi zgodovinski viri 

povedo marsikaj o tem, kako so se ljudje prehranjevali.
1
 

Če se poglobimo in preizkusimo stare rimske in srednjeveške recepte, baročne jedi ali celo 

naše stare kuharske knjige, ugotovimo, da je mogoče ţiveti brez paradiţnikove solate, 

praţenega krompirja in še marsičesa, česar te kuhinje niso poznale, a je danes pogosto na 

jedilniku. Obenem v tej stari zakladnici naletimo na jedi, ki čakajo, da jih znova odkrijemo za 

današnjo - tudi naravnejšo in bolj zdravo – prehrano.
2
 

Rimljanom je hrana pomenila del kulture; bila jim je v veselje in priloţnost za druţabnost. 

Prehrana preprostega ljudstva je bila skromna: ţitna kaša iz prosa, pire, čičerke, mlinci, 

zelenjava in celo fige kot glavna jed. Vsekakor bogata brezmesna hrana, ki bi se je danes 

razveselil vsak vegetarijanec. Ob sadju so uţivali veliko sveţega belega kozjega sira in sicer 

poznali prek sto vrst sirov. Zelo razvita je bila peka kruha. Krušne hlebčke so najraje posipali 

z makom, zeleno, lovorjem, kumino, janeţem, sirom ali mandlji. Posebna poslastica je bil 

zeliščni kruh z drobnjakom, peteršiljem in drugimi dišavnicami. Podobne vrste kruha so v 

zadnjem času začeli peči tudi nekateri naši peki.
3
 

Slika 1: Zeliščni kruh z drobnjakom.
4
 

 

                                                           
1
 Povzeto s svetovnega spleta (15. 7. 2011): http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/projekti/prehrana/prehrana.html. 

2
 Furlan, Jana et al.: Prehrana – vir zdravja (dalje: Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja). Ljubljana: Društvo za 

zdravje srca in oţilja Slovenije, 1997, str. 250. 

3
 Prav tam. 

4
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.recepti-kulinarika.com/tag/kruh/. 

http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/projekti/prehrana/prehrana.html
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Med obilico mesa je bilo veliko perutnine, predvsem kokoši, pa tudi kapunov, ki jih danes 

tako rekoč ne poznamo več. Za najsočnejšo perutnino je veljala gos. Bogato pojedino tistega 

časa je sredi 1. stoletja našega štetja lepo opisal Petronij v Pojedini pri Trimalhionu.
5
 

Srednjeveški kuhar je moral biti izredno iznajdljiv. Kamor bi danes dodali krompir, je vmešal 

grah, fiţol ali bob, kruhove skorje, zrnata ţita ali kašo. Jedi
6
 je pripravljal z obilico začimb, ki 

so preglasile osnovni okus: s poprom, cimetom, ţafranom in drugimi. Ni jih dodal samo 

ščepec, temveč celo pest. Začimbe so bile statusni simbol: bogatejši, kot si bil, več dragih 

začimb si si lahko privoščil. Zato moramo večino srednjeveških receptov za današnjo rabo 

občutno prilagoditi - ne le, kar zadeva začimbe, ampak tudi po količini jajc, maščob in mesa. 

Pošten srednjeveški zrezek je tehtal vsaj en kilogram.
7 

Srednjeveška prehrana ima le malo skupnega z današnjo, kaj šele z zdravo in uravnoteţeno. V 

novejšem času je postala zanimiva za nekatere gostince, ki jo ponudijo predvsem ob različnih 

zgodovinskih jubilejih ali svečnih priloţnostih, seveda prilagojeno sodobnim zahtevam in 

zdravim prehranskim načelom. Navsezadnje tudi zaradi količine, saj hodi tedaj niso bili 

razdeljeni na predjedi, juhe, glavne jedi in poobedke, ampak je vsak lahko obsegal kar celoten 

današnji meni, h kateremu je sodil tudi še posladek.
8
 

Baročno obdobje 17. in 18. stoletja je bilo zelo pestro in zanimivo, tudi gastronomsko – ne le 

drugod v Evropi, ampak tudi v naših krajih, vsaj kar zadeva meščane in plemstvo. Ţe 16. 

stoletje je bilo stoletje novih odkritij in velikih preobratov v kulinariki in kuharskih tehnikah. 

Na koncu 16. in začetku 17. stoletja je v Evropi vodila italijanska kuhinja. Sadeţi in začimbe, 

ki so jih prinesli kriţarji s svojih pohodov v Sveto deţelo, so se v Italiji udomačili. Po odkritju 

Amerike in morskih poti v vzhodno Indijo, so se jim pridruţili novi pridelki, npr. krompir, 

ananas, kava in kakav. Dotlej odprta ognjišča so nadomestili štedilniki, litoţelezni lonci in 

ponve, kotli in posodje za peko, kar je znatno izboljšalo kuharske in pekovske tehnike.
9
 

                                                           
5
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 250. 

6
 Prav tam. 

7
 Prav tam, str. 251. 

8
 Prav tam. 

9
 Prav tam. 
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Na kmetih je še nadalje prevladovala črna kuhinja. Za hrano je kmet skoraj vse pridelal sam in 

si iz nje pripravljal jedi. Meščani so ţiveli svoje ţivljenje; njihova hrana se je močno 

razlikovala od kmetove, čeprav so sprejemali marsikaj, predvsem razne pridelke, iz kmečkega 

okolja. Toda hkrati so se v prehrani ţeleli pribliţati grajski gospodi, zlasti pod vplivom 

francoske meščanske kuhinje, ki je proti koncu 17. stoletja dosegla izredno visoko raven.
10

 

Slika 2: Črna kuhinja v Brdcah nad Dobrno.
11

 

 

Graščak si je rad privoščil jedi iz domačega okolja, ob tem še poljsko juho, špansko mleko 

(nekakšen jabolčni močnik), govedino na angleški način, špinačo po nizozemsko, češke 

kolače, italijanske raviole s kokošjim mesom in švicarske sire.
12

 

Kuharske knjige so popestrile meščansko in kuhinjo višjih slojev. Od konca 18. stoletja smo 

jih premogli tudi Slovenci.
13

 

Prvo slovensko kuharsko knjigo je Slovencem napisal Valentin Vodnik. Izšla je leta 1799 pod 

naslovom Kuharske bukve. Recepti so v veliki večini povzeti iz avstrijske kuhinje. Pri nas sta 

se hrana in kuharstvo v meščanskih krogih na splošno razvijala pod vplivom tako imenovane 

                                                           
10

 Prav tam, str. 252. 

11
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=1413&lng=1. 

12
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 252. 

13
 Prav tam. 
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dunajske kuhinje. V krajih ob madţarski meji sta se navzela madţarskih vplivov, na 

Primorskem pa italijanskih.
14

 

 

Omeniti velja tudi Kuharske bukve Andreja Zamejica in Slovensko kuharico Magdalene 

Pleiweis iz 19. stoletja. Kdor jih ţeli uporabiti danes, mora predvsem zmanjšati količino jajc 

in maščob, navedenih v receptih. Tudi naši samostani so pripomogli k boljši trški in mestni 

kuhinji.
15

 

 

Slika 3: Slovenska kuharica Magdalene Pleiweis.
16

 

 

Na slovensko meščansko kuhinjo je torej dolgo vplivala dunajska, na Primorskem 

sredozemska in v Prekmurju madţarska kuhinja. Kaj sploh je dunajska kuhinja? To je dobra 

izbira med domačimi jedmi narodov, ki so bili nekoč zdruţeni v avstrijski in pozneje avstro-

ogrski monarhiji. V njej najdemo tudi nekaj slovenskih jedi; cenila je zlasti potico, a tudi 

kranjsko klobaso.
17

 

Govejo juho poznajo marsikje po Evropi, toda dunajska kuhinja jo je oplemenitila z jetrnimi 

cmoki. Golaţ so Dunajčani prevzeli od Madţarov, toda iz prvotno preproste krompirjeve jedi, 

nekoč hrane reveţev, so z dišavnicami in rahlim priokusom po česnu priredili priljubljeno jed  

                                                           
14

 Povzeto s svetovnega spleta (15. 7. 2011): http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/projekti/prehrana/prehrana.html. 

15
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 252. 

16
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.bolha.com/oglas1275184850/slika2/antikvarne-

strokovne-knjige. 

17
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 253. 

http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/projekti/prehrana/prehrana.html
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za sladokusce. Prava posebnost dunajske kuhinje so tudi sladice, predvsem peciva: jabolčni 

zavitek, cesarski praţenec, marelični cmoki, palačinke in solnograški ţličniki. Od mesnih jedi 

omenimo le dunajski zrezek, pljučno pečenko in navadno kuhano govedino (Tafelspitz), 

pripravljeno na poseben način.
18

 

Ljudske jedi so skupina, ki zajema starejše jedi. Obsegajo tako vsakdanje kot praznične jedi in 

so se najdlje ohranile med kmečkim prebivalstvom. Poleg preprostih, vsakdanjih sodijo 

mednje tudi svečane in praznične jedi za različne priloţnosti: cerkvene, ljudske in druţinske 

praznike, posebne dogodke (npr. rojstvo, poroko, smrt), večja kmečka opravila (npr. košnjo, 

ţetev, mlatev ali teritev), post in druge.
19

 

Pri ljudskih jedeh so bile velike razlike med socialnimi sloji, gospodarskimi razmerami in 

pokrajinami. Hrana na podeţelju je bila v glavnem sezonska in zelo preprosta: močnik, 

podmetene juhe, polenta, kaše. Kruh je bil marsikje redkost; kjer so ga vendarle imeli, je bil 

največkrat črn. Seveda so pili tudi mleko, jedli mlečne izdelke in sadje: jabolka, hruške in 

suho sadje. Namesto s sladkorjem je kmet sladil z medom iz domačega čebelnjaka. S 

prihodom koruze v 17. stoletju in krompirja v 18., se je zmanjšala uporaba ovsene kaše. S 

koruzo so se razširile tudi buče in sončnice, predvsem v severozahodni Sloveniji.
20

 

Hrana je bila sicer preprosta, enostavna, a so jo izboljšali s kombinacijami. Pomembno je bilo 

nabiralništvo; v sezoni so kmetovo vsakdanjo hrano izboljšali razni gozdni sadeţi, gobe in 

kostanj. Ker navadno ni bilo denarja za sol in drage začimbe, so pri kuhi uporabljali mnogo 

več domačih dišavnic kot danes. Posamezne dišavnice so značilne za naše pokrajinske 

kuhinje: roţmarin in bazilika za Primorsko, kumina in majaron za Štajersko, meta za 

Dolenjsko, materina dušica in roţmarin za Gorenjsko.
21

 

 

 

                                                           
18

 Prav tam. 

19
 Prav tam, str. 256. 

20
 Prav tam. 

21
 Prav tam, str. 256, 257. 
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Narodopisni viri nam pripovedujejo, kaj so ljudje iz domačih pridelkov pripravljali za vsak 

dan, kaj za praznike in ljudske običaje. Recepti jedi so se širili po ustnem izročilu. Ob tem pa 

so se tudi spreminjali in tako vidimo, da v različnih krajih imenujejo isto jed z različnimi 

imeni. 

 

Posebnosti prehrane v Zagorju lahko enačimo s pojmom rudarjenja. Način dela, ţivljenja in 

socialnih okoliščin je oblikoval rudarsko prehrano. V mnogočem je podobna prehrani 

preostalega delavstva na Slovenskem, ima pa tudi svoje posebnosti. 

 

Knapovski zajtrki so bili močnejši. Gospodinja je zanje pripravila polento z belo kavo ali 

ajdove oziroma koruzne ţgance z mlekom, včasih tudi preţganko, velikokrat pa se je dan 

začel kar s kosom kruha in s šilcem ţganja. Za kosilo ali večerjo je pripravila močnik, ješprenj 

ter kislo juho z bleki (na preţganju pripravljena juha z zelenjavo, ki so ji včasih dodali 

jetrnico – tipično zasavsko klobaso). Ob nedeljah pa je bila v navadi za kosilo goveja juha, 

krompirjev golaţ in "godla". Zanimiva jed je tako imenovani "grenadirmarš", ki so ga 

največkrat jedli kot samostojno jed in še danes vam ga bodo v Zagorju ponudili skoraj v vsaki 

hiši. 

 

Slika 4: Ajdovi ţganci z ocvirki in kislim mlekom.
22

 

 

 

 

Za večerjo ali malico je bil najbolj priljubljen carski praţenec ali šmorn, ki mu v Zagorju 

pravijo tudi knapovsko sonce. S svojo rumeno barvo in okusom je namreč razveselil jedce za 

mizo v še tako turobnem dnevu in po še tako monotonem kopu v temnih rovih. 

                                                           
22

 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.prilipi.si/. 
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Gospodinje so rade pripravljale tudi štrukeljce, majhne pečene orehove zvitke iz vzhajanega 

testa, predvsem ob svatbah. Za boţič je bil značilen boţični kruh – poprtnik. Kruh je moral 

ostati pod prtom do svetih treh kraljev. Lepo je bil okrašen s ptički, klasjem, roţicami, 

jagenjčki in podobnimi simboli iz valjanega testa. Ta običaj je bil bolj značilen za kmečke kot 

za rudarske druţine. 

V revirskih delih je bila z načinom ţivljenja tesno povezana tudi peka kruha. Kruh je bil 

najpogostejša jed. Največkrat so ga jedli samega. 

Enkrat na teden je gospodinja zamesila kruh iz moke, ki je bila lahko koruzna, ajdova, redko 

pšenična. Če je bilo moke premalo, je dodala krompir ali celo zmleto lubje. Količina kruha je 

bila odvisna od števila članov druţine.  

                                                                                                                 

Pogosta jed je bil močnik. Če so ga skuhali na vodi, so mu rekli zaroštan močnik, drugače pa 

so ga kuhali na mleku in zabelili z ocvirki. Nikoli niso ničesar vrgli proč. Česar niso pojedli, 

so imeli za naslednji dan. Ţgance so kuhali iz pšenične, koruzne ali ajdove moke. Ajda je 

temna, zato so ţgancem rekli "ta črni". Poleg ţgancev so pili kavo. 

 

Nepogrešljivi v prehrani so bili zelje, repa in fiţol, včasih tudi bob. Bob ni bil priljubljen, 

vendar pregovor pravi "Lakota sladi bob. " 

 

Gospodinja je na teden kupila od 20 do 25 dekagramov mesa za govejo juho. Meso so si 

praznično razdelili. Več ga je dobil tisti, ki je hodil na delo. Če je meso ostalo, so gospodinje 

pripravile jesih flajš – goveje meso iz juhe, narezano na kocke in zalito s kisom. 

Zelo pomembna je bila ozimnica. Naribali so repo, zelje, v klet so spravili jabolka in krompir. 

 

Največje veselje je bilo v času kolin. To so bili dnevi v letu, ko so se res do sitega najedli. 

Navada je bila, da so del kolin razdelili sosedom ali pa tistim, ki so dajali pomije (hrana za 

prašiča). Po kolinah je bila obvezna ţolca. Hladno in s čebulo so jo ponudili kot samostojno 

jed ali s solato. Veselje so prinesli tudi prazniki, ko se je po hišah vil vonj po pečeni ocvirkovi 

potici. 
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Slika 5: Koline.
23

 

 

 

Primer dnevnih rudarskih obrokov: 

zajtrk: kava, čaj ali mleko (po ţelji), salama, 1 kos kruha; 

kosilo: fiţolova juha, kruh, palačinka; 

večerja: jetrnica, kruh, čaj. 

ali 

zajtrk: kava, čaj, mleko, slanina, sir, kruh; 

kosilo: juha, krompir, zrezki; 

večerja: kranjska klobasa, kruh, čaj. 

 

Jedilniki so bili raznoliki in so se spreminjali tudi glede na letne čase. Kuharice so imele več 

različnih tedenskih jedilnikov, ki so jih menjale, da prehrana ni bila enolična. Solata je bila 

sezonska, pozimi največkrat zelena, radič, zeljna; poleti pa je bila izbira bolj pestra. Pecivo so 

kuharice pekle same, npr.: buhtlje, krofe, jabolčni zavitek, flancate.
24

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.prlekija-on.net/profil/1155/darkman/862/koline.html. 

24
 Povzeto s svetovnega spleta (15. 7. 2011): http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/projekti/prehrana/prehrana.html. 

http://www.o-tozagorje.tb.edus.si/projekti/prehrana/prehrana.html
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 Slika 6: Flancati.
25

 

 

 

Do začetka našega stoletja so bile ljudske jedi v Sloveniji izrazito vezane na posamezna 

kulturna območja, v vsakem od njih so bile še številne pokrajine s samosvojimi ljudskimi 

jedmi. V zadnjih stoletjih so vključevale tudi nova ţita in sadeţe, npr. ajdo, koruzo in 

krompir, ki so postali steber prehrane na podeţelju. Mnoge ljudske jedi pa so skoraj povsem 

izginile skupaj z nekaterimi vrstami ţita, sadeţi in povrtninami (npr. pira, proso, bob, leča), 

danes pa se znova vračajo kot del uravnoteţene, zdrave prehrane.
26

 

Na vsakdanjo in praznično hrano Slovencev so vplivali različni klimatski vplivi, sestava tal, 

gospodarski pogoji, zveze in kulturnozgodovinske razmere. Dodati je treba še vplive 

sosednjih kuhinj: na severu avstrijske, zlasti dunajske (ki je najbolj vplivala na našo 

meščansko in trško kuhinjo), na zahodu sredozemske, predvsem furlanske, na vzhodu 

madţarske in na jugu, predvsem v zadnjih petdesetih letih, balkanske kuhinje. V osrednji 

Sloveniji so se vsi vplivi prepletali; tako so nastale številne samosvoje jedi in prehranske 

navade.
27

 

Značilnosti v prehrani lahko ločimo po socialnih plasteh in območjih. V panonskem svetu – v 

Prekmurju, Prlekiji, na Ptujskem polju in v Halozah – vsebuje prehrana veliko testenin, 

raznovrstnih močnatih jedi in juh. Zanimivo je, da je med slednjimi največ brezmesnih. Tudi 

sicer lahko za starejšo vsakdanjo kmečko domačo hrano na Slovenskem rečemo, da je bila 

skoraj brez mesa in smo bili Slovenci, vse do pred nekaj desetletji, vegetarijanci.
28

 

                                                           
25

 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://okusno.je/recept/krhki-flancati. 

26
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 257. 

27
 Prav tam. 

28
 Prav tam. 
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2.1.2 Danes (od leta 1991 do 2010) 

Domača kuhinja Slovencev je bogata. Iz nje lahko še danes črpamo številne jedi in zamisli za 

bolj zdravo in uravnoteţeno prehrano, tudi za varovalno, za diete in post. Kar zadeva 

tradicionalno kuho, je Slovenija prava Evropa v malem. Tri velike evropske kulture – alpska, 

panonska in sredozemska – si tukaj podajajo roke, a vsaka s svojimi značilnimi jedmi.
29

 

Slovenska kulinarika je kuhinja regij, saj Slovenijo sestavlja 40 kulinaričnih območij s 

samosvojimi jedmi. Zbranih imamo obilo receptov ljudskih, domačih, tradicionalnih jedi z 

vseh koncev Slovenije.
30

 

Dobro zdravje je prvina kakovosti ţivljenja, ki je povezano z najširšim človekovim okoljem, 

kjer ima zdrava prehrana pomembno mesto. Posameznikovega zdravja ni mogoče ločiti od 

druţbenega zdravja, ki ga ocenjujemo s stališča telesne duševne in socialne blaginje.
31

 

 

Zdravo prehranjevanje zajema uravnoteţeno prehrano, ki preprečuje tako imenovane 

deficitarne bolezni, torej tiste, ki v Sloveniji ne pomenijo socialnega in medicinskega 

problema; in varno prehrano, ki preprečuje akutne in kronične zastrupitve z aditivi in s 

kontaminanti, ki so v hrani, ki jo zahtevajo predpisi ter varovalne, tudi zaščitne ali 

funkcionalne prehrane, zaradi katere je človek varnejši pred sodobnimi, tako imenovanimi 

civilizacijskimi boleznimi. 

 

Prehrana pa mora biti, ne nazadnje, tudi biološko in gastronomsko sprejemljiva. O biološki 

sprejemljivosti govorimo, če človek ni preobčutljiv (alergičen) na zauţito hrano. Pri uţivanju 

hrane se moramo dobro počutiti. Dobro pa se počutimo ob okusni in lepo pripravljeni ter 

sploh vabljivi hrani.
32

 

 

                                                           
29

 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 256. 

30
 Prav tam. 

31
 Pokorn, Draţigost: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani (dalje: Pokorn, 

D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani). Ljubljana: Marbona, 2004, str. 

9. 

32
 Prav tam, str. 10. 
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Dodatni dejavniki pri zdravem načinu prehranjevanja ljudi so človekove prehrambene navade 

in razvade, njegov tradicionalni ali celo alternativni način prehrane, prav tako pa tudi moţnost 

nabave in priprave zdrave hrane.
33

 

 

Ţal na podlagi podatkov ugotavljamo, da so prehranjevalne navade odraslih Slovencev danes 

v povprečju slabe. Oblikovanje prehranjevalnih navad se začne ţe v zgodnjem otroštvu in so 

odvisne od mnogih vplivov, ki jih razvrščamo v več skupin: 

 Fiziološki vplivi so povezani s potrebami telesa po hrani z ustrezno hranilno in 

energijsko sestavo; med drugim so odvisni od spola, starosti, telesne dejavnosti in 

zdravstvenega stanja. 

 Družbeno-ekonomski vplivi se nanašajo na dosegljivost ustrezne prehrane in spadajo 

med pomembne zunanje dejavnike, obsegajo pa tudi povezovalno vlogo, ki jo opravlja 

prehranjevanje v druţini ali drugih okoljih. Velik vpliv na dostopnost hrane imata 

njena cena in gmotno stanje oz. denar, ki ga posameznik ali druţina lahko nameni 

zanjo. 

 Duševni (psihološki) vplivi so najmočneje prisotni v druţini in posebno izraziti prek 

vpliva staršev na otroke. Ugotovljeno je, da starši in drugi pripravljavci hrane 

posredno močno vplivajo na izbiro ţivil in jedi pri otrocih. Duševno seveda vpliva tudi 

okolje, posebno če je hrupno ali celo stresno. Uţivanje obrokov v sproščenem okolju 

ni samo pogoj za normalen potek presnovnih dogajanj, temveč je tudi močan 

druţbeno-sporazumevalni element.
34

 

 Kulturno-verski vplivi spadajo med vplive okolja, v katerem posameznik ţivi, in so 

značilni za prehrano naroda. Povezani so s tradicijo načina priprave hrane in načinom 

prehranjevanja. Izredno opazni so pri pojavljanju in razvoju alternativnih oblik 

prehranjevanja.
35

  

 

Prehrana sodobnega povprečnega Slovenca je nepravilno sestavljena. Vsebuje preveč 

(predvsem nasičenih) maščob, preveč alkohola in premalo ţit, ţitnih izdelkov, sadja in 

                                                           
33

 Prav tam, str. 11. 

34
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 267. 

35
 Prav tam, str. 268. 
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zelenjave. Nepravilne prehranske navade in neustrezen način ţivljenja se zrcalijo tudi v tem, 

da ima velik deleţ prebivalcev Slovenije čezmerno teţo.
36

 

Epidemiološke raziskave kaţejo, da Slovenci še vedno pojemo veliko preveč nekakovostnih 

maščob (npr. v svinjskem mesu in mlečnih izdelkih) in premalo varovalnih snovi, ki so v 

sadju, zelenjavi in polnovrednih izdelkih iz ţit. Ravno tako jemo premalo rib, ki so še posebej 

primerna varovalna hrana, predvsem takrat, ko z njimi nadomestimo meso klavnih ţivali (npr. 

svinjsko).
37

 

Del prehranskih navad je tudi ritem prehranjevanja. Zanj ni pomembno samo število dnevnih 

obrokov, ampak tudi časovni razmik med njimi. Slovenci vse prevečkrat izpuščajo zajtrk, 

razmik med zajtrkom in kosilom pa je predolg. Še vedno jih veliko med obroki uţiva 

prigrizke in tako s hrano pridobi preveč energije. Tudi pri nas je zelo ukoreninjena navada, da 

ljudje pojedo vse, kar imajo na kroţniku, ne glede na količino.
38

 

Tudi pravilo, da je iz hrane treba odstraniti vidne maščobe, še vedno premalo upoštevamo, 

čeprav bi tako občutno zmanjšali količino zauţitih maščob. Kakovostni sestav hrane bi lahko 

izboljšali tudi z zmanjšanjem količin maščob, sladkorja in jajc pri pripravi jedi. Na jedilniku 

imamo vse premalo ţita in ţitnih izdelkov, medtem ko preveč pojemo belega kruha. 

Pomanjkljivo je uţivanje sadja in zelenjave, ki naj bi bila na mizi 4- ali 5-krat na dan. Kar 10 

% odraslih Slovencev sploh ne je zelenjave, preostali pa uţivajo premalo presne. Deleţ otrok, 

ki zelenjave ne jedo vsak dan, je verjetno še precej večji.
39

 

 

Omembe vredna je še poraba alkohola, ki je posebno velika v predelih, kjer prebivalci 

alkoholne pijače sami pridelujejo, npr. na Dolenjskem. 

Slovenci so druţabni, saj skoraj polovica odraslih dnevne obroke vedno zauţije v druţbi. 

Odrasli niso
40

 pristaši hitrega uţivanja hrane; takšnih je več med mladino. Veliko ljudi še 

vedno dosoljuje hrano. Meso, ki je bilo v preteklosti na mizi redko, jemo danes povprečno 

enkrat na dan. Najbolj priljubljena načina priprave mesa sta pečenje in cvrenje, šele nato sledi 

                                                           
36

 Prav tam. 

37
 Prav tam, str. 46. 

38
 Prav tam, str. 268. 

39
 Prav tam. 

40
 Prav tam. 
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kuhanje in dušenje. Med izdelki z manj maščob smo najbolje sprejeli mleko. Kar zadeva olje 

v vsakodnevni prehrani, še vedno najpogosteje uporabljamo mešano rastlinsko, čeprav ţe 

poznamo bolj zdrave vrste.
41

 

 

 

Stanje na področju prehranskih navad v Sloveniji  

 

Prehranjevalna navada (ali prehranjevalni vzorec) pomeni način prehranjevanja posameznika, 

skupine ali druţbe kot celote in je značilna za določen kulturni kontekst. Vključuje izbor in 

količino ţivil, deleţ posameznih ţivil v prehrani, način priprave hrane in pogostnost ter 

razporejenost uţivanja posameznih obrokov hrane preko dneva.  

Na prehranjevalne navade vplivajo socialne, ekonomske, etnične in kulturne danosti okolja, 

pa tudi izobraţenost ljudi ter dostopnost in cena hrane. Pravilne prehranjevalne navade so 

tiste, ki omogočajo, da je prehrana posameznika, skupine ali druţbe kot celote ob upoštevanju 

vseh zgoraj navedenih vplivov skladna s priporočili za zdravo prehrano (MZ, 2005).
42

 

 

Nezdrava prehrana in nezdravo prehranjevanje sta pojma, ki celostno zajemata več 

komponent prehranjevanja. Pod tema pojmoma so mišljeni neustrezna hranilna in energijska 

vrednost zauţite hrane, uporaba neustreznih ali celo nepravilnih načinov priprave in tudi 

nepravilen ritem uţivanja hrane, kar vse vpliva na zdravje človeka (MZ, 2005).
43

 

 

Dosedanji podatki o zdravstvenem stanju prebivalcev Slovenije kaţejo, da so razlike med 

regijami velike, stanje je slabše na severovzhodu (Zaletel-Kragelj, 2004).
44

 

 

 

Različne raziskave o načinu prehranjevanja v Republiki Sloveniji kaţejo, da je prehrana 

slovenskega prebivalstva nezdrava. Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja 

povprečnega Slovenca nista ustrezna, energijska vrednost povprečnega obroka je previsoka, 

                                                           
41

 Prav tam, str. 269. 

42
 Gabrijelčič Blenkuš, Mojca et al.: Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja 

zdravja (dalje: Gabrijelčič Blenkuš, M.: Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja 

zdravja). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 17. 

43
 Prav tam. 

44
 Prav tam. 
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zauţijemo preveč maščob v celoti in preveč nasičenih maščob, ki pomembno vplivajo na 

pojavnost bolezni srca in ţilja. V naši prehrani je premalo sadja, predvsem pa zelenjave ter 

prehranske vlaknine, ki so pomembni prehrambeni varovalni dejavniki pred kroničnimi 

nenalezljivimi boleznimi (v nadaljevanju besedila: KNB) (Koch, 1997).
45

 

Po podatkih nacionalne raziskave "Z zdravjem povezan ţivljenjski slog" se v Sloveniji zdravo 

in preteţno zdravo prehranjuje samo 23 % odraslega prebivalstva. Pri tem so posebej 

ogroţene naslednje skupine prebivalstva: moški, ljudje iz niţjih druţbenih slojev, osebe z 

niţjo stopnjo izobrazbe, aktivno zaposleni, prebivalci vaškega bivalnega okolja in 

vzhodnega
46

 slovenskega zdravstvenega področja ter populacija v starosti med 25 in 49 let 

(Zaletel-Kragelj, 2004).
47

 

 

Prva neposredna raziskava "Prehranske navade odraslih Slovencev z vidika varovanja 

zdravja" iz leta 1997 je na konkreten način pokazala, da je naša prehrana nezdrava tako po 

sestavi kot tudi po načinu priprave hrane in reţimu prehranjevanja. Izpostavila je namreč, da 

pojemo (Koch, 1997): (1) premalo sadja (povprečen Slovenec poje le en sadeţ dnevno), (2) 

relativno premalo sestavljenih ogljikovih hidratov (39 % dnevnega energijskega vnosa 

namesto 55 do 75 %), (3) premalo vlaknine (20 g namesto 27 do 40 g na dan), (4) preveč 

maščob (44 % dnevnega energijskega vnosa namesto do 30 %), (5) preveč nasičenih maščob 

(15 % namesto 10 % dnevnega energijskega vnosa), (6) pojemo preveč enostavnih ogljikovih 

hidratov (sladkarij, sladkih pijač); poleg tega (7) hrano preveč solimo (26 % ljudi dosoljuje 

hrano pri mizi), (8) jemo preveč kalorično hrano in (9) le polovica Slovencev redno 

zajtrkuje.
48

 

 

Za oceno prehranskih navad odraslih prebivalcev Slovenije pa so pomembni tudi podatki iz 

regionalnih raziskav CINDI, ki so bile izvedene med prebivalci Ljubljane v letih 1990/1991 in 

1996/1997, v letu 2002/2003 pa so bili poleg Ljubljančanov vključeni še prebivalci 

demonstracijskih regij Pomurja in Severne Primorske. Objavljeni podatki prve izvedbe 

(Zaletel-Kragelj, 2004) kaţejo, da je bila uporaba ţivalskih maščob pri kuhanju previsoka pri 

55 % anketirancev (upoštevani so bili tudi vsi tisti, ki so uporabljali mešano maščobo), 

                                                           
45

 Prav tam. 

46
 Prav tam. 

47
 Prav tam, str. 18. 

48
 Prav tam. 
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polnomastno mleko je uţivalo 25 % anketirancev, polovica (52 %) jih je uţivala bel kruh, le 

10 % jih je uţivalo sadje in zelenjavo vsak dan, polovica anketirancev je uţivala meso več kot 

dva- do trikrat na teden.
49

 

 

Prehranske ukrepe, ki bi bili potrebni za izboljšanje zdravja v Sloveniji, lahko strnemo v štiri 

točke: 

o Zmanjšati bi morali količino celotnih, zlasti pa nasičenih maščob v prehrani ter       

izboljšati kakovost uporabljanih maščob (npr. uporabljati olivno olje ali posebna olja). 

o V prehrani bi morali uţivati več zaščitnih snovi (vlaknin, vitaminov, rudnin), kar 

pomeni zlasti več sadja, zelenjave in polnovrednih ţitnih izdelkov. 

o Zmanjšati bi morali količino popitih alkoholnih pijač in zauţite soli. 

o Kot skupnost bi morali zmanjšati deleţ čezmerno teţkih in debelih ljudi v prebivalstvu 

s spremembo prehrane (tudi z upoštevanjem prvih dveh točk) in širokim spodbujanjem 

dejavne rekreacije.
50

 

 

Svoje prehranske navade bi Slovenci nedvomno morali spremeniti. Pri tem opravi pomembno 

vlogo prehranska vzgoja, tako v oţjem (npr. v šolah) kot v širšem merilu, toda izobraţevanje 

in skrb za zdravo prehrano bi morala trajati vse ţivljenje.
51
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 Prav tam. 

50
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 54. 

51
 Prav tam, str. 269. 
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2.1.3 Uravnoteţena in zdrava prehrana 

 

Po Mitchellovi definiciji vsebuje uravnoteţena prehrana vse esencialne hranljive snovi v takih 

količinah in razmerjih, da v največji moţni meri zadoščajo za delovanje vseh telesnih funkcij. 

Prehrana, ki ustreza tako strogim zahtevam, je bistvena za čim uspešnejši razvoj, telesno in 

duševno zdravje, odpornost proti neugodnim vplivom okolja, optimalno telesno in duševno 

storilnost ter doseganje visoke starosti.
52

 

 

Uravnoteţena prehrana se ne nanaša na prebivalstvo, temveč na posameznika, zato nima 

predpisanih vzorcev. Normativna priporočila za oskrbo s hranljivimi snovmi so le njeno 

nepogrešljivo orodje. Ne moremo se jih slepo drţati, ampak moramo upoštevati še vrsto drugih 

zakonitosti, ki vplivajo na izkoristek hranljivih snovi in človekove hranitvene potrebe. 

Priporočila navajajo pravzaprav minimalne količine za posamezne hranilne snovi, ki jih mora 

človek dobiti s hrano, da se ne bi pokazale posledice pomanjkanja.
53

 

 

Dnevna prehrana mora vsebovati dovolj makrohranil: beljakovin, maščob in ogljikovih 

hidratov v pravilnem razmerju, vsebovati mora primerno količino dietne vlaknine, vitaminov in 

mineralov ter vode.
54

 

 

Priporočljiva energijska in hranilna sestava prehrane se razlikuje glede na razvojno obdobje 

posameznika in njegovo telesno dejavnost. Priporočila o tem, koliko naj bi posamezne 

sestavine prispevale k energijski vrednosti celotne prehrane, navajajo za zdravega odraslega 

naslednje količine: 

 beljakovin od 10 do 15 %,  

 maščob od 15 do 30 % in  

 ogljikovih hidratov od 50 do 75 %.  

Vlaknin naj bi zauţili od 25 do 40 g na dan in soli od 1 do 6 g. Prehrana Slovencev vsebuje 

preveč maščob in premalo dietnih vlaknin. To pa je lahko dejavnik tveganja za nastanek 

kroničnih bolezni.
55

  

                                                           
52

 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 45. 

53
 Prav tam. 

54
 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 15. 

55
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 46. 
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 Beljakovine 

 

Beljakovine so pomembne, ker brez njih telo ne more rasti, niti razvijati se ali obnavljati. 

Potrebe po beljakovinah se s starostjo sicer spreminjajo, vendar jih človek nujno potrebuje vse 

ţivljenje.
56

 

 

Dnevne potrebe po beljakovinah so 2,2–1,6g/kg telesne teţe na dan pri dojenčkih in do 0,8g/kg 

dnevno pri odraslih osebah. Pri tem igra kakovost beljakovin pomembno vlogo.
57

 

 

Temeljni gradniki beljakovin so aminokisline. Več med seboj povezanih aminokislin tvori 

beljakovino, zaradi različnih kombinacij aminokislin pa se beljakovine med seboj razlikujejo. 

Med njimi je precej takšnih, ki jih telo nujno potrebuje. Imenujemo jih esencialne aminokisline. 

Za otroke je esencialnih 10, za odrasle 8 aminokislin. Beljakovine, ki vsebujejo vse esencialne 

aminokisline, imajo visoko biološko vrednost.
58

 

 

Slika 7: Ţivila, ki so bogata z beljakovinami.
59

 

 

 

 

                                                           
56

 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 37. 

57
 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 16. 

58
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 38. 

59
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.planet-

lepote.com/rekreacija_in_hujsanje/zdrava_prehrana/beljakovine_v_prehrani. 
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Prehrana, ki vključuje rastlinske in ţivalske beljakovine, običajno zadovolji po količini vse 

biološke potrebe. Ţivalske beljakovine imajo v primerjavi z rastlinskimi beljakovinami, ki jih je 

potrebno zauţiti več, da organizem dobi vse potrebne aminokisline, zelo visoko biološko 

vrednost, zato jih tudi ni potrebno zauţivati v večji količini.
60

 

 

Za človeka so nadvse dober vir beljakovin ţivila ţivalskega izvora: meso, ribe, jajca, sir, 

mleko. Tudi med ţivili rastlinskega izvora so nekatere vrste, ki vsebujejo več beljakovin, 

predvsem zrna stročnic (npr. fiţol, grah, soja), nekaj beljakovin premorejo tudi ţita in jedrca 

oreškov.
61

 

Priporočena količina beljakovin zadostuje, če je v dnevni prehrani dovolj energijskih hranil, 

ogljikovih hidratov in maščob oziroma, če je dnevna prehrana energijsko uravnoteţena.
62

 

 

 

 Maščobe 

 

Maščobe so za telo energijski material (na enoto dajejo dvakrat več energije kot ogljikovi 

hidrati), poleg tega zagotavljajo v njih topne vitamine (A, D, E in K) in
63

 maščobne kisline, ki 

jih telo nujno potrebuje, a jih samo ne more sintetizirati.
64

 

 

Zdrava prehrana naj vsebuje od 15 do 30 % maščob glede na energijsko vrednost celodnevnega 

obroka hrane, izjemoma do 35 % pri zdravih, telesno aktivnih in normalno teţkih osebah.
65

 

Za zdravje so bolj priporočljive maščobe, ki vsebujejo čim manj nasičenih in čim več 

nenasičenih (posebno enkrat nenasičenih) maščobnih kislin.
66
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 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 17. 

61
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 37. 

62
 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 18. 

63
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 39. 

64
 Prav tam, str. 40. 

65
 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 18. 

66
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 41. 
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Maščobe se v prehrani pojavljajo v vidni in nevidni obliki. V vidni obliki so kot olje za kuho in 

zabelo ter kot del mesa ali mesnega izdelka, v nevidni obliki pa v siru, jajčnem rumenjaku, 

čokoladi, omakah, ocvrti hrani itd.
67

 

 

Slika 8: Ţivila, ki vsebujejo veliko maščob.
68

 

 

 

Posebnost pa so omega maščobne kisline (vsebuje jih predvsem ribje meso); njihov vpliv na 

raven holesterola v telesu je namreč ugoden.
69

 

 

 

 Ogljikovi hidrati 

 

Ogljikovi hidrati oskrbujejo telo predvsem z energijo, vendar so s svojimi sestavinami 

vključeni tudi v vsako telesno celico. Nastajajo predvsem v rastlinah s fotosintezo, zato so 

glavna sestavina ţivil rastlinskega izvora.
70

 

Celokupna priporočena količina ogljikovih hidratov je od 50 do 60 % ali tudi več, glede na 

dnevno priporočene energijske potrebe.
71

 

 

                                                           
67

 Prav tam, str. 41. 

68
 Povzeto s svetovnegaa spleta (1. 11. 2011): 

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010121405601328. 

69
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 43. 

70
 Prav tam, str. 38. 

71
 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 15. 
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Med prebavo se ogljikovi hidrati v telesu razgradijo na enostavne sladkorje. Monosaharidi 

izmed vseh sestavin hrane tudi najmanj obremenijo prebavila.
72

 

Monosaharide in disaharide imenujemo sladkorji, ker so sladkega okusa. Mednje uvrščamo 

kuhinjski sladkor (saharozo, ki je disaharid) in sladkorje, ki so
73

 naravne sestavine mleka, sadja 

in zelenjave.
74

 

 

Slika 9: Ţivila bogata z ogljikovimi hidrati.
75

 

 

 

Med polisaharidi so pomembni predvsem škrob (npr. v kruhu, krompirju, korenasti zelenjavi, 

riţu, grahu) in snovi, ki se med prebavo ne razgradijo in jih imenujemo vlaknine (balastne 

snovi). Največ vlaknin vsebujejo ţitni izdelki, sadje in zelenjava. Večplastni pomen 

prehranskih vlaknin so dokazali v zadnjih petdesetih letih. Ugotovili so, da vlaknine ugodno 

vplivajo na prebavo in presnovo, hkrati pa ne dajejo energije. Energija, ki jo dobimo z 

ogljikovimi hidrati in je ne porabimo, se uskladišči kot glikogen oz. tudi kot maščevje.
76
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 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 38. 

73
 Prav tam. 

74
 Prav tam, str. 39. 

75
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): 

http://mojdom.dnevnik.si/sl/Uporabno/2564/S+pravilno+prehrano+odpravite+slabo+razpolo%C5%BEenje. 

76
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 39. 
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 Vitamini in minerali 

 

Človeško telo potrebuje trinajst vitaminov in osemnajst doslej znanih mineralov, od katerih 

omenjamo predvsem sedem, ker ostale elemente dobimo tudi v neuravnoteţeni prehrani.
77

 

 

Dnevna prehrana z dovolj sadja, zelenjave in polnovrednih ţitnih izdelkov kot tudi stročnic, 

praviloma vsebuje dovolj vitaminov in mineralov, prav tako pa tudi dovolj dietne vlaknine, 

seveda, če ni osiromašena s temi sestavinami hrane.
78

 

 

Vitamini so skupina kemično različnih snovi, ki jih telo nujno potrebuje, vendar v majhni 

količini. Vnašamo jih s pravilno prehrano. Vitamini sodelujejo v številnih telesnih dogajanjih, 

od vzdrţevanje in rasti do celične presnove. Vplivajo na telesno in duševno stanje 

posameznika. Če vitaminov ne dobimo dovolj, nas lahko pestijo neprijetne ali celo hude 

zdravstvene posledice. Ustrezen vnos vitaminov v telo zagotavlja uţivanje sadja in zelenjave. 

Ker so vitamini nestabilne snovi, ki so pod vplivom zunanjih dejavnikov (npr. toplote, 

svetlobe) izgubljajo, je pomembno, da sadje in zelenjavo uţivamo tudi sveţo in surovo.
79

 

 

Slika 10: Ţivila bogata z vitamini in minerali.
80
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 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 22. 

78
 Prav tam, str. 20. 

79
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 43. 

80
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.paparica.si/prehrana_sadjeinzelenjava.html. 
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Minerali imajo podobno vlogo v organizmu kot vitamini. So pomembne sestavine telesnih 

tekočin, številnih encimskih sistemov ali delujejo kot gradbeni elementi. Glede na količino 

mineralov, ki jih človek potrebuje, jih delimo v makro in mikroelemente.
81

 

 

Med makroelementi, ki jih telo potrebuje sorazmerno veliko, so ţelezo, kalcij, fosfor, kalij, 

ţveplo, klor, natrij in magnezij. Med mikroelementi, ki jih potrebujemo malo, pa so jod, baker, 

mangan, fluor, nikelj, cink, krom in selen.
82

 

Zdrava prehrana omogoča optimalni psihofizični razvoj, intelektualno sposobnost, vitalnost in 

zorenje, poveča splošno odpornost in delovno storilnost. Pomeni uravnoteţen vnos vseh 

potrebnih hranilnih snovi ter ustrezno energijsko vrednost hrane.
83

 Raziskave kaţejo, da je 

subklinični primanjkljaj ţivljenjsko pomembnih snovi poleg debelosti (energijske 

prehranjenosti) najpogostejši pojav v zahodnem svetu.
84

 

 

 

Zdrava prehrana obsega: 

 čim več ţit in ţitnih izdelkov (40 %), torej črnega kruha, testenin, riţa, kašnatih jedi, 

 sadja in zelenjave 35 %, pri čemer naj bo najmanj ena tretjina sveţega sadja in sveţih 

solat (skupaj pribliţno 300 do 400 g na dan), 

 mlečnih izdelkov, rib, jajc, perutnine, mesa klavnih ţivil itd. 20 % oz. ne več kot 100 g 

pustega mesa na dan ali ustreznih zamenjav ter 

 čim manj slaščic, maščob in sladkorjev (največ 5 % na dan).
85
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 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 23. 

82
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 44. 

83
 Prav tam, str. 9. 

84
 Prav tam, str. 10. 

85
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 48. 
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Slika 11: Prehranska piramida.
86

 

 

 

 

 

V boju proti civilizacijskim boleznim v okviru prehrane ni pomembno le odpravljanje 

dejavnikov tveganja, ampak predvsem več varovalnih snovi – torej več sadja, zelenjave, črnega 

kruha ali drugih podobnih izdelkov iz ţita ter rdečega vina namesto ţganja in piva. Vse to 

ponuja ravno sredozemski način prehranjevanja.
87

 

 

Sredozemska dieta "razvršča" ţivila na poseben način: 

 Ţivila, ki jih jemo vsak dan: ţita in ţitni izdelki, sadje, zelenjava, stročnice, semena, 

oreški, mlečni izdelki, olivno olje.
88

 

 Ţivila, ki jih jemo le nekajkrat na teden: ribe, perutnina, jajca, slaščice. 

 Ţivila, ki jih jemo le nekajkrat na mesec: svinjsko, goveje, ovčje meso ... 

Vsa ţivila razporedimo v dnevnem jedilniku na najmanj tri ali štiri obroke.
89
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 Povzeto s svetovnega spleta (15. 8. 2011): http://www.tvojportal.si/blog/viewpost/4244.htm. 

87
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 48. 

88
 Prav tam. 

89
 Prav tam, str. 49. 

http://www.tvojportal.si/blog/viewpost/4244.htm
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Slika 12: Sredozemska dieta.
90

 

 

 

 

 

Prehrambna piramida ţivil je namenjena načrtovanju zdrave dnevne prehrane, ki omogoča 

ljudem, da si hitro in preprosto sestavijo uravnoteţeno prehrano glede na svoje denarne 

zmogljivosti in priljubljenost hrane. Piramida ţivil pa predstavlja le neko orientacijo ali pomoč 

za enostavno in hitro sestavljanje hranilno polnovredne hrane. Šele pravilna kombinacija in 

količina različnih ţivil v dnevnem jedilniku nam lahko ponudi dovolj hranilnih snovi, ki so 

potrebne za zdravo ţivljenje: energijska hranila, vitamine, minerale, pomembne aminokisline in 

maščobne kisline ter dietna vlakna.
91

 

 

S pomočjo piramide ţivil izbiramo priporočene količine ţivil za posamezne starostne skupine 

tako, da dnevni jedilnik zadosti vsem priporočenim hranilnim potrebam za zdravo 

prehranjevanje. Vsaka skupina ţivil vsebuje večjo količino določenih, ţivljenjsko pomembnih 

                                                           
90

 Povzeto s svetovnega spleta (15. 8. 2011): http://www.finance.si/25229/Najbolj%B9a_je_mediteranska_dieta. 

91
 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 59. 

http://www.finance.si/25229/Najbolj%B9a_je_mediteranska_dieta
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hranil kot druga, zato izbiramo ţivila iz vseh skupin. Ţivila se med seboj razlikujejo po hranilni 

gostoti.
92

 

 

Prehranska piramida nam pokaţe le vrsto in okvirno količino dnevno priporočenih ţivil, zato 

moramo temu prikazu dodati še nekatera splošna priporočila glede reţima dnevnega 

prehranjevanja in ţivljenja.
93

 

 

Hrana, ki jo uţivamo, praviloma ni sestavljena le iz ene vrste hranil. Vsako ţivilo (razen 

sladkorja) je mešanica različnih hranil. Če ţelimo, da bo naša prehrana polnovredna in bomo 

zauţili dovolj vseh hranil, ki jih telo potrebuje, moramo vedeti, katera in koliko ţivil vsebujejo 

različne vrste hranil. Takšno poznavanje nam bo tudi omogočilo, da bomo znali zmerno uţivati 

hrano in se izogniti hranilom, ki lahko v preveliki količini škodujejo zdravju.
94

 

 

Vsa ţivila lahko razdelimo glede na glavno hranilo oz. njihov posebni pomen za prehrano v 

šest glavnih skupin: 

 škrobna ţivila, 

 zelenjava, 

 sadje, 

 mleko, 

 meso in 

 maščobe.
95

 

 

Zdrava prehrana mora vsak dan obsegati ţivila iz vsake od njih. Poleg teh osnovnih skupin 

imamo še ţivila, ki za uravnoteţeno prehrano niso nujna, dajejo pa okus, videz in obliko (npr. 

sladkor, sol, začimbe in dišavnice).
96
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 Prav tam, str. 60. 

93
 Prav tam. 

94
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 169. 

95
 Prav tam. 

96
 Prav tam. 
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V vsaki od naštetih skupin so različna ţivila. Ločimo jih lahko po: 

o izvoru (rastlinskega ali ţivalskega izvora), 

o mestu pridobivanja (npr. iz morja, gozda, velikih nasadov), 

o kraju pridelave (domača, uvoţena iz drugih deţel), 

o načinu pridobivanja.
97

 

 

Skoraj 75 % vseh ţivil izhaja iz treh skupin: ţita, sadje in zelenjava. To omogoča ljudem, da 

zauţijejo dovolj kompleksnih ogljikohidratov, vitaminov, mineralov in dietne vlaknine in malo 

maščob
98

. Če v dnevni obrok vključimo ţita in ţitne izdelke, sadje in/ali zelenjavo in mlečne 

in/ali mesne izdelke v zadostni količini, zelo malo tvegamo, da bi prišlo do pomanjkanja 

posameznih hranil. Dobro je, če obrok hrane vsebuje mlečne in mesne izdelke, ker mleko 

vsebuje veliko kalcija in vitamina B2, malo pa ţeleza in cinka; meso vsebuje veliko ţeleza in 

cinka, malo pa kalcija. Z ribami lahko dobimo dovolj kalcija in še visokovredne maščobne 

kisline, omega 3, ki zamenjajo slabe, nasičene maščobe v klavnem mesu: govedini, teletini, 

jagnjetini itn. Ribe vsebujejo nekoliko manj ţeleza kot rdeče klavno meso.
99

 

 

 

 Škrobna ţivila 

 

V skupino škrobnih ţivil uvrščamo tista, ki vsebujejo veliko škroba in drugih sestavljenih 

ogljikovih hidratov, zmerno količino beljakovin in zelo malo ali nič maščob. So pomemben vir 

vitaminov skupine B, nimajo pa vitaminov A in C. Vsebujejo veliko fosforja, a le malo 

kalcija.
100

 

Med škrobna ţivila spadajo ţitno zrnje, predelano na različne načine, močnati izdelki 

(testenine, kruh), stročnice, tudi krompir, ki je po izvoru sicer zelenjava, vendar ga zaradi 

velike vsebnosti škroba pogosteje uvrščamo kar med škrobna ţivila.
101
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Po priporočilih za zdravo prehrano naj bi bilo v vsakodnevni prehrani največ ravno škrobnih 

ţivil; ta so osnovnica prehranske piramide. Vsebovali naj bi jih vsaj štirje obroki na dan.
102

 

 

Ţita, testenine in kruh  

 

Ţita so uţitna semena gojenih trav: pšenice, koruze, riţa, ovsa, ječmena, rţi, prosa, ajde. So 

osnovna sestavina človeške prehrane. Ţitna zrna vsebujejo pribliţno 75 % škroba in od 7 do 14 

% beljakovin, ki pa nimajo tako velike biološke vrednosti kot ţivalske beljakovine. Če ţelimo 

zadostiti potrebam po vseh aminokislinah, moramo zato zauţiti večjo količino ţit ali jih spretno 

kombinirati z drugimi ţivili, da bi dobili idealno beljakovinsko sestavo.
103

 

 

Prehransko so najbolj kakovostna cela zrna, sledijo kaše (ješprenj, prosena, ajdova kaša), 

kosmiči (ovseni kosmiči iz celega zrna), zdrob (pšenični, koruzni zdrob), moke iz celega zrnja 

(polnozrnata moka, graham moka, črna moka) ter moke z odstranjenimi otrobi (bela moka) in 

kosmiči iz teh mok (riţevi kosmiči, koruzni kosmiči). Enako velja za industrijsko predhodno 

zaklenjene (instant) ţitne izdelke.
104

 

 

Poleg ţitnih izdelkov, ki jih dobimo z drobljenjem ţitnih zrn, sta za zdravo prehrano pomembni 

še dve podskupini ţitnih izdelkov: testenine in kruh.
105

 

 

Testenine so narejene iz ostre moke trdih vrst pšenice, vode in soli. Pripravljamo jih lahko tudi 

iz ajdove, riţeve, sojine in drugih vrst moke. Pri nas testu običajno dodamo jajca (jajčne 

testenine). Pred uţivanjem testenine skuhamo v kropu.
106

 

Poznamo zelo veliko različnih vrst testenin. Običajno jih uţivamo z zelenjavno ali zelenjavno-

mesno omako, uporabljamo jih za jušne zakuhe, za testeninske jedi, pečene v pečici, in 

podobno.
107
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Najbolj razširjena oblika ţitne hrane je kruh, ki ga tradicionalno pripravljamo iz moke, vode, 

soli in kvasa. Vrste kruha se razlikujejo po vrsti moke, iz katere so pečene. Čim bolj je moka 

grobozrnata in čim več sestavin celega zrna vsebuje, tem bolj kakovosten je kruh. Stara, 

domača kuhinja v vseh predelih Slovenije nam je ohranila pravo bogastvo različnih vrst kruha, 

od vsakdanjih, prehransko najkakovostnejših grobozrnatih, zmesnih, rţenih, koruznih, ajdovih 

do belih pšeničnih pogač in potic, ki so jih naši predniki pripravljali za največje praznike.
108

 

Stročnice 

Posušena zrna stročnic so uţitni deli nekaterih vrst rastlin iz druţine metuljnic (stročnic). 

Čeprav obstaja prek 11.000 različnih vrst stročnic, so najbolj znane fiţol, grah, čičerka, leča, 

bob, fiţol lima in soja. Stročnice štejemo med najstarejše gojene rastline in še danes so po 

svojem pomenu v prehrani tik za ţiti.
109

 

Prednosti stročnic so: njihova visoka prehranska vrednost, enostavno pridelovanje, velik 

donos in to, da njihova suha zrna najlaţe shranimo za zimsko obdobje.
110

 

Pomen stročnic v prehrani prebivalstva pri nas se je, tako kot po vsej Evropi, začel 

zmanjševati po odkritju Amerike, oziroma potem, ko je mesto glavnega škrobnega ţivila 

poleg ţit prevzel iz Amerike prineseni krompir. Danes so stročnice zaradi zamudne priprave 

precej pozabljene. Ker pa se ljudje vse bolj zavedajo pomena vlaknin v prehrani in ker se 

povečuje zanimanje za vegetarijanstvo, se stročnice v zadnjem času ponovno vračajo na naše 

mize.
111

 

Vsi sojini izdelki v glavnem sluţijo kot nadomestno beljakovinsko ţivilo v okviru 

vegetarijanske prehrane ali kot dodatek, ki obogati sicer z ţivalskimi beljakovinami revno 

prehrano.
112
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Krompir 

Krompir je gomoljevka, ki izvira iz Juţne Amerike. Za ţiti in ţitnimi izdelki je drugi 

pomembni vir energije v vsakodnevni prehrani srednjega klimatskega pasu Evrope in 

Amerike. V Evropo so ga prinesli po odkritju Amerike, vendar se je razširil in postal 

pomemben šele v 18. stoletju, ko je v veliki meri pomagal izkoreniniti lakoto in ko je na 

mizah mnogih narodov (npr. Francozov, Nizozemcev, Nemcev, pa tudi Slovencev) zamenjal 

fiţol in ţitne jedi.
113

 

 

 Zelenjava 

V to skupino uvrščamo uţitne dele rastlin (vrtnin), ki vsebujejo veliko vode (do 90 %), v vodi 

topnih vitaminov, kalija, magnezija, kalcija in drugih mineralov, vlaknin ter zmerno količino 

ogljikovih hidratov in beljakovin.
114

  

Po priporočilih za zdravo prehrano, ki jih je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, 

potrebujemo za zadosten vnos vlaknin, vitaminov in mineralov v telo vsaj 400 g zelenjave in 

sadja na dan. V dnevnem obroku naj bi bilo do 200 g kuhane zelenjave, 100 g sveţe surove 

zelenjave ter od 100 do 300 g sadja. Zelenjava oz. sadje naj bi bila del vsakega obroka. 

Slovenci se teh priporočil ne drţimo. Pojemo pribliţno pol
115

 manj zelenjave in sadja, kot je 

priporočeno, čeprav ţivimo na območju, kjer raste ali bi lahko raslo veliko vrst zelenjave
116

. 

Glede na to, katere dele rastline uţivamo, delimo zelenjavo na listnato in stebelno zelenjavo, 

brstnice in plodovke, čebulnice in korenovke ter sveţe stročnice. Če ţelimo s hrano dobiti vse 

potrebne sestavine, moramo uţivati vrtnine iz vseh štirih skupin
117

. 
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Med listnato in stebelno zelenjavo so pri nas najbolj razširjene vrste zelenjave, npr. glavnata 

solata, endivija, ledenka, radič, motovilec, regrat, vitlof, vrtna kreša, špinača, blitva, stebelna 

zelena, zelje, ohrovt, cvetača, brokoli in druge. Deleţ vlaknin je največji v kapusnicah (zelju, 

ohrovtu, cvetači, brokoliju), medtem ko jih je v zeleni solati, ki je pri nas prav gotovo najbolj 

razširjena zelenjava, malo.
118

 

Med brstnice in plodovke uvrščamo beluše, artičoko, paradiţnik, papriko, jajčevce, kumare, 

bučke, buče in druge. Njihova značilnost je, da vsebuje veliko vode, kalija, magnezija, 

vlaknin in naravnih barvil, delujejo antioksidacijsko (paradiţnik, paprika). Tudi za zelenjavo 

iz te skupine velja, da jo je dobro uţivati sveţo in presno.
119

 

Pri čebulnicah (čebula, česen, šalotka, por in drobnjak) uţivamo podzemske dele, ki vsebujejo 

veliko mineralov (kalcij, fosfor, mikroelemente), vitaminov skupine B, vlaknin in eteričnih 

olj, pa tudi nadzemske, zelene dele (por, drobnjak, mlada čebula), ki so
120

 bogati tudi s 

karotini (rumenimi barvili, ki imajo antioksidacijski učinek). Uporabljamo jih lahko za 

zelenjavne jedi, še pogosteje kot začimbo. V ljudskem zdravilstvu so ţe dolgo znane lastnosti 

česna in čebule, ki jih pripisujejo predvsem vsebnosti njenih specifičnih eteričnih olj, kar v 

zadnjem času potrjujejo tudi medicinske raziskave.
121

 

Pri korenovkah (redkvice in redkev, hren, gomoljna zelena, repa, rdeča pesa, korenje in 

druge) ravno tako uţivamo podzemske dele. Za razliko od listnate zelenjave in plodovk 

vsebujejo več ogljikovih hidratov
122

 (od 5 do 7 %), več natrija in kalcija ter manj vitamina C. 

Korenovke rumene barve (korenje, rumena koleraba) imajo tudi veliko karotina, ki je 

predhodnik vitamina A in deluje močno antioksidacijsko. Vsebujejo tudi veliko prehranskih 

vlaknin.
123
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Korenovke v naših krajih dobro uspevajo. Poleg zelene solate in zelja so najbolj razširjena 

vrsta zelenjave v naši nacionalni kuhinji. V preteklosti, ko še ni bilo hladilnikov in pozimi ni 

bilo na voljo sveţe listnate zelenjave in plodovk, so bile repa, korenje, koleraba in rdeča pesa 

edina zelenjava, ki smo jo lahko uţivali v zimskem obdobju.
124

 

Sveţe stročnice, npr. grah in stročji fiţol, vsebujejo več ogljikovih hidratov, beljakovin, 

vitaminov, mineralov in vlaknin kot druge vrste zelenjave.
125

 

 

 Sadje 

Med sadje uvrščamo sadove sadnega drevja in jagodičja. Sladkorji v sadju so večinoma 

enostavni (glukoza in fruktoza) in se, če sadeţ ne vsebuje veliko vlaknin ali če je predelan 

(nasekljan, zmiksan ali kuhan), zelo hitro prebavijo in obremenijo presnovo. Predelava 

zmanjša hranilno vrednost sadja, saj uniči antioksidacijske snovi ter izluţi v vodi topne 

vitamine in minerale. Zato je dobro, da sadje uţivamo surovo, celo oziroma neolupljeno in 

čim bolj sveţe.
126

 

Sadje, zelenjavo ali oboje naj bi jedli pri vsakem obroku (vsaj 4-krat na dan), od tega obvezno 

vsaj enkrat na dan sadje, ki vsebuje veliko antioksidacijskih snovi (agrumi, jagodičevje).
127

 

V Sloveniji pridelamo precej sadja. Naše najpomembnejše sadje so jabolka. Poznamo jih 

veliko sort in so na voljo vse leto. Čeprav ne vsebujejo veliko
128

 posameznih hranil, jih 

pojemo veliko, zato prispevajo v prehrano precej hranil, predvsem vitamina C in vlaknin. 

Poleg jabolk rastejo pri nas še hruške, kutine, pečkato sadje (breskve, slive, marelice), grozdje 

in drugo. Med sadjem pa največ vlaknin, pa tudi vitamina C, vsebuje jagodičevje (npr. jagode, 

borovnice, maline, robidnice).
129
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Posebno mesto v zdravi prehrani zavzemajo agrumi. Najbolj znane vrste so pomaranče, 

limone, mandarine in grenivke. Čeprav rastejo le v tropskih in subtropskih predelih, so npr. 

pomaranče najbolj razširjeno sadje na svetu. Vsebujejo veliko citronske kisline, antioksidanta 

askorbinske kisline (vitamina C) in precej kalcija.
130

 

Sadovi jedrnic (orehi, lešniki, mandlji, pistacije, pinjole, arašidi in drugi oreški) se po svoji 

sestavi razlikujejo od drugega sadja. Bistveno lahko povečajo hranilno kakovost mešane 

prehrane in tudi alternativnih oblik.
131

 

 

 Meso 

V to skupino ţivil štejemo meso in drobovino klavnih ţivali, perutnino, morske in 

sladkovodne ribe, morske sadeţe in jajca, ker so po svojih značilnostih najbolj podobna mesu. 

Vsa vsebujejo veliko vode (od 65 do 75 %) in beljakovin (od 15 do 25 %), toda nič ogljikovih 

hidratov in vlaknin. Meso vsebuje veliko fosforja, ţeleza, joda (ribe) in le malo kalcija. So 

bogat vir vitaminov skupine B, vitaminov A in D (jetra in jajčni rumenjak), ne pa vitamina C. 

Imajo zmerno do veliko količino holesterola (drobovina, morski sadeţi, jajca). Energijska 

vrednost posameznih ţivil iz te skupine se zelo razlikuje zaradi različne vsebnosti maščob.
132

 

Po priporočilih za zdravo prehrano ni treba, da bi zdravi ljudje zauţili več kot 100 g (1 do 2 

zmerni porciji) mesnih ţivil na dan, vsebovala naj bi čim manj maščob, predvsem nasičenih 

maščobnih kislin.
133
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Med meso klavnih ţivali štejemo uţitne dele govedi, mlade govedi, teletine, prašičev, ovac, 

kuncev, koz, konj in divjadi. Za zdravo prehrano so zanimivi predvsem kosi mesa, ki 

vsebujejo čim več
134

 mišičnine ter čim manj skritih in vidnih maščob oz. čim manj nasičenih 

maščobnih kislin in so dober vir vitamina B12 in ţeleza.
135

 

S presnega mesa moramo pred pripravo odstraniti vidne maščobe (maščobne obloge). Po 

podatkih raziskovalcev, ki so proučevali sestavo mesa v Sloveniji, vsebujejo najmanj skrite 

maščobe v čisti
136

 mišičnini vsi kosi govedine in mlade govedine (razen brţole oz. šimbasa), 

teletine (razen prsi), svinjsko stegno, pleče in zarebrnica ter konjsko meso (konjetina).
137

 

Perutnina je ravno tako vaţen vir beljakovin z veliko biološko vrednostjo in zmerno do veliko 

količino maščob. Maščoba perutnine vsebuje manj nasičenih maščobnih kislin kot maščobe 

klavnih ţivali.
138

 

Dober vir beljakovin so ribe. Razdelimo jih lahko na dve veliki skupini: bele (npr. vahnja, 

polenovka, brancin, orada, belica, morski list) in mastne (npr. slanik, potočna postrv, losos, 

skuša). Bele vsebujejo zelo malo maščob (običajno manj kot 2 %), ki niso v mesu, ampak 

predvsem v jetrih in koţi. Mastne ribe vsebujejo od 10 do 25 % maščob, bogatih z 

nenasičenimi maščobnimi kislinami, tudi z maščobnimi kislinami omega-3. Slovenci pojemo 

premalo rib. Priporočljivo je uţivanje rib vsaj dvakrat do trikrat na teden.
139

 

Predelovalna industrija ponuja veliko mesnih izdelkov, šunk, prekajenega mesa, različnih 

klobas in salam, mesnih konzerv, paštet in podobnega. Značilno za vse mesne izdelke razen 

šunk in prekajenih perutninskih prsi je, da vsebujejo veliko maščob in soli, dodane kot 

konzervans. Njihova prehranska kakovost je zato slabša od pustih vrst presnega mesa.
140
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Jajca imajo izredno visoko hranilno in biološko vrednost in lahko povsem nadomestijo 

meso.
141

 Jajca so zelo kakovostno ţivilo, vendar z njimi ni dobro pretiravati. Priporočila za 

zdravo prehrano sicer ne omejujejo uţivanja jajc zdravim ljudem. Vendar varovalna prehrana 

pred boleznimi srca in oţilja, posebno pri moteni presnovi maščob, ne bi smela obsegati več 

kot 2 ali 3 rumenjake na teden; količina jajčnega beljaka ni omejena.
142

 

 

 Maščobe 

Poznamo rastlinske maščobe, mesne in ribje, mlečne in umetno pridobljene. Glavne 

značilnosti maščobnih ţivil so velika vsebnost maščob in v maščobi topnih vitaminov, zelo 

malo beljakovin in ogljikovih hidratov ter nič mineralov in vlaknin. Imajo zmerno ali veliko 

količino holesterola. Njihova energijska vrednost se zelo razlikuje zaradi različne vsebnosti 

maščob.
143

 

Preteţno enkrat nenasičene maščobne kisline vsebujejo arašidno, olivno in repično olje, gosja 

mast ter mastna ţivila, kot so arašidi, avokado, lešniki, mandlji in olive. Ta ţivila imajo v 

zdravi prehrani poseben pomen, predvsem za preprečevanje kroničnih bolezni srca in oţilja. 

V olivnem olju se verjetno skriva skrivnost zdrave sredozemske prehrane.
144

 

Maščobe uporabljamo za pripravo hrane (priporočljiva so predvsem olja z večjim deleţem 

enkrat nenasičenih maščobnih kislin), pa tudi za namaze.
145

 

V zdravi prehrani zniţamo maščobe na 30 % dnevnih energijskih potreb z uporabo pustih 

ţivil in jedi in z dodatkom le polovico priporočenih maščob.
146

 

Nasičene maščobne kisline zniţamo pod 7 % tako, da klavno meso zamenjamo s perutnino in 

ribami, uporabljamo manj mastna mleka in izdelke in olja ter dietne margarine.
147
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 Mleko in mlečni izdelki 

Ţe tisočletja je mleko eno osnovnih ţivil, saj vsebuje vse nujno potrebne hranilne snovi v zelo 

ugodnem razmerju. Zato naj bi vsakodnevna prehrana obsegala mleko in mlečne izdelke, če je 

seveda le mogoče. Da bi odrasel človek zadostil svojim potrebam po kalciju, bi moral na dan 

zauţiti vsaj 0,5 l mleka ali mlečnih izdelkov. Poleg tega, da so mleko in mlečni izdelki 

pomemben in bogat vir kalcija in drugih ţivljenjsko vaţnih hranil, jih odlikuje tudi hitra in 

lahka prebavljivost. V ţelodcu namreč ostanejo samo eno do dve uri in telesa praktično prav 

nič ne obremenjujejo.
148

 

Mleko 

Mleko je emulzija iz drobnih maščobnih kapljic, razpršenih v vodi. Poleg polnomastnega 

mleka s 3,2 do 3,5 % mlečne maščobe pripravljajo v mlekarnah tudi posneto mleko z 1,6 % 

ali celo 0,5 % mlečne maščobe.
149

 

Mlečna maščoba je pomembna predvsem kot nosilec vitaminov. Ker je v manj mastnem 

mleku manj holesterola, je za odrasle priporočljivo uţivanje takšnega mleka in njegovih 

izdelkov. Za otroke in odraščajoče so primernejši polnomastno mleko in mlečni izdelki, ki 

vsebujejo več v maščobah topnih vitaminov (A, D, E, K in karotina).
150

 

Precej ljudi ne prenese mleka, ker jim povzroča prebavne motnje. Vzrok je pomanjkanje 

encima laktaze, ki razgrajuje mlečni sladkor laktozo. Neprebavljen mlečni sladkor zato zastaja 

v črevesju, fermentira in povzroča prebavne motnje (drisko, bolečine v trebuhu, napenjanje). 

Večina za laktozo občutljivih ljudi lahko brez teţav uţiva fermentirane (kisle) mlečne izdelke, 

kjer je večji del laktoze ţe spremenjen v mlečno kislino.
151
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 Prav tam. 

148
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 190. 
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 Prav tam. 

150
 Prav tam. 

151
 Prav tam, str. 192. 
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Mineralne snovi v mleku in mlečnih izdelkih so v zdravi prehrani nujno potrebne. Mleko je 

predvsem bogat vir kalcija, fosforja, natrija, kalija, klora, magnezija, ţeleza in cinka.
152

 

Fermentirani (kisli) mlečni izdelki 

Za najbolj priljubljen fermentiran mlečni izdelek velja jogurt. Ljudje po vsem svetu ga 

poznajo in pijejo ţe toliko časa, kot pijejo mleko. Jogurt je lahko čvrst ali tekoč, kar je 

odvisno od tehnološkega postopka.
153

 

Eden izmed kislih izdelkov je tudi kefir, ki izvira iz Kavkaza in so
154

 ga najprej izdelovali iz 

ovčjega in kozjega mleka, danes pa večinoma iz kravjega.
155

 

Priljubljeni fermentirani mlečni izdelki so še kislo mleko, ki ga lahko naredimo tudi doma s 

kisanjem mleka na sobni temperaturi (pribliţno 24 
o
C), probiotični fermentirani izdelki z 

bakterijami Lactobacillus acidophilus ali Lactobacillus bifidus, biogurt, kumis in drugi. Vsi 

kisli izdelki so osveţujoči in se zelo okusno mešajo z najrazličnejšim sadjem.
156

 

Siri 

Siri so zaradi bogate in pestre sestave ter odlične prebavljivosti nepogrešljivi v normalni in 

dietni prehrani. Izdelani so večinoma iz kravjega mleka, nekatere posebne vrste pa iz kozjega 

in ovčjega.
157

 

Sir je sveţ (skuta) ali zorjen (čvrsti sir). Med zorjene sire spadajo trdi (ementalec, kedarski, 

grojer), poltrdi (edamec, gavda, trapist, tilzit) in mehki – s plesnijo (brie, chamembert, 

gorgonzola) ali z rdečo maţo (kvargelj, romadur).
158
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Skuta je sveţi sir, narejen iz polnomastnega ali posnetega mleka. Iz nje izdelujejo različne 

namaze (z zelišči, zelenjavo, s sadjem). Posneta skuta je izvrsten dietni izdelek, z nizko 

vsebnostjo maščob in holesterola ter z visoko biološko in hranilno vrednostjo.
159

 

Sirotka 

Sirotka je stranski proizvod pri izdelavi sira. Pri predelavi mleka v sir preide pribliţno 10 % 

mleka v sir, preostanek ostane kot sladka sirotka. Pri izdelavi skute nastane kisla sirotka. V 

sirotki ostane skoraj vsa laktoza iz uporabljenega mleka (od 90 do 95 %), 20 % beljakovin, 

večina mineralov in v vodi topnih vitaminov ter komaj od 0,1 do 0,4 % mlečne maščobe.
160

 

Sirotkine beljakovine imajo visoko biološko vrednost, ker vsebujejo veliko esencialnih 

aminokislin (tistih, ki jih telo ne more izdelati samo, ampak jih mora dobiti s hrano).
161

 

Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena sirotke, saj je bolj zdrava od sodobnih gaziranih 

pijač.
162

 Danes je na trţišču precej napitkov narejenih na osnovi sirotke brez sadja ali z 

dodanim sadnim deleţem.
163

 

Smetana in maslo 

Smetana je pridobljena s posnemanjem mleka in mora vsebovati nad 10 % mlečne maščobe. 

Uporabljamo sladko ali kislo (slednja je pridobljena s fermentacijo).
164

 

Maslo je narejeno iz sladke ali kisle smetane. Z metenjem se iz mlečne maščobe oblikujejo 

maslena zrna. Pri tem nastane stranski produkt – ločena vodna faza, ki jo imenujemo 

pinjenec.
165
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Pinjenec 

Pinjenec je tekočina, ki ostane po metenju smetane v maslo. Je prijetnega, osveţujočega 

okusa in aromatičnega vonja.
166

 

Zaradi svojih sestavin je priljubljena pijača in hranilno, biološko visokovredno ţivilo. 

Pinjenec je lahko prebavljiv in vsebuje veliko lecitina, vitamine A, C, D, E, K, karotine, 

beljakovine in mlečno maščobo. Vse bolj ga uporabljamo kot hranilni napitek in za surovino 

v dietnih izdelkih, predvsem za prehrano dojenčkov. Pinjenec je najbolje uţivati, ko je še 

sveţ, saj je takrat najlaţe prebavljiv.
167

 

 

 Pijače v dnevni prehrani 

Pijača je za pitje primerna tekočina, ki ohranja ali obnavlja normalno količino oz. razmerje 

vode v telesu. Človek lahko brez hrane vzdrţi sorazmerno dolgo, pomanjkanje vode pa ţe 

kmalu povzroči hude presnovne motnje.
168

 Napitki, zlasti tisti brez dodanega sladkorja ali 

vsebnostjo alkohola (voda, čaj, mineralna voda, pijače z umetnimi sladili) so sestavni del 

vsakdanje prehrane. Pri zdravem človeku količino napitkov odmerja fiziološka ţeja. Dobro je, 

če na vsake toliko časa popijemo kozarec vode. Otrokom in mladim odraslim ljudem 

kontrolira količino zauţite vode fiziološka ţeja, ki zagotovi več vode kot so dnevne potrebe, 

zato se odvečna voda izloči. Seveda pa je ponudba napitkov pomembna tudi pri otrocih, še 

zlasti v vrtcih in osnovnih šolah, kjer pogosto ţejen otrok ne bo pil, če mu tega ne 

omogočimo. Določili
169

 so, da odrasli potrebujejo od 1 do 1,5 ml vode/kcal porabljene 

energije, otroci pa 1,5 ml/kcal.
170

 Čeprav je prava fiziološka pijača za človeka le voda, ki je 

telesu nujno potrebna, vendarle lahko izbiramo med številnimi pijačami, ki poleg vode 

vsebujejo še številne druge snovi; nekatere od teh so lahko v večji količini celo nevarne.
171
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 Prav tam. 
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 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 207. 
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 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 83. 
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 Prav tam, str. 84. 
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 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 207. 
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Glavne skupine pijač so: 

 Voda: navadna, nizko in visoko mineralizirana, zdravilna. 

 Sokovi: sadni in zelenjavni sokovi iz različnega sadja in zelenjave, mešani sokovi z 

dodatki (npr. sladkorja, alkohola) ali brez.
172

 

 Osveţilne brezalkoholne pijače: gazirane in negazirane (sodavica, aromatizirane 

pijače, pijače iz rastlinskih izvlečkov itd.) 

 Fermentirane pijače: vino, pivo, jabolčnik, medica in druge. 

 Ţgane pijače, likerji in druge močne alkoholne pijače. 

 Kava, čaj, kakav. 

 Mešane in druge pijače: alkoholne in brezalkoholne, z drugimi ţivilskimi dodatki ali 

brez njih (koktejli ipd.)
173
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2.2 Priporočila za zdravo prehrano 

 

2.2.1 Elementi zdravega prehranjevanja 

 

Med elemente prehranjevanja štejemo ritem prehranjevanja, način porazdelitve dnevnih 

energijskih potreb v posameznih obrokih hrane, makro- in mikrohranilno sestavo ţivil, način 

priprave in način uţivanja hrane.
174

 

 

 Ritem prehranjevanja 

Pravilen ritem prehranjevanja naj bi obsegal od 3 do 6 dnevnih obrokov: 3 glavne obroke 

(zajtrk, kosilo in večerja) in od 1 do 3 dopolnilne obroke (malice). Količinsko naj obroki ne bi 

bili preobilni, med njimi pa naj bi bil od 3- do 4-urni presledek, zadnji obrok naj bi zauţili 2 ali 

3 ure pred spanjem. Neredna prehrana (premalo dnevnih obrokov, opuščanje obrokov (posebej 

zajtrka), nepravilen časovni razmak med obroki) je pomemben dejavnik tveganja za pojav 

kroničnih bolezni, slabega počutja in slabše delovne storilnosti.
175

 

 

 Porazdelitev dnevnih potreb energijskega vnosa 

Pri treh obrokih naj bi bila razdelitev dnevnih obrokov okvirno taka: 40 % zajtrk, 40 % kosilo, 

20 % večerja. Pri petih dnevnih obrokih pa: 20 do 25 % zajtrk, 10 do 15 % dopoldanska malica, 

35 do 40 % kosilo, 5 do 10 % popoldanska malica in 15 do 20 % večerja.
176

 

 

 Sestava ţivil 

Ţivila so sestavljena iz makrohranil (ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in voda) in 

mikrohranil (vitamini, mineralne snovi, druge sekundarne zaščitne rastlinske snovi z 

antioksidacijskim učinkom in podobno). Ţivila razvrščamo na osnovi različnih kriterijev, 

mednje sodita tudi naslednji razvrstitvi: 

 

                                                           
174

 Gabrijelčič Blenkuš, M.: Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja, str. 

15. 

175
 Prav tam. 
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 Prav tam. 
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- Glede na vodilno hranilo: ogljikohidratna, beljakovinska in maščobna, poleg tega 

navajamo posebej še skupino zelenjave in sadja. Priporočeni način vključuje ţivila iz 

vseh skupin. Ogljikovi hidrati naj bi pokrili od 50 do 75 % dnevnih energijskih potreb, 

maščobe od 15 do 30 % in beljakovine od 10 do 15 %. 

- Glede na vlogo pri varovanju zdravja: nekatera ţivila s svojimi naravnimi sestavinami 

ohranjajo in varujejo človekovo zdravje – imenujemo jih varovalna ţivila. V njihovi 

sestavi je malo maščob (posebno nasičenih in transmaščobnih kislin), malo enostavnih 

sladkorjev, veliko prehranske vlaknine in različnih esencialnih snovi (npr. vitaminov, 

mineralov, esencialnih maščobnih kislin in aminokislin) in sekundarnih zaščitnih 

rastlinskih snovi.
177

 

 

 Način priprave hrane 

Za ohranjanje zdravja pomeni pravilna priprava hrane takšen način mehanske in termične 

obdelave ţivil, ki čim bolj ohrani količino in kakovost zaščitnih snovi (vitaminov, mineralov in 

snovi z antioksidacijskim učinkom) v hrani, pri tem pa ne prispeva nič ali le manjšo količino 

energijsko bogatih hranil (predvsem maščob in sladkorja). Taki načini priprave hrane so 

kuhanje v majhni količini vode, soparjenje, dušenje v lastnem soku ali z malo maščobe in vode, 

pečenje v foliji in priprava hrane brez dodatkov maščob v mikrovalovni ter parnokonvekcijski 

pečici. Pri pripravi hrane po potrebi dodajamo le manjše količine soli.
178

 

 

 Način uţivanja hrane 

Hrano je priporočeno dobro preţvečiti in uţivati počasi, hitrost uţivanja naj bo od 20 do 30 

minut za glavne obroke in od 10 do 15 minut za vmesne obroke. Priporočeno je, da hrano 

uţivamo sede in po moţnosti v dobri druţbi.
179

 

 

 

 

 

                                                           
177

 Prav tam. 

178
 Prav tam, str. 16. 

179
 Prav tam. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                 Maja Podobnikar; diplomsko delo 

 

- 45 - 

2.2.2 Promocija zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike 

 

Promocija zdrave prehrane je odvisna od aktivnega sodelovanja osveščene javnosti. Zato je 

vzgoja o pravilni prehrani ena od glavnih sredstev za doseganje dobrega zdravja. V pogojih in 

prostoru, kjer je zaţivela promocija zdravja in zdrave prehrane, morajo biti dane tudi moţnosti 

pridelave, nakupa in izbire zdrave hrane. Zdravstveno razsvetljen posameznik izbira oziroma 

ima moţnost, da se zdravo prehranjuje in zdravo ţivi.
180

 

 

Osnovna priporočila za zdravo prehranjevanje 

 

 Uţivajmo čim bolj pestro hrano glede na piramido ţivil. Izbiramo med ţivili, ki so za 

nas čim bolj sprejemljiva in po katerih se dobro počutimo. 

 Najbolje je, da vsak dnevni obrok hrane, skupaj z malico (zajtrk + dopoldanska malica; 

kosilo + popoldanska malica), vsebuje ţivila iz vseh skupin. 

 Izbirajmo le ţivila z malo vsebnostjo maščob (pusto meso, nemastne sire, delno posneto 

mleko, nemastne in manj sladke slaščice itn) in hrane ne pecimo v maščobi! Dnevni 

hrani dodajmo le nekaj ţličk dobre maščobe (npr. oljčnega, repičnega ali drugega olja). 

 Uţivajmo čim manj slaščic ali sladkih ţivil oziroma pijač in hrani (npr. kavi, čaju) 

dodajmo čim manj sladkorja. 

 Izbirajmo med manj slanimi ţivili in dnevni prehrani dodajmo čim manj soli (npr. pol 

ţličke, okrog 3 do 4 g). 

 Če smo pivci alkoholnih pijač, pijemo le občasno in ne več kot 1 do 2 kozarca vina na 

dan (1 kozarec vina je lahko 0,2 do 0,5 dl ţganja ali 2,5 dl piva).
181

 

 Omejimo tudi pitje kave. 

 Tudi vsakdanja telesna aktivnost je pogoj za dobro zdravje in vzdrţevanje normalne 

telesne teţe.
182
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 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 11. 
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CILJ:  

Izoblikovanje zdravih prehranjevalnih navad in odnosa do prehranjevanja pri otrocih in  

mladostnikih.
183

 

 

NALOGE IN DEJAVNOSTI:  

- Promocija zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike ter starše v mnoţičnih občilih, 

šolah, dijaških domovih in lokalnih skupnostih. 

- Promocija priporočil o zdravem prehranjevanju za otroke in mladostnike. 

- Promocija uporabe označenih ţivil. 

- Uvedba programov splošne promocije zdravja, zdrave prehrane in zdravega ţivljenjskega 

sloga v vzgojno-varstvene zavode in izvajanje teh programov v omenjenih zavodih. 

- Uvedba vsebin zdrave prehrane in zdravega ţivljenjskega sloga v učne programe osnovnih, 

poklicnih in srednjih šol ter dodiplomskega študija pedagoških poklicev in poklicev v zdravstvu 

ali dograditev teh vsebin, v omenjenih učnih programih. 

- Oblikovanje izobraţevanja strokovnih delavcev v vrtcih in šolah, vključenih v sistem 

izobraţevanja o prehrani in njenega načrtovanja, iz vsebin zdrave prehrane in zdravega 

ţivljenjskega sloga ter nenehno sistematično izobraţevanje teh delavcev.
184

 

 

NOSILNA MINISTRSTVA:  

- ministrstvo, pristojno za zdravje 

- ministrstvo, pristojno za šolstvo 

- ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in znanost
185

 

 

NOSILCI NALOG: 

Inštitut za varovanje zdravja RS, regijski zavodi za zdravstveno varstvo, CINDI Slovenija, 

Urad RS za razvoj šolstva, Zavod RS za šolstvo, visoke šole, fakultete, Center RS za poklicno 

izobraţevanje, šolski dispanzerji, izvajalci vzgoje in izobraţevanja v šolah in vrtcih.
186
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 Maučec Zakotnik, Joţica et al.: Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010 (dalje: Maučec 

Zakotnik, J.: Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2005, 

str. 24. 
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Uvajanje dodatnega izobraţevanja o zdravi prehrani v dodiplomske pedagoške študijske 

programe 

 

CILJ: 

Pridobitev sodobnega znanja in konceptov na področju zdravju koristne prehrane in zdravega 

ţivljenjskega sloga med dodiplomskim pedagoškim študijem.
187

 

 

NALOGI: 

- Promocija vsebin zdrave prehrane in zdravega ţivljenjskega sloga s strani ministrstev ter 

priporočilo vodstvom fakultet za uvedbo oziroma posodobitev izobraţevanja pedagoških 

delavcev na področju zdravju koristne prehrane in zdravega ţivljenjskega sloga. 

- Oblikovanje vsebin zdrave prehrane in zdravega ţivljenjskega sloga ter njihova uvedba v 

študijske programe pedagoškega dodiplomskega študija.
188

 

 

NOSILCI NALOG: fakultete.
189

 

 

SODELUJOČA MINISTRSTVA: 

- ministrstvo, pristojno za šolstvo 

- ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in znanost 

- ministrstvo, pristojno za zdravje
190

 

 

 

Skoraj tretjina mladostnikov odrašča brez zajtrka 

 

Na ministrstvih za šolstvo, kmetijstvo in zdravje so se odločili, da bodo 18. novembra otrokom 

v osnovnih šolah in vrtcih pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo vseboval med, kruh, 

mleko in jabolka, z njim pa ţelijo ozavestiti mlade o zdravih prehranjevalnih navadah.  

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim naj bi mladi spoznali tako pomen zajtrka in 

uravnoteţene prehrane kot tudi pomen domače hrane, naj bi postal tradicionalen in bo letos 
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 Prav tam, str. 33. 

188
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prvič potekal v obsegu, ki bo zajel vse vrtce in osnovne šole v Sloveniji. Prvič ga bodo izvedli 

18. novembra, v prihodnjih letih pa bo potekal vsak tretji petek v novembru. Otroci bodo ta dan 

zajtrkovali izključno slovensko hrano, za to pa bodo poskrbeli tudi domači pridelovalci in 

proizvajalci hrane, ki bodo nekaj osnovnih ţivil za pripravo pestrega jedilnika tudi darovali. 

 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Ţidan meni, da je projekt Tradicionalni 

slovenski zajtrk pomemben zlasti zato, ker bodo otroke tako seznanili s pomenom krajevno 

pridelane in predelane hrane. "Z našega stališča je pomembno, da to nastane tradicija, ki naj bi 

pozneje prerasla v naravoslovni dan. Naš cilj kot prehranskega ministrstva pa je, da nekje v 

prihodnosti pridemo do tega, da bo vsaka šola in tudi vsak vrtec imel svoje vrtnine in svoje 

sadje. Le tako bomo otroke naučili, kaj je to pridelava in predelava hrane in da hrana ne raste 

na trgovskih policah," je na novinarski konferenci poudaril minister.
191

 

 

Slika 13: Otroci pri zajtrku.
192

 

 

 

 

Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je ob tem opozoril, da šola in druţina kot klasična 

socializatorja, ne delujeta več tako močno kot v preteklosti, zato ju je treba rehabilitirati. Trţni 

regulatorji so v preteklosti ravnali v skladu s profitno logiko, "ki je pripeljala do tega, da je 

hrana izpraznjena, da so navade pokvarjene in peljejo v drug način ţivljenja, kot si ga mi 

ţelimo," je dejal.
193

 

 

                                                           
191

 Povzeto s svetovnega spleta (1. 9. 2011): http://www.rtvslo.si/zdravje/skoraj-tretjina-mladostnikov-odrasca-

brez-zajtrka/264250. 

192
 Prav tam. 

193
 Prav tam. 

http://www.rtvslo.si/zdravje/skoraj-tretjina-mladostnikov-odrasca-brez-zajtrka/264250
http://www.rtvslo.si/zdravje/skoraj-tretjina-mladostnikov-odrasca-brez-zajtrka/264250
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O pomenu uravnoteţenega prehranjevanja je spregovoril tudi Matej Gregorič z Inštituta za 

varovanje zdravja, ki je opozoril, da je to v obdobju odraščanja zelo pomembno, saj omogoča 

optimalno zdravje, rast in intelektualni razvoj, hkrati pa preprečuje nastanek zdravstvenih teţav 

in z njimi v otroštvu ali odrasli dobi povezanih bolezni, kot na primer visok krvni tlak, 

holesterol, debelost, premalo sadja in zelenjave ter telesna nedejavnost, je navedel.
194

 

Inštitut za varovanje zdravja (dalje: IVZ) je pripravil nabor jedilnikov, ki se tradicionalno 

pripravljajo v Sloveniji.
195

                                                        

Jedilniki:                                                                                                           

- črn kruh, maslo, med, jabolko, mleko             

- ajdov kruh, med, kislo mleko ali navaden jogurt, jabolko, nesladkan čaj 

- ovsen kruh, skuta, korenček, nesladkan čaj 

- prosena mlečna kaša s suhimi slivami in medom, hruška, nesladkan čaj 

- mlečni zdrob z rozinami, hruška, nesladkan čaj 

- polnozrnat kruh, maslo, marmelada, kaki, nesladkan čaj 

- polbel kruh, umešano jajce, kisla kumarica, nesladkan čaj 

- polenta z mlekom, slive ali kaki 

- ovseni kosmiči na mleku z mletimi lešniki, narezano sezonsko sadje, voda 

 

 

 

                                                           
194

 Prav tam. 

195
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 9. 2011):                                                              

http://24ur.com/novice/slovenija/v-solah-bodo-predstavili-tradicionalni-slovenski-zajtrk.html. 

http://24ur.com/novice/slovenija/v-solah-bodo-predstavili-tradicionalni-slovenski-zajtrk.html
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Predlagano sadje je moţno nadomeščati z drugimi vrstami sezonskega sadja in zelenjave, še 

pravijo na IVZ.
196

 

Slika 14, 15, 16: Tradicionalni zajtrk.
197

 

         

 

 

                                                           
196

 Prav tam. 

197
 Prav tam. 
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2.3 Prehrana otroka  

2.3.1 Pomembna ţivila v otroški prehrani 

 

Z vidika prehranske stroke je zdrava prehrana za otroke in mladostnike zelo pomembna, saj je 

v teh letih potreba po energiji, beljakovinah, vitaminih in mineralih – glede na otrokovo 

telesno teţo – še posebej velika. Če otroka ţe od majhnih nog, denimo ţe od 6 meseca naprej, 

ko začnemo uvajati v prehrano nova ţivila, navajamo na zdravo prehrano, bomo imeli kasneje 

s tem manj teţav. Napačne navade, ki smo jih pridobili ţe v otroštvu, v odrasli dobi namreč le 

steţka opustimo.
198

 

Da ljudje sploh lahko delamo, potrebujemo energijo, ki nam jo zagotavljajo ogljikovi hidrati, 

maščobe in beljakovine, ki jih zauţijemo s hrano. Novejša enota za merjenje energije je dţul 

(J), stara enota pa je kalorija (cal). En dţul predstavlja majhno količino energije, zato običajno 

količino energije v hrani navajamo v kilodţulih (kJ) oziroma v kilokalorijah (kcal). Energijske 

potrebe so pri posameznikih zelo različne, saj so močno odvisne od starosti, spola, telesne 

zgradbe in njihove telesne aktivnosti. Priporočila za energijski vnos so tako zgolj pribliţna in 

nam sluţijo le za orientacijo (Tabela 1):
199

 

 

1 cal = 4,2 J
200

                      1 kcal = 4,2 kJ
201

 

 

 

 

 

                                                           
198

 Hlastan Ribič, Cirila, Batellino, Tadej, Kostanjevec, Stojan, & Pokorn, Draţigost: Zdrava otroška prehrana ... 

ob kateri otroci tudi uţivajo (dalje: Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi 

uţivajo). Ljubljana: Danone Slovenija, 2006, str. 4. 

199
 Prav tam. 

200
 Prav tam. 

201
 Prav tam. 
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Tabela 1: Referenčne vrednosti telesne višine in telesne mase ter energijske potrebe 

glede na starost in spol.
202

 

 telesna višina (cm) telesna teţa (kg) Energijske potrebe 

(kcal) 

       m               ţ     m             ţ        m                     ţ 

od 1. do 4. leta     90,9           90,5   13,5          13     1100                1000 

od vključno 4. do 7. leta    113,0         111,5   19,7         18,6     1500                1400 

od vključno 7. do 10. 

leta 

   129,6         129,3   26,7         26,7     1900                1700 

od vključno 10. do 13. 

leta 

   146,5         148,2   37,5         39,2     2300                2000 

Referenčne vrednosti D-A-C-H 2004 (m = moški, ţ = ţenska) 

Dnevna nihanja v količini zauţite hrane so torej pri otrocih povsem normalen pojav. Tudi če 

otrok občasno malo je, ni nevarnosti za pomanjkljivo preskrbljenost s potrebnimi snovmi. 

Podobno velja, da enkratno prekomerno hranjenje ne bo povzročilo prekomerne telesne teţe. 

Pomembno je, da je prehrana tedensko uravnoteţena, kar pomeni, da otrok z zdravim 

načinom prehranjevanja zadovolji vse svoje energijske potrebe in potrebe po vseh hranilnih 

snoveh. Če otrok normalno raste in se razvija, pomeni, da se verjetno tudi zdravo 

prehranjuje.
203

 

Zdrava prehrana otrok je sestavljena iz pestrega in raznolikega izbora ţivil. Priporočljivo je 

uţivati ţivila z visoko hranilno gostoto.
204

 

*Hranilna gostota: razmerje med esencialnimi hranilnimi snovmi in energijo v hrani (gostota hranilne 

snovi na 1MJ energije).
205

 

*Energijska gostota: količina energije na volumensko enoto hrane (kcal/ml).
206

 

 

                                                           
202

 Prav tam. 

203
 Prav tam. 

204
 Prav tam. 

205
 Prav tam. 

206
 Prav tam. 
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Uravnoteţena prehrana je v veliki meri sestavljena iz ogljikovih hidratov (50–55 % 

energijskih potreb
1
), ki jih zauţijemo predvsem z ţiti, zelenjavo, krompirjem in sadjem, in iz 

manjšega deleţa maščob (med 20 do največ 35 % dnevnih energijskih potreb
2
), predvsem iz 

rastlinskih maščob. Pribliţno 10–15 %, izjemoma tudi več, energije bi morali pridobiti iz 

ţivalskih in rastlinskih beljakovin
3 

(npr. iz mleka in mlečnih izdelkov, mesa, rib ter ţit, 

krompirja in stročnic).
207

 

Enolično prehranjevanje ter prehrana z visoko energijsko gostoto, ki navadno vsebuje veliko 

maščob (maslo, margarina, ocvrta hrana) in enostavnih sladkorjev (sladkarije, sladke pijače, 

čokolada), lahko dolgoročno vodi tudi do povečanja telesne teţe in pojava debelosti. V 

primeru, da v jedilnik ne vključujemo zadostnih količin sadja in zelenjave, pa lahko pride do 

pomanjkanja posameznih vitaminov.
208

 

1 
1 g ogljikovih hidratov vsebuje 4 kcal energije 

2 
1 g maščob vsebuje 9 kcal energije 

3 
1 g beljakovin vsebuje 4 kcal energije 

 

Pijače – pomembno ţivilo 

Človeško telo je v veliki meri sestavljeno iz vode. Otroci potrebujejo veliko tekočine, zato 

morajo ves dan uţivati z vodo dovolj bogata ţivila in piti dovolj tekočin. V vročih dneh je 

lahko pri športu ali igri otrokova potreba po vodi dvakrat večja kot običajno. Raziskave 

potrjujejo, da se nam pri umskih dejavnostih sposobnosti opazno zmanjšajo, kadar premalo 

pijemo.
209

 

Različne pijače (gazirane in negazirane), ki so pogosto priljubljene med otroci, niso najbolj 

primerne za gašenje ţeje, ker vsebujejo veliko sladkorja in zato tudi veliko t. i. prazne 

energije. Prava kava, črni čaj in Coca-Cola vsebujejo še kofein in niso primerne pijače za 

otroke.
210
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 Prav tam. 

208
 Prav tam. 

209
 Prav tam, str. 6. 

210
 Prav tam. 
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Slika 17
211

 in 18
212

: Voda in naravni sokovi. 

       

Odlične pijače za pogasitev ţeje so navadna in mineralna voda ter zeliščni in sadni čaji brez 

dodanega sladkorja. Dnevna priporočena količina zauţite tekočine za otroke je od 1,5 do 2 l. 

Naravni sadni sokovi vsebujejo pribliţno 10 % sladkorjev različnih vrst in jih je priporočljivo 

redčiti z vodo v razmerju najmanj 1 : 1. Priporočljivo je, da jih pripravimo sami iz sveţe 

stisnjenega sadja. Naravni sadni sokovi so lahko sestavni del glavnih obrokov hrane – npr. 1 

do 2 dl, ki jih zauţijemo preko dneva.
213

 

 

Mleko in mlečni izdelki – nepogrešljivi za otroke v obdobju rasti 

Mleko in mlečni izdelki so najboljši naravni vir kalcija. Kalcij, pridobljen iz mleka in mlečnih 

izdelkov, naše telo namreč absorbira veliko bolje kot iz drugih s kalcijem bogatih ţivil. Kalcij 

potrebujemo za zdravo rast in zgradbo kosti in zob. Uţivanje kalcija v otroštvu in 

mladostniški dobi neposredno vpliva na trdnost kosti. Na to pomembno vplivajo tudi 

kakovostne beljakovine, fosfor, cink, jod in še posebej vitamin D ter vitamini skupine B, ki so 

pomembni tudi za naše ţivčevje, saj spodbujajo telesne in umske sposobnosti posameznika.
214

 

Otroci z alergijo na kravje mleko ne prenašajo mleka in mlečnih izdelkov, zato kalcija ne 

morejo dobiti iz mleka ali mlečnih izdelkov. Druga moţnost za pridobivanje kalcija pa so s 

                                                           
211

 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://voda.yolasite.com/. 

212
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.aktiv.si/portal/Zdravo_delo. 

213
 Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uţivajo, str. 6. 

214
 Prav tam, str. 7. 
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hranilnimi snovmi bogata ţivila rastlinskega izvora, npr. soja in izdelki iz soje ter s kalcijem 

bogata mineralna voda.
215

 

Slika 19: Mlečni izdelki.
216

 

 

 

Ţita – najboljši so polnozrnati izdelki 

Med ţivili rastlinskega izvora so eno najpomembnejših ţivil ţita, saj vsebujejo veliko 

pomembnih hranilnih snovi, kot so vitamini, minerali in nenasičene maščobne kisline, 

posebna prednost teh ţivil pa je tudi v njihovi veliki vsebnosti prehranske vlaknine. Ta se 

nahaja predvsem v luski in kalčkih ţitnih zrn, ki pa se pri izdelavi bele moke odstrani.
217

  

Polnozrnati izdelki so pripravljeni iz polnozrnate moke in so zato pomemben vir prehranske 

vlaknine. Vsaj polovica ţit, ki jih zauţijemo vsak dan v obliki kruha ali müslija, bi morala biti 

izdelana iz polnozrnate moke ali polnozrnatih kosmičev. Če upoštevamo to pravilo, lahko 

preostali del ogljikovih hidratov zauţijemo v obliki pekovskih izdelkov iz bele moke. Pri 

manjših otrocih lahko prevelika količina zauţite prehranske vlaknine zmanjšuje absorbcijo 

hranil v prebavilih in povzroči diarejo.
218

  

V prehrano je priporočljivo vključevati čim več različnih vrst ţit, kot so proso, ječmen, oves, 

koruza in v zadnjem času vse bolj poznana pira. Naravni riţ in polnozrnate testenine 

                                                           
215

 Prav tam, str. 8. 

216
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): http://www.paparica.si/prehrana_mlecniizdelki.html. 

217
 Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uţivajo, str. 6. 

218
 Prav tam. 
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vsebujejo več ţivljenjsko pomembnih hranilnih snovi kot predelan riţ in testenine iz bele 

moke.
219

 

 

Zelenjava in sadje – pomemben vir vitaminov in mineralov 

Uţivanje zadostnih količin sadja in zelenjave je pomembno za varovanje zdravja, saj 

vsebujeta številne esencialne snovi, antioksidante, minerale, prehransko vlaknino in 

sekundarne rastlinske zaščitne snovi, ki nas varujejo pred različnimi kroničnimi 

nenalezljivimi boleznimi. Poleg vsebnosti številnih zaščitnih snovi pa sadje in zelenjava 

prispevata k manjši energijski gostoti obroka.
220

  

Zelenjava in stročnice nam zagotovijo predvsem vitamine, minerale in prehransko vlaknino. 

Del teh ţivil naj bi zauţili kot sveţo, presno hrano, drugi del pa v kuhani obliki. Če nimamo 

na voljo sveţe zelenjave, si lahko pomagamo z globoko zamrznjenimi izdelki, najbolje brez 

dodatka smetane ali moke.
221

  

Sadje je najbolj dragoceno sveţe, kajti konzervirano sadje navadno vsebujejo tudi veliko 

sladkorja. Z uţivanjem široke palete različnih vrst zelenjave in sadja ter dajanjem prednosti 

domačim izdelkom, ki so na voljo v določenem letnem času, bomo zagotovili dobro 

preskrbljenost z vitamini.
222
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 Prav tam. 

220
 Prav tam, str. 7. 

221
 Prav tam. 

222
 Prav tam. 
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Meso, mesni izdelki in jajca – izbirajmo manj mastne izdelke in jih uţivajmo v zmernih 

količinah 

Meso vsebuje kakovostne beljakovine in je dober vir ţeleza, cinka, selena in vitamina B12. 

Minerale potrebujemo za rast telesnih celic in mišičnega tkiva, potrebujejo pa jih tudi drugi 

organi in imunski sistem. Ţelezo iz mesa je za telo bolj primerno kot ţelezo iz zelenjave in ţit, 

vendar pa je treba izbirati manj mastno ali nemastno meso. Svinjsko meso vsebuje veliko 

vitamina B1, ki je pomemben za mišice, srce in ţivčevje, goveje meso pa je bogato s cinkom, 

ki igra pomembno vlogo pri rasti in imunskem sistemu. Najbolje je, če se v jedilniku 

izmenjujejo svinjsko, goveje ter perutninsko meso.
223

 

Klobase z velikim deleţem skritih maščob, npr. trajne suhe klobase, pečenice in salame, ki 

vsebujejo tudi do 50 % maščob, naj bi uţivali redko in v majhnih količinah. Boljša moţnost 

so manj mastne klobase in mesni izdelki, kot je npr. kuhana šunka, pri kateri odstranimo 

vidno maščobo. Med mesnimi izdelki izbirajmo izdelke z vidno strukturo mesa (npr. šunka, 

piščančje prsi ipd.) in ne tistih, kjer je struktura homogena zaradi mletja.
224

 

Jajca so bogata z vitamini, še posebej z vitaminom D, jajčni rumenjak pa hkrati vsebuje velike 

količine holesterola, kar lahko povzroči zvišanje vrednosti maščob v krvi. Na teden lahko 

zauţijemo največ od tri do pet jajc, v to količino pa so ţe všteta tudi jajca, ki jih uporabimo 

pri pripravi različnih jedi (biskviti, palačinke, juha, ...).
225

 

Priporočljivo se je kakšen dan tudi popolnoma odpovedati mesu in mesnim izdelkom. Dober 

nadomestni vir ţeleza so ţitni izdelki s sadjem in zelenjavo, kajti izraba ţeleza iz ţivil 

rastlinskega izvora, kot so ţita, se lahko poveča za pribliţno dvakrat ob prisotnosti vitamina 

C.
226
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 Prav tam, str. 8. 

224
 Prav tam. 

225
 Prav tam. 

226
 Prav tam. 
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Morske ribe – pomemben vir joda in vitamina D 

Ribe so v večini slovenskih gospodinjstev preredko na jedilniku, ţal pa nobeno drugo ţivilo 

ne vsebuje tolikšnih količin joda in vitamina D. Pomanjkanje joda lahko povzroči povečanje 

ščitnice, v najslabšem primeru pa nastanek golše. Zaradi tega bi morali 1- do 2-krat tedensko 

uţivati ribe. Če otroci nimajo radi okusa po ribah, ga lahko nekoliko prikrijete v omakah. Če 

imajo najraje ribje palčke, jih ne cvrite, temveč jih specite v pečici ali konvektomatu.
227

 

Še en pomemben vir joda je jodirana kuhinjska sol. V gospodinjstvu bi tako morali 

uporabljati izključno jodirano sol, ampak tudi to v majhnih količinah.
228

 

 

Maščobe – varčujte z njimi in bodite pozorni na njihovo kakovost 

Maščobe se v prehrani pojavljajo v vidni in nevidni obliki. V vidni obliki so maščobe, ki jih 

uporabljamo za kuho in zabelo ter kot vidni del mesa oziroma mesnega izdelka, v nevidni 

obliki pa jih s prostim očesom teţko opazimo kot sestavino ţivil. Ker lahko dolgoletno 

uţivanje hrane, bogate z maščobami, dolgoročno vodi k nastanku bolezni srca in oţilja, 

moramo maščobo oziroma ţivila, ki so bogata z maščobo, uţivati varčno. Uţivanje 

priporočenih in zadostnih količin maščob je pomembno predvsem zaradi esencialnih 

maščobnih kislin in razpoloţljivosti v maščobah topnih vitaminov.
229

  

Korak v pravi smeri je na primer izbiranje manj mastnih mlečnih izdelkov, mesa in mesnih 

izdelkov. Ti izdelki večinoma vsebujejo nasičene maščobne kisline, ki lahko zvišajo 

koncentracijo maščob in holesterola v krvi. Prav tako najdemo skrite maščobe tudi v čokoladi 

in izdelkih iz čokolade, pecivu in piškotih.
230

 

Potreben vnos maščob bi morali zagotoviti predvsem z uţivanjem rastlinskih olj (sončnično, 

oljčno, sojino ali repično olje) in kakovostnih margarin, kajti rastlinske maščobe so v veliki 

meri sestavljene iz zdravju koristnejših nenasičenih maščobnih kislin, kot so npr. linolna, 

                                                           
227

 Prav tam. 

228
 Prav tam, str. 9. 

229
 Prav tam. 

230
 Prav tam. 
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linolenska in oleinska kislina, in vsebujejo v maščobi topne vitamine ter druge zaščitne 

snovi.
231

 

 

Sladkarije – v zmernih količinah in le ob pravem času 

Skoraj vsi otroci imajo radi sladek okus. Če pa jim pri tem preveč popuščamo, zlahka pride do 

enostranskega prehranjevanja, nastanka kariesa in prekomerne telesne teţe. Sladice, sladoled 

in različne pijače (gazirane in negazirane), ki so pogosto priljubljene med otroki, namreč 

vsebujejo veliko sladkorja. Sladice so lahko, samo v manjši količini, le sestavni del glavnih 

obrokov hrane in izjemoma tudi malic.
232

 

Slika 20: Sladkarije.
233

 

 

 

Sladkor bi morali v vsakem gospodinjstvu uporabljati v zelo majhnih količinah. Med, rjavi 

sladkor, trsni sladkor, sirupi in podobna sladila človeškemu telesu ne koristijo nič bolj kot pa 

običajni sladkor.
234
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 Prav tam. 

232
 Prav tam. 

233
 Povzeto s svetovnega spleta (1. 11. 2011): 

http://www.pomurec.com/vsebina/3010/TOP_10_bizarnih_davkov__obdavcili_tudi_kravje_prdce. 

234
 Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uţivajo, str. 9. 
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2.3.2 Vsakodnevna prehrana otroka  

 

Otroci potrebujejo več kot zgolj fiziološko uravnoteţeno prehrano. Hrana mora biti 

pripravljena in postreţena otroku primerno. Otroke ţe v zgodnjem otroštvu navajamo na 

zdrav način prehranjevanja in pravilen izbor ţivil, ki sestavljajo obroke. Pri pripravi jedi 

uporabljajmo malo soli, izogibajmo pa se tudi prekomernemu dodajanju sladkorja v različne 

pijače, ki jih pripravljamo doma. Otroci se lahko ţe v druţinskem okolju navadijo piti 

nesladkan čaj in vodo, s katero lahko poceni in na zdrav način potešimo svojo ţejo.
235

  

Otroku pustite, da sodeluje pri odločanju, kaj, koliko in kdaj bo jedel. Pogovor o hrani in 

prehrani nam bo omogočil, da bomo laţje razumeli otrokove potrebe in ga na prijazen način 

navajali na zdrav način prehranjevanja. Pri pripravi in postreţbi hrane bodimo izvirni. 

Poskrbimo za lepo pripravljeno mizo in prijeten način postreţbe. Jedi naj bodo okusno 

pripravljene in mikavno okrašene. Pri tem si lahko odlično pomagamo s sveţim sadjem in 

zelenjavo, saj prav otroci jedo hrano "z očmi". Prijetno, mirno okolje ter sproščeno vzdušje in 

primerno vedenje pri mizi obogatijo naš skupen obed.
236

  

Jutranje zaspance moramo pravočasno zbuditi, da bomo lahko zauţili zajtrk, kratek oddih po 

prihodu iz vrtca ali šole pa bo povečal otrokov tek pri kosilu.
237

 

Nasveti 

 Oskrbo otrokovega organizma s potrebnimi hranilnimi snovmi zagotavlja pet obrokov 

na dan. Poleg zajtrka, kosila in večerje naj ima še dve malici.
238

 

 Ko pripravljamo obroke, zmerno uporabljajmo vidne maščobe, kot so olje, maslo in 

margarina, posebno previdno pa izbirajmo ţivila z nevidnimi maščobami, ki so v 

mesninah, sirih, ocvrtih jedeh in podobnem. Takšna hrana je manj primerna za 

otroka.
239

 

                                                           
235

 Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uţivajo, str. 5. 

236
 Prav tam. 

237
 Prav tam. 

238
 Mrzlikar, Helena: Prehrana zdravega in bolnega otroka (dalje: Mrzlikar, H.: Prehrana zdravega in bolnega 

otroka). Ljubljana: Kmečki glas, 1997, str. 23. 

239
 Prav tam. 
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 V hrani naj bo veliko topnih vlaknin, ki jih vsebujejo sadje, zelenjava in stročnice. Na 

jedilnih uvrstimo tudi polnozrnati kruh in razne kaše. Vsa ta ţivila vsebujejo poleg 

vlaknin še veliko vitaminov in rudnin. Organizem nasitijo bolj in za dlje
240

 časa kot 

jedi iz prečiščene (rafinirane) bele moke, sladkorja in drugih ţivil z malo končnega 

ostanka.
241

 

 Hrana, ki jo namenjamo otroku, naj vsebuje tudi dovolj mleka, saj je mleko pogosto 

nenadomestljiva hrana. Z ustrezno količino zadostimo potrebam doraščajočega otroka 

po kalciju in beljakovinah. Mleko naj bo delno posneto zaradi palmitinske in 

stearinske maščobne kisline, vendar naj bo v otrokovi hrani tudi polnomastno mleko, 

saj le takšno vsebuje dovolj v maščobah topnih vitaminov, kot so A, D, E in K.                    

Po prvem letu starosti lahko ponudimo otroku poleg mleka tudi mlečne izdelke, ki jih 

sami obogatimo s sveţim sadjem, na primer jogurt ali skuto z banano.
242

 

 Mesa naj otroci ne jedo vsak dan, poleg tega naj ga jedo v manjših količinah. 

Brezmesna prehrana ni priporočljiva, predvsem zaradi beljakovin in ţeleza, ki jih telo 

dobi z mesom.
243

 

 V prehrani odraščajočega otroka je še posebno dragoceno ribje meso, ker je lahko 

prebavljivo, biološko polnovredno ţivilo. Telo oskrbi z visokovrednimi ali 

esencialnimi aminokislinami in jodom, ki je potreben za zdrav duševni razvoj.
244

 

 S prehranskega in fiziološkega stališča slaščice niso potrebne za otrokov razvoj, 

vendar jih imajo radi skoraj vsi otroci. Ni
245

 najučinkovitejše, da otroku prepovemo 

sladke jedi, saj se lahko zgodi, da je ta učinek prav nasproten od zaţelenega. Pametno 

je, da otroku tu in tam privoščimo košček peciva ali čokolado. Tega občasnega veselja 

mu ne smemo zagreniti z raznimi opozorili in prepovedmi. Ne smemo pozabiti, da 

uţivanja jedi, ki jih ima otrok najraje, ne bomo mogli zmeraj nadzorovati, zato je 

toliko pomembnejše, da ga naučimo pri uţivanju slaščic zmernosti. Otrok naj si 

                                                           
240

 Prav tam. 

241
 Prav tam, str. 24. 

242
 Prav tam. 

243
 Prav tam. 

244
 Prav tam. 

245
 Prav tam. 
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pridobi tudi navado, da si bo redno umival zobe po obrokih in po uţivanju slaščic. 

Tega se bo navadil, če mu bodo starši ţe zgodaj čistili zobe z ustreznimi pripomočki in 

mu bili sami za zgled. Najboljši nadomestili za slaščice sta sveţe ali suho sadje in 

med.
246

 

 Prav tako kot na sadje navajamo otroka na zelenjavo, ki naj bo milega okusa in lahko 

prebavljiva. Med prvo zelenjavo prištevamo rdeči korenček, rdečo peso, cvetačo, 

bučke, grah in kolerabico. Tudi krompir ima pomembno mesto na jedilniku, saj je 

nasitno ţivilo z veliko hranilno vrednostjo.
247

 

 Voda je nepogrešljiva za ţivljenje, zato je prav v dobi rasti pomembno, da popijemo 

dovolj tekočine, na primer vode, nesladkanih zeliščnih in sadnih čajev ter negaziranih 

slatin.
248

 

 Dušeno meso in zelenjavo pripravljamo z nerafiniranim oljčnim ali sončničnim oljem 

in surovim maslom.
249

 

 Za otrokovo rast in razvoj je poleg uravnoteţene prehrane potrebno tudi zdravo 

gibanje, ki ugodno vpliva na telesni in duševni razvoj, in navsezadnje tudi na zdravo 

prebavo.
250

 

 Prehransko ozaveščeni starši bodo predvsem z dobrimi zgledi ţe zgodaj dosegli, da se 

bodo tudi otroci hranili zdravo. Vendar pa se je treba zavedati, da bodo tudi ti otroci 

zašli v obdobje, ko si bodo v druţbi privoščili pečen krompirček, hamburger ali 

čokoladno torto. Tem njihovim ţeljam je treba občasno ugoditi.
251
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 Prav tam, str. 25. 
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 Prav tam. 
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 Prav tam. 
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 Prav tam. 
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 Prav tam. 
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Začnimo dan z zajtrkom 

Za otroke je še posebej pomembno, da jedo večkrat na dan, ker je njihova zmoţnost 

skladiščenja energije manjša kot pri odraslih. Na delovno zmogljivost otroka čez dan lahko 

precej vplivamo s prehrano, in sicer predvsem s pravilno porazdelitvijo obrokov. Z zajtrkom 

in dopoldansko malico pokrije otrok kar 35 % dnevnih energijskih potreb, še 35 % pa pri 

kosilu, 10 % s popoldansko malico in preostalih 20 % z večerjo. Zajtrk in dopoldanska malica 

predstavljata energijski zagon novega dne in zagotavljata zdrav razvoj otroka ter močno 

vplivata na njegovo delovno zmogljivost in sposobnost koncentracije.
252

   

 

Hladni in topli obroki se dopolnjujejo 

Dva dnevna obroka hrane sta lahko hladna, npr. malica ali večerja. Glavni sestavini zajtrka sta 

kruh oz. ţita (na primer müsli) in mleko, k temu pa dodamo presno hrano v obliki zelenjave 

in/ali sadja. V obrok lahko vključimo tudi skutni namaz, manj mastni sir ali manj mastne vrste 

mesnih izdelkov, a le v majhnih količinah. Takšni hladni obroki so pomembni za preskrbo 

telesa z beljakovinami, kalcijem, vitamini in prehransko vlaknino.
253

  

Topel obrok je najbolj primeren, če je sestavljen predvsem iz krompirja, (naravnega) riţa ali 

(polnozrnatih) testenin z zelenjavo ali s solato. Včasih lahko dodamo še manjšo mesno 

prilogo ali ribo. Omenjene jedi lahko kombiniramo še z ribami ali mesom, ki telesu zagotavlja 

ţelezo in cink, ribe pa so vir joda in vitamina D kot tudi beljakovin.
254

 

S sveţim sadjem in zelenjavo, ki jo zauţijemo za malico, lahko povečamo vnos vitaminov in 

mineralov v naše telo, z mlekom in mlečnimi izdelki pa dobimo dragocen kalcij. Zraven lahko 

jemo tudi kruh ter v zmernih količinah pecivo, ki prispeva energijo. Zaporedje obrokov je 

odvisno od druţinskih navad, pri čemer je treba upoštevati otrokove ţelje in okus.
255
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 Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uţivajo, str. 10. 

253
 Prav tam, str. 11. 
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 Prav tam. 

255
 Prav tam. 
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Ključni problemi pri prehrani otrok in mladostnikov: 

- Otroci in mladostniki se neredno in nezdravo prehranjujejo: izpuščajo zajtrk, imajo premalo 

obrokov, predvsem dekleta izpuščajo zajtrk in večerjo, uţivajo premalo zelenjave in sadja, 

premalo mleka in mesa, preveč sladic in sladkih brezalkoholnih pijač; 

- zaradi nezdravega prehranjevanja in prenizke stopnje telesne dejavnosti za zdravje narašča 

deleţ čezmerno prehranjenih otrok in mladostnikov;  

- hkrati narašča tudi deleţ podhranjenih ter otrok in mladostnikov z motnjami hranjenja; pojav 

je pogostejši pri dekletih; 

- velik deleţ mladih ima slabo telesno samopodobo in uporablja različne diete.
256

 

 

Da bi izboljšali prehranjevalne navade in vedenje otrok, je treba spodbujati njihovo znanje o 

prehrani. V vrtcih in šolah bi jih morali še bolj podrobneje poučiti o prehrani in zdravju, prav 

tako pa morajo biti starši in vsa druţina ţe od samega začetka zgled primernega 

prehranjevalnega vedenja.
257
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 Maučec Zakotnik, J. et al. : Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010, str. 13. 
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 Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uţivajo, str. 13. 
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2.3.3 Prehrana osnovnošolcev v Sloveniji nekoč (pred letom 1991) 

 

Spremembe v načinu ţivljenja, kakor so visoka zaposlenost ţena za polni delovni čas, nagel 

porast vključenih predšolskih otrok v druţbeno varstvo, nove oblike šolanja – celodnevna 

šola, usmerjeni srednješolski programi, socialne in ekonomske značilnosti druţbe, vse to je v 

80. letih v Sloveniji in Jugoslaviji pogojevalo prenos odgovornosti za varstvo, vzgojo in 

zdravje iz druţinskega okolja v širše, druţbeno okolje. Zaradi ugotovitev zdravstvene sluţbe, 

ki je opozarjala na pospešeno rast in razvoj pri otrocih in mladini, spremembe prehranjevalnih 

navad v smislu niţanja deleţa druţinske prehrane, porasta deleţa druţin, ki si zaradi neznanja 

in ekonomskih nezmoţnosti, ob agresivnem oglaševanju in ponudbi hranilno siromašnih 

industrijsko visoko predelanih ţivil na trgu in naraščajočega vključevanja vseh skupin 

populacije v sistem druţbene prehrane, je bila leta 1980 imenovana Zvezna komisija za 

izdelavo normativov za druţbeno prehrano otrok in mladine. V letu 1981 so bili normativi, 

katerih podlaga so bile priporočene vrednosti za vnos hranil (Recommended Dietary 

Allowances, ZDA 1980) zdravstvenih in drugih prehranskih strokovnjakov, sprejeti kot enotni 

jugoslovanski normativi na posvetovanju »Pravilna prehrana – zdrav otrok« v Novem 

Sadu.
258

  

Značilnost normativov je bila, da so bili v dnevni normativ vključeni v paketu vsi obroki (1–

5), ki naj bi jih posamezna institucija pripravljala. Poudarjeno je bilo, da predloţeni normativi 

ne predstavljajo fizioloških prehranskih potreb za posamezne starostne skupine, pač pa 

predstavljajo tisto količino posameznih hranil, ki jo je treba zagotoviti za kakovostno 

druţbeno prehrano, s katero bi izboljšali stanje hranjenosti in zdravstveno stanje ter omogočili 

optimalni razvoj in rast otrok ter mladine. Prav tako je bilo predlagano, da se posamezna 

hranila (ţelezo, kalcij, vitamini, ţivalske beljakovine) krijejo v višjem deleţu glede na 

specifične potrebe, kakor so krite energijske potrebe, zaradi morebitnih pomanjkljivosti 

domače prehrane.
259
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 Povzeto s svetovnega spleta (24. 9. 2011): 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja.p

df. 
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 Prav tam. 
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V Sloveniji je v 70. in 80. letih Center za napredek gospodinjstva kot referenčna strokovna 

ustanova za druţbeno prehrano pripravljal standarde in normative za vzgojno-izobraţevalne 

ustanove. Na predlog samoupravnih interesnih skupnosti za vzgojo in izobraţevanje je 

Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo leta 1982 pripravil po jugoslovanskih 

standardih normative za obroke hrane v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah. Na podlagi 

normativov je Center za napredek gospodinjstva pripravil standardne, tipske jedilnike za 

vzgojno-varstvene organizacije, celodnevne osnovne šole in srednje šole. Skupnost otroškega 

varstva je normative in tipske jedilnike za vzgojno-varstvene organizacije sprejela kot 

obvezne, na njihovi podlagi pa je bila izračuna tudi cena obrokov hrane (s štirikrat letno 

valorizacijo), medtem ko je izobraţevalna skupnost normative in jedilnike za celodnevne 

osnovne šole in srednje šole sprejela le kot priporočilo.
260

 

Kljub postavljenim zahtevam (normativi, jedilniki) zdravstveni ali šolski sektor rednega 

nadzora nad kakovostjo druţbene prehrane otrok in mladine, ni vzpostavil. V Sloveniji so 

sanitarna inšpekcija ali območni zavodi za zdravstveno varstvo le občasno izvajali 

nadzor/spremljanje v okviru akcijskih programov (sanitarna inšpekcija) ali lokalnih/regijskih 

posnetkov stanja (zavodi za zdravstveno varstvo) z odvzemom posameznih (kosila) ali 

celodnevnih obrokov hrane v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah in osnovnih šolah. 

Spremljanje kakovosti prehrane v redkih srednjih šolah, ki so imele organizirane malice, 

nikoli ni bilo vzpostavljeno. Redno pa so v 80. in 90. letih tako zavodi za zdravstveno varstvo 

kakor tudi sanitarni inšpektorat spremljali higienske pogoje pri pripravi obrokov in 

mikrobiološko varnost obrokov.
261
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2.3.4 Prehrana osnovnošolcev v Sloveniji danes 

 

Na podlagi podatkov Zdravstvenega statističnega letopisa Inštituta za varovanje zdravja RS iz 

leta 2002 ugotavljamo, da je bilo v šolskem letu 2001/2002 slabo hranjenih (kar pomeni 

podhranjenih ali prekomerno hranjenih) 8,4 % otrok pred vstopom v šolo in 13,6 % šolskih 

otrok in mladostnikov. Trend v zadnjih desetih letih kaţe naraščanje števila slabo hranjenih 

otrok, tako v različnih starostnih skupinah otrok in mladostnikov kakor pri dekletih in fantih. 

Iz podatkov je tudi razvidno, da je med predšolskimi otroci najniţji deleţ slabo hranjenih, 

medtem ko je med osnovnošolskimi otroki in mladostniki deleţ slabo hranjenih višji.
262

 

 

Med šolskim obdobjem, med 6. in 12. letom starosti, se fizični razvoj otrok nekoliko 

upočasni. Šolski otrok zato ni tako lačen kot npr. predšolski.
263

 

Prehrambeni vzorec ne sme biti tako prilagodljiv kot šolski urnik; na splošno diktira čas 

zajtrka in kosila. Čas obrokov v šoli je lahko razdeljen na 6 stopenj. Obroki hrane so v šolski 

prehrani zato zelo splošni in tudi lahko vnaprej načrtovani. Otrok je vključen v nek 

prehrambeni program, v katerem so njegovi vrstniki in tudi drugi
264

 ljudje. Prehrana postane 

zelo uniformirana in po zgledu drugih. Če otroci nosijo hrano v šolo, ţelijo to tudi drugi itn. 

Tukaj lahko postavimo tudi nekaj omejitev: npr. v malico mora biti vključen sadni sok, ne pa 

npr. voda ali prazna hrana itn. Rast in razvoj otroka zahteva načrtovano telesno aktivnost. Na 

debelost in obilno uţivanje hrane moramo biti še posebno pozorni. Prehrana z malo maščob ni 

pomembna, če dnevni obrok hrane ne preseţe 30 % maščob. Za šolskega otroka je 

pomembno, da si obroki sledijo na vsake 4 ure, kar vzdrţuje krvno glukozo na primernem 

nivoju.
265

 

Zajtrk je za šolarje zelo pomemben. Če je prehrana dolgoročno uravnovešena, so tudi sendviči 

in pice primerna hrana za zajtrk in malice, če je to priljubljena hrana. Za malice v šoli in 

doma, je primerno sveţe sadje in razne solate. Ne dajemo prednosti šokantnim dietam. 
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 Povzeto s svetovnega spleta (24. 9. 2011): 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjevanja.p

df. 
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 Pokorn, D.: Prehrana v različnih ţivljenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani, str. 159. 
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 Prav tam. 
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 Prav tam, str. 160. 
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Dajemo prednost priljubljeni hrani, seveda v okviru prehrambne piramide. Poudarek dajemo 

tudi ustni higieni in fluoriranju.
266

 

Vzrok za slabe prehrambne navade otrok lahko iščemo tudi v premalo pestri ponudbi zdrave 

hrane in v premajhni angaţiranosti, pa tudi znanju staršev in vzgojiteljev o uvajanju zdravih 

prehrambnih navad.
267

 

 

ORGANIZIRANA PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV  

 Pravna podlaga  

Šolsko prehrano v osnovnih in srednjih šolah ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 

43/2010).
268

  

Zakon o šolski prehrani ureja organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, 

subvencioniranje šolske prehrane ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.
269

  

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev in dijakov v dneh, ko poteka pouk v 

skladu s šolskim koledarjem in je potrebna za izvajanje vzgojno-izobraţevalne dejavnosti ter 

jo šole opravljajo kot javno sluţbo. Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in 

popoldansko malico.
270

  

Za organizacijo šolske prehrane so odgovorne šole. Nabavo ţivil, pripravo in/ali razdeljevanje 

obrokov lahko za posamezno šolo na podlagi dogovora opravi drug vzgojno-izobraţevalni 

zavod (vrtec, druga šola, dijaški dom, …) Izjemoma lahko te dejavnosti šola prenese tudi na 

zunanjega izvajalca, če drugače šolske prehrane ne more zagotoviti.
271
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Vzgojno-izobraţevalni zavod v letnem delovnem načrtu opredeli vsebino, obseg in vzgojno-

izobraţevalne dejavnosti, povezane s prehrano in spodbujanjem kulture prehranjevanja. Na 

šoli lahko deluje skupina za prehrano, ki je posvetovalno telo ravnatelja.
272

  

V pravilih šolske prehrane, ki jih sprejme svet šole, šola opredeli natančnejše postopke, ki 

zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave 

posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki, načine seznanitve učencev oziroma 

dijakov in staršev. Če na šoli deluje skupina za prehrano, se njeno sestavo in število članov 

določi v pravilih.
273

  

Smernice za prehranjevanje morajo upoštevati vrtci, osnovne šole, srednje šole, zavodi za 

vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovi za učence, 

dijaški domovi ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti. V teh vzgojno-izobraţevalnih 

zavodih se smiselno uporabljajo tudi 27. in 28. člen (notranje in strokovno spremljanje) ter 

šesti odstavek 4. člena (prepoved avtomatov) tega zakona.
274

 

 Šolska prehrana  

Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji posvečajo mnogo 

pozornosti v vseh druţbenih sistemih tudi pri nas. Slovenija je ena izmed drţav v svetu, ki 

namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in 

mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje 

ţivljenje.
275

  

Podobno kot v Sloveniji tudi v ostalih evropskih drţavah na eni strani zaznavamo naraščajoč 

trend prekomerne telesne mase in debelosti, na drugi strani pa povečan deleţ mladih s 

prenizko telesno maso (motnje hranjenja). Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj 

bi imel prekomerno telesno maso v drţavah članicah evropske regije ţe vsak peti otrok 

(International Obesity Task Force, 2005). Podatki kaţejo, da je v Sloveniji deleţ prekomerno 

teţkih in debelih v starostni skupini od 6 do 19 let v obdobju od leta 1987 do 2007 narasel s 
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15,6 % pri fantih in dekletih na kar 28,9 % pri fantih in 24,1 % pri dekletih (Strel in sod., 

2008).
276

  

Neustrezne prehranjevalne navade v obdobju otroštva in mladostništva vplivajo na 

prehranjevalne navade v kasnejših ţivljenjskih obdobjih in s tem povezane bolezni. Nezdrave 

prehranjevalne navade pogosto vodijo do nepravilne izbire ţivil, neustreznega reţima 

prehranjevanja, neustrezne kulture prehranjevanja, posledice tega pa so prekomerna 

prehranjenost, debelost, porast kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in oţilja, 

sladkorna bolezen tipa 2, arterijska hipertenzija, dislipidemija, metabolični sindrom, 

ortopedski problemi, respiratorne teţave, dispnea itd.
277

  

Zato je dobro sistemsko urejena šolska prehrana najučinkovitejši in najracionalnejši način za 

omogočanje dostopnosti obrokov vsem učencem in dijakom ter vplivanje na njihov zdrav 

način ţivljenja in zdrave prehranjevalne navade.
278

 

 

Organizirana prehrana v vzgojno-izobraţevalnih zavodih naj predvsem upošteva 

naslednje usmeritve:  

- Pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst ţivil iz 

vseh skupin ţivil, kar bo ob ustreznem energijskem vnosu zagotovilo zadosten vnos vseh 

hranil, potrebnih za normalno rast, razvoj in delovanje organizma;  

- priporočene kombinacije ţivil v obrokih dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim 

ogljikohidratnim ţivilom (npr. polnovrednim ţitom in ţitnim izdelkom), kakovostnim 

beljakovinskim ţivilom (npr. mleku in mlečnim izdelkom z manj maščobami, ribam, pustim 

vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. olivnemu, repičnemu, sojinemu 

olju in drugim rastlinskim oljem);  

- v vsak obrok naj se vključi sveţe sadje in/ali zelenjava, ki pomembno prispevata k 

vzdrţevanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja;  
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- pri obrokih, še zlasti pa med obroki, naj se ponudi otrokom in mladostnikom zadostne 

količine pijač, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode;  

- reţim in organizacija prehrane naj omogočata, glede na redni čas pouka, dejavnosti ali 

varstva, moţnost rednega uţivanja vseh priporočenih obrokov (od štiri do pet obrokov 

dnevno), od katerih je zajtrk pomemben del celodnevne prehrane;  

- za uţivanje vsakega obroka mora biti dovolj časa, obroki pa morajo biti ponujeni v okolju in 

na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja;  

- pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi ţelje otrok in mladostnikov ter jih uskladiti 

s priporočili energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti 

ponujenih obrokov.
279

 

 

Analiza prehranske kakovosti osnovnošolskih malic po regijah v Sloveniji 

(objavljeno na svetovnem spletu dne, 31. 3. 2010) 

 

Z opravljeno analizo smo ţeleli oceniti uspešnost implementacije v letu 2005 izdanih novih 

prehranskih smernic v vzgojno-izobraţevalne ustanove.
280

 

Ocenjevala se je prehranska kakovost osnovnošolskih malic, ki sodijo med šolske obroke z 

najpogostejšo udeleţbo in se sofinancirajo iz nacionalnega programa Ministrstva za šolstvo in 

šport. V analizi je sodelovalo 126 naključno izbranih osnovnih šol, ki so posredovale jedilnike 

za maj 2006. Pri izvajanju naloge je sodelovalo vseh devet regijskih zavodov za zdravstveno 

varstvo ter Zavod RS za šolstvo. Prehransko kakovost malic smo primerjali glede na 

priporočila, ki jih podajajo nove prehranske smernice. Rezultate prehranske kakovosti malic 

smo prikazali glede ocenjene polnovrednosti sestave in pogostosti vključenosti posameznih 

ţivil ter glede na razlike po regijah.
281
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Rezultati so pokazali relativno pogosto zastopanost zdravju nekoristnih ţivil, predvsem iz 

skupine mesnih izdelkov s homogeno strukturo, ki so pogosto nosilci skritih zdravju 

nenaklonjenih maščob in aditivov, ter iz skupine pekovskih in slaščičarskih izdelkov, ki imajo 

relativno višje deleţe maščob in/ali sladkorja. Z vidika varovanja zdravja je spodbudno 

vključevanje sadja, saj je bilo to zastopano v skoraj polovici primerov pregledanih malic (43,6 

%), medtem ko je vključenost zelenjave relativno redka. So pa bile zato razlike med 

malicami, ki so v različni meri vsebovale ţivila iz vseh priporočenih skupin ţivil, med šolami 

zelo velike. Splošna ugotovitev je, da so šolske malice slovenskih osnovnih šol v precejšnji 

meri kvalitetno in ustrezno načrtovane. Nekatere šole bodo morale v prihodnje izboljšati 

ponudbo šolskih obrokov tako, da bodo obroki vseh šol po sestavi in kvaliteti med seboj čim 

bolj primerljivi, kar pa bo mogoče doseči le z doslednim uveljavljenjem sprejetih prehranskih 

smernic in praktikuma jedilnikov.
282
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2.3.5 Primeri ustreznih jedilnikov za osnovnošolce 

 

Tabela 2: JEDILNIKI ZIMA/POMLAD ZA LJUBLJANSKO PODROČJE (primerni za 

zdrave otroke in mladostnike) 

 

 Zajtrk Dopoldanska 

malica 

Kosilo Popoldanska 

malica 

Večerja 

1.
283

 - mlečna 

prosena kaša s 

suhimi slivami 

- zeliščni čaj  

- štručka, 

pšenična, 

polnozrnata 

- korenček z 

jabolki 

- sarma 

- krompir, olupljen, 

kuhan 

- medenjak 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- kaki/češnje oz. 

sadna juha za 

starost 1–3 let 

- enolončnica iz 

rdeče leče s 

peteršiljem 

- kruh, rţeni 

2.
284

 - črni kruh 

- jajce, kokošje, 

umešano 

- redkvice 

- mlečna kava 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- hruška/sveţe 

borovnice 

- telečja obara s 

peteršiljem 

- ajdovi ţganci 

- jabolčna pita z 

dodatkom suhih 

marelic 

- kruh, mešani, 

pšenični/rţeni 

- korenje 

- špageti po 

milansko 

- sir parmezan, 

36,6 % m. m. 

- mešana solata 

3.
285

 - kruh, mešani, 

pšenični/rţeni 

- telečja pečenka 

- redkvice 

- sadni čaj z 

limono 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- banana 

- juha iz kolerabice 

- sesekljan zrezek 

z ovsenimi 

kosmiči 

- matevţ 

- dušeno kislo zelje 

- jogurtova pita 

- mleko z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- jajčevci v kozici 

- krompirjevi 

svaljki 

- zelena solata z 

radičem 
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4.
286

 - črni kruh 

- poltrdi sir s 

30 oz. 45 % m. 

m. za starost 

1–6 let 

 

- paprika 

- sadni čaj z 

limono 

- mandarina/ 

ringlo 

- kefir 

- juha iz mešane 

zelenjave 

- goveji golaţ 

- polenta 

- zelena solata s 

paradiţnikom 

- banana 

- čokolada, 

mlečna 

- pašta fiţol z 

vratovino, 

začinjeno 

- kruh, rţeni 

- mleko z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

5.
287

 - kruh, rţeni 

- čičerikina 

pašteta z zelišči 

- korenje 

- zeliščni čaj 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- kivi 

- obara s kunčjim 

mesom 

- kruh, mešani, 

pšenični/rţeni 

- ajdove palačinke 

- marelice, dţem 

- rdeča pesa v 

solati 

- kruh, bel 

- sir, topljeni, 45 

% m. m. v suhi 

snovi 

- mlečni riţ z 

rozinami 

- kakav, v prahu, 

delno razmaščen 

- mandarina/ringlo 

 

 

Tabela 3: JEDILNIKI POLETJE/JESEN ZA LJUBLJANSKO PODROČJE (primerni za 

zdrave otroke in mladostnike) 

 

 Zajtrk Dopoldanska 

malica 

Kosilo Popoldanska 

malica 

Večerja 

1.
288

 - jogurt z 1,6 

oz. 3,5 % m. 

m. za 

starost 1–6 let 

- kosmiči, 

koruzni, 

nesladkani 

- jagode/hruška 

- med 

- sezam, seme 

 

- pehtranova potica 

- marelica/grozdje 

- belušna juha 

- jajčne testenine, 

kuhane 

- omaka po 

bolonjsko 

- brokoli v solati 

- kruh, graham 

- sirček »cottage 

cheese« 

- koper, zelenje 

- kumara 

- pečena polenta s 

skuto 

- jajčevci v kozici 

- paradiţnikova 

solata 

- mleko z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 
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2.
289

 - mlečni zdrob 

- kakav, v 

prahu, delno 

razmaščen 

- ajdov kruh z 

orehi oz. mletimi 

orehi za starost    

1–3 let 

- hruška/sveţe 

borovnice 

- zelenjavna juha 

- postrv po trţaško 

- blitva s 

krompirjem 

- solata s 

paradiţnikom in 

kumarami 

- jabolčni zavitek 

- mleko z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- riţota s 

puranjim mesom 

in bučkami 

 

- mešana solata 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

 

 

 

 

3.
290

 - ajdov kruh z 

orehi oz. 

mletimi 

orehi za starost 

1–3 let 

- poltrdi sir s 

30 oz. 45 % 

m. m. za 

starost 1–6 let 

- kakavov 

napitek 

- marelica/breskev 

- grisini 

- zeljna juha 

- pečen losos 

- krompir s 

peteršiljem 

- zelena solata 

- kruh, mešani, 

pšenični/rţeni 

- jabolko 

- sataraš 

- kruh, graham 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

4.
291

 - kruh, mešani, 

pšenični/rţeni 

- liptavski sir 

- paradiţnik 

- sadni čaj z 

limono 

- češnjev 

zavitek/slivov 

zavitek 

- ohrovtova juha 

- polnjene paprike 

- pire krompir 

- marelica/grozdje 

- jogurt z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

- riţota z 

morskimi sadeţi 

- zelena solata s 

koruzo 
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5.
292

 - kruh, ovsen 

- skuta z 20 

oz. 40 % m. 

m. za 

starost 1–6 let 

- kumarice, v 

kisu 

- zeliščni čaj 

- melona 

- piškoti 

- fiţolova 

enolončnica, 

začinjena 

- jabolčna pita 

- sadno-zelenjavni 

sok 

- kruh, mešani, 

pšenični/rţeni 

- marelica/grozdje 

- goveji zrezek v 

čebulni omaki, 

brez podmeta 

- krompir s 

peteršiljem 

- zelena solata 

- mleko z 1,6 oz. 

3,5 % m. m. za 

starost 1–6 let 

 

*Vsi jedilniki iz navedenega vira imajo dodane še variacije jedilnikov za učence s posebnimi 

prehranjevalnimi omejitvami, npr. celiakijo, laktozno intoleranco, alergijo na mleko, alergijo 

na jajca, alergijo na arašide in ostale oreške, ter za brezmesne jedi z ribami. 

 

Tabela 4: Primer šolskega jedilnika OŠ Vrhovci za mesec junij 2011
293

 

 

DAN MALICA KOSILO MALICA V OPB 

1. 6. 

SRE 

ovsen kruh, piščančja 

posebna salama, čaj z 

limono 

goveja juha, sirov polpet, 

smetanova omaka , sok 

slanik, banana 

2. 6. 

ČET 

sirov burek, Ego 

probiotični jogurt 

telečja obara, ajdovi ţganci, 

jabolčni zavitek, sok 

pletena štručka, 

čokoladno mleko 

3. 6. 

PET 

kajzerica, topljeni sir, 

sok 

korenčkova juha, piščančja riţota, 

zelena solata s koruzo, jagode 

kruhov rogljič, 

skuta s podloţenim 

sadjem 

    

6. 6. 

PON 

ţemlja, šunka, kisla 

kumarica, sok 

mesna štruca, korenčkov pire, 

solata motovilec, sok 

ajdova štručka, 

breskev 

7. 6. 

TOR 

makovka, alpsko mleko ocvrte piščančje krače, francoska 

solata, sok 

ţemlja, sok 
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8. 6. 

SRE 

polbel kruh, viki 

krema, sok 

juha, telečja pečenka, zelenjavni 

riţ, sestavljena solata, sok 

kruh, pašteta, sok 

9. 6. 

ČET 

polnozrnata bombeta, 

Ego probiotični sadni 

jogurt 

krompirjeva juha z mesom, 

palačinke s čokolado, sok 

skutna ţemlja, 

ledeni čaj 

10. 6. 

PET 

marelični navihanček, 

gosti sok 

pečen piščanec, mlinci, solata, sok pisan kruh, sadni 

jogurt 

    

13. 6. 

PON 

pizza s šunko in 

sirom, ledeni čaj 

zdrobova juha, mesno-zelenjavna 

lazanja, solata s paradiţnikom in 

papriko, sok 

makovka, grozdje 

14. 6. 

TOR 

pol bel kruh, pašteta, 

paprika, sok 

pečen krompir, pleskavica, 

ketchup, motovilec, sok 

puding, banana 

15. 6. 

SRE 

ovsen kruh, sir, 

paradiţnik, sok 

špageti, milanska omaka, 

parmezan, zelena solata, sladoled, 

sok 

biga, jabolko 

16. 6. 

ČET 

štručka, hrenovka, 

gorčica, majoneza, 

ledeni čaj 

zelenjavni ričet, kruh, sirovi 

štruklji, lubenica 

pisan kruh, viki 

krema, sok 

17. 6. 

PET 

buhtelj z marmelado, 

sok 

goveji zrezki v omaki, široki 

rezanci, zelena solata s koruzo, 

sok 

ţemlja, sadni jogurt 

    

20. 6. 

PON 

ciabata, kuhan pršut, 

sok 

sojini polpeti, pire krompir, 

špinača, sok 

napolitanke, jagode 

21. 6. 

TOR 

bel kruh, tamar 

namaz, ledeni čaj 

dunajski zrezek, praţen krompir, 

zelenjavna priloga, sok 

jabolčni zavitek, sok 

22. 6. 

SRE 

mlečni rogljič, skuta s 

podloţenim sadjem 

haše omaka, krompirjevi svaljki, 

solata, ananas 

štručka šunka sir, 

jabolko 

23. 6. 

ČET 

sirova štručka, alpsko 

mleko 

enolončnica z govejim mesom, 

kruh, čokoladna torta, sok 

makovka, sok 

24. 6. 

PET 

čokoladni navihanček, 

sok 

makaronovo meso, solata, sladoled, 

sok 

krof, sok 
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3.0 Temeljni koncepti in pojmi (HACCP, itd.) 

 

Prehrana, prehranjevanje pomenita uţivanje ţivil in/ali hranil, ki jih človek potrebuje za 

zadovoljevanje fizioloških potreb organizma (rast, razvoj in delo). Prehrana pomeni tudi vedo 

o ţivilih (hrani), hranilih in drugih snoveh, ki jih vsebujejo ţivila, njihovem delovanju, 

medsebojni odvisnosti in ravnoteţju, ki vpliva na zdravje in pojav bolezni, in o uţivanju, 

prebavi, presnovi in izločanju snovi, ki sestavljajo ţivila.
294

 

 

Zdrava prehrana, zdravo prehranjevanje, uravnoteţena prehrana, priporočena prehrana so 

pojmi, ki celostno zajemajo na znanstvenih dognanjih temelječa priporočila o fizioloških 

potrebah organizma po energiji in posameznih hranilih glede na starost, spol in delo, ki ga 

človek opravlja, o ţivilih, ki vsebujejo ta hranila, in o priporočenem ritmu prehranjevanja 

zaradi preprečevanja obolenj in stanj, ki jih lahko povzroči nezdrava prehrana (nezdravo 

prehranjevanje).
295

 

 

Nezdrava prehrana, nezdravo prehranjevanje sta pojma, ki celostno zajemata več sestavin 

prehranjevanja. Pod tema pojmoma so mišljeni neustrezna hranljiva in energijska vrednost 

zauţite hrane, uporaba neustreznih ali celo nepravilnih načinov njene priprave in tudi 

nepravilen ritem uţivanja hrane, kar vse vpliva na človekovo zdravje.
296

 

 

Pojem »prehranjevalne navade« pomensko zajema: kakovost prehrane glede na zauţita 

hranila, ritem prehranjevanja in vedenje med samim hranjenjem. Prehranjevalne navade so 

značilne za posameznika, skupine in celo celotno prebivalstvo na določenem območju. Če 

odstopajo od priporočil o zdravi prehrani, jih opredeljujemo kot slabe.
297

 

Nezdrave prehranjevalne navade v otroštvu lahko ovirajo optimalno rast in razvoj ter 

postavijo slabe temelje za prehranjevalne navade v kasnejšem ţivljenju. Še več, slaba 

prehrana in neaktivnost v otroštvu sta pomembna dejavnika pri porastu otroške debelosti, ki 

postaja teţava epidemične razseţnosti v razvitih drţavah. Prav tako so opazili povečanje 

                                                           
294

 Maučec Zakotnik, J. et al. : Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010, str. 39. 

295
 Prav tam. 

296
 Prav tam. 

297
 Furlan, J.: Prehrana – vir zdravja, str. 267. 
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ostalih dejavnikov tveganja, povezanih z neustrezno prehrano, ki pri otrocih vplivajo na pojav 

kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so zvišan krvni tlak, povišan krvni holesterol in sladkorna 

bolezen tipa 2.
298

 

 

Hrana/ţivilo je vsaka snov ali izdelek, vključno s pitno vodo in pijačo, v predelani, delno 

predelani ali nepredelani obliki, ki je namenjen za uţivanje ali se smiselno pričakuje, da ga 

bodo uţivali ljudje. Vsebuje vodo, hranila, druge sestavine, ki nimajo fiziološkega učinka, ter 

vse snovi, ki so namenoma vgrajene v ţivilo med njegovo izdelavo, pripravo ali obdelavo.
299

 

 

Hranilo, hranljiva snov sta vsaka snov, ki jo telo potrebuje za pridobivanje energije (ogljikovi 

hidrati, beljakovine, maščobe), rast in obnovo tkiv (beljakovine, minerali, vitamini, voda) ter 

za uravnavanje ţivljenjskih procesov (beljakovine, minerali, vitamini, voda, prehranska 

vlaknina, antioksidanti in druge aktivne snovi, ki jih vsebuje rastlinska hrana). Hranila dobi 

človek iz ţivil. Posamezne skupine ţivil vsebujejo hranila v različnih količinah in 

kombinacijah, ki vplivajo tudi na potrebne količine posameznih hranil in njihovo učinkovitost 

v telesu. Hranila, ki jih človek za svoje zdravje nujno potrebuje, ne more pa jih sam tvoriti in 

jih lahko dobi samo iz hrane, imenujemo esencialna (telesu nujno potrebna).
300

 

 

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point System: je preventivni sistem, ki 

omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno 

prisotnimi dejavniki tveganja v ţivilih, ki lahko ogroţajo zdravje človeka.
301

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
298

 Power, E. M. 2005. Determinants of healthy eating among low – income Canadians, zvezek 96, priloga 3, 

julij/avgust 2005, stran S20 – S24, Ottawa, Ontario. 

299
 Maučec Zakotnik, J. et al. : Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010, str. 39. 

300
 Prav tam. 

301
 Mravljak, Andreja et al.: Smernice dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev (dalje: Mravljak, A. et al.: 

Smernice dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev). Ljubljana: Skupnost vrtcev Slovenije, 2005, str. 45. 
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Varnost hrane/ţivil je zagotovilo, da ţivilo ne pomeni tveganja za pojav nezaţelenega vpliva 

na zdravje. To pomeni, da ni škodljivo za človekovo zdravje, če je pripravljeno oziroma 

zauţito za predviden namen in v njem dovoljene količine aditivov (dodatkov) in onesnaţeval 

niso preseţene.
302

 

 

Analiza tveganja za varnost hrane/ţivil je proces, ki zajema oceno tveganja, s katero se na 

znanstveni podlagi prepozna nevarnost, ki jo lahko pomeni ţivilo ali njegova sestavina, 

ugotovi izpostavljenost ljudi in določi, kolikšno je tveganje za zdravje posameznika ali 

določenih skupin prebivalstva, obvladovanje tveganja, to je izbor primernih ukrepov za
303

 

preprečevanje tveganja in nadzor nad njim, ter obveščanje o tveganju.
304

 

 

Dejavniki tveganja, onesnaţevalo so biološki, kemični ali fizikalni dejavniki (snov v ţivilu 

oziroma lastnost ali stanje ţivila), ki lahko ogroţajo zdravje ljudi in so nenamensko prisotni v 

hrani/ţivilu zaradi postopkov pridelave kmetijskih pridelkov in surovin ţivalskega izvora 

oziroma proizvodnje ţivil in prometa z njimi ali zaradi onesnaţenosti okolja. Sem prištevamo 

teţke kovine, nitrate, mikotoksine, ostanke pesticidov, ostanke veterinarskih zdravil, dioksine 

in druge kemične snovi, ki nastajajo pri neprimerni predelavi hrane/ţivil, mikrobe, tujke, 

semena plevela ipd. Koncentracija dejavnikov tveganja v hrani/ţivilu mora biti tako nizka, kot 

jo je mogoče razumno doseči z uporabo postopkov dobrih kmetijskih in proizvodnih praks v 

vsej ţivilski verigi, in nikakor ne sme preseči v analizi tveganja določene zgornje mejne 

vrednosti posameznih onesnaţeval v različnih ţivilih oziroma v njihovem uţitnem delu. Za 

prepoznavanje morebitnih škodljivih dejavnikov v hrani/ţivilih, ukrepanje v zvezi z njimi in 

nadzor nad njimi je v svojem členu ţivilske verige odgovoren proizvajalec.
305
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 Maučec Zakotnik, J. et al. : Nacionalni program prehranske politike od 2005 do 2010, str. 39. 

303
 Prav tam. 

304
 Prav tam, str. 40. 

305
 Prav tam. 
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4.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Skladno s predmetom in problemom sem opredelila naslednje cilje: 

 ugotoviti, kako so se skozi leta spremenile prehranjevalne navade učencev na OŠ   

Vrhovci, 

 raziskati, kakšna hrana je učencem na OŠ Vrhovci ponujena in kakšna hrana jim je     

všeč, 

 raziskati, kolikšen deleţ učencev OŠ Vrhovci, jé malico in kosilo v šoli, 

 raziskati, kakšno mnenje imajo o prehrani nekoč in danes kuharice na OŠ Vrhovci. 
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5.0 HIPOTEZE 

 

Skladno z opredeljenimi cilji sem postavila naslednje hipoteze: 

H1: Za večino učencev OŠ Vrhovci je šolska dopoldanska malica prvi dnevni obrok. 

H2: Večina učencev OŠ Vrhovci za dopoldansko malico najraje jé pico. 

H3: Večina učencev OŠ Vrhovci se zaveda, kaj je zdrava dopoldanska malica. 

H4: Večina učencev OŠ Vrhovci se udeleţuje šolskega kosila. 

H5: Večina učencev OŠ Vrhovci za kosilo najraje jé testenine z omako. 

H6: Danes se organiziranega šolskega kosila na OŠ Vrhovci udeleţuje več učencev kot 

nekoč. 

H7: Udeleţevanje učencev pri organizirani prehrani na OŠ Vrhovci je odvisno od 

ponujenega jedilnika. 
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6.0 METODE DELA 

 

6.1 Vzorec merjencev 

 

Vzorec zajema 100 učencev osnovne šole Vrhovci od 3. do 5. razreda devetletke, dve šolski 

kuharici in vodjo šolske prehrane. 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. Prvi anketni vprašalnik je 

rešilo 33 učencev tretjega razreda (to je 33 % vseh merjencev), 33 učencev četrtega razreda 

(33 %) in 34 učencev petega razreda (34 %) OŠ Vrhovci.  

Drugi anketni vprašalnik pa sta rešili dve šolski kuharici in vodja šolske prehrane. 

 

 

Tabela 5: Vzorec merjencev glede na spol in razred 

 

                    SPOL 

RAZRED 

DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

3. 19 14 33 

4. 14 19 33 

5. 21 13 34 

SKUPAJ 54 46 100 
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6.2 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk zajema merski instrument, ki je anonimen anketni vprašalnik.  

Anketni vprašalnik za učence ima 9 vprašanj, od tega je 5 vprašanj odprtega tipa, 4 pa 

zaprtega (Priloga 1). 

Namenjen je bil učencem od 3. do 5. razreda devetletne osnovne šole Vrhovci. Vsak učenec je 

sam rešil svoj vprašalnik, v diplomskem delu pa sem uporabila podatke, pridobljene z 

njihovimi odgovori. 

V prvem vprašalniku so zajete naslednje spremenljivke: 

 spol, 

 razred, 

 uţivanje posameznih dnevnih obrokov, 

 lokacija uţivanja obrokov, 

 število dnevnih obrokov, 

 pogostost uţivanja posameznih ţivil. 

 

Anketni vprašalnik za kuharice in vodjo šolske prehrane ima 8 vprašanj, od tega so 4 

vprašanja odprtega tipa, 4 pa zaprtega (Priloga 2). 

Namenjen je bil delavcem osnovne šole Vrhovci, ki so vsaj 15 let prisotni pri organizaciji 

in/ali pripravi obrokov na šoli. Vse tri delavke šole so samostojno rešile svoj anketni 

vprašalnik, v diplomskem delu pa sem uporabila podatke, ki se nanašajo na njihove odgovore. 
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V drugem vprašalniku so zajete naslednje spremenljivke: 

 spol, 

 leta dela na OŠ Vrhovci, 

 odstotek učencev, ki so se nekoč udeleţevali šolskega kosila, 

 odstotek učencev, ki se danes udeleţujejo šolskega kosila 

 koliko ponujen jedilnik šolske dopoldanske malice in kosila vpliva na udeleţbo 

učencev pri teh obrokih. 

 

6.3 Organizacija meritev 

 

Zbiranje podatkov je potekalo junija leta 2011. Ankete sem osebno razdelila učencem, 

kuharicama in vodji šolske prehrane in jim ustno podala jasna navodila za reševanje. 

Anketni vprašalniki za učence so bili razdeljeni 100 učencem od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci, 

anketni vprašalniki za delavce šole pa dvema kuharicama in vodji šolske prehrane na OŠ 

Vrhovci. Vsi anketni vprašalniki so bili anonimni. 
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6.4 Metode obdelave podatkov 

 

Zdruţili smo vse anketne vprašalnike učencev tretjega, četrtega in petega razreda OŠ 

Vrhovci.  

Rezultate anket smo vnesli v razpredelnico na osebnem računalniku v program Microsoft 

Excel  in jih s pomočjo funkcij, ki jih program ponuja, tudi prešteli oziroma obdelali. 

Pri vprašanjih odprtega tipa smo zbrali vse odgovore in jih prikazali v odstotkih, pri 

vprašanjih zaprtega tipa pa smo podali odstotek za vsak odgovor.  

Z vprašalnikom za strokovne delavce OŠ Vrhovci smo naredili enako. 

Za posamezne spremenljivke smo izračunali osnovne statistične parametre, in sicer pogostost 

pojavljanja posameznih odgovorov in jih prikazali v odstotkih. 

V nadaljevanju smo podatke prikazali s pomočjo grafikonov, pod njimi pa smo rezultate 

opisno interpretirali. 
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7.0 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

S pomočjo anketnih vprašalnikov med učenci od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci smo dobili 

naslednje rezultate, ki prikazujejo prehranjevalne navade današnjega časa. 

 

Graf 1: Ali pred odhodom v šolo ješ zajtrk? 

 

 

Rezultati so pokazali, da večina otrok zajtrkuje doma, teh je kar 60 %. Kjub temu pa še vedno 

ostaja razmeroma velik deleţ otrok, ki pred odhodom v šolo ne zajtrkujejo (40 %).  

To je v nasprotju z zdravim načinom prehranjevanja, ki pravi, da je zajtrk najpomembnejši 

dnevni obrok. Strokovnjaki menijo, da kljub temu še vedno veliko ljudi zajtrk preskakuje (15 

% mladostnikov in 30 % odraslih). Uravnoteţen zajtrk nas oskrbi s kar četrtino dnevnih 

potreb po hranilih. Jutranji obrok nam pomaga, da bolje funkcioniramo v šoli, sluţbi in pri 

različnih dejavnostih. Smo bolj pozorni in dovzetni za informacije ter laţje ohranjamo 

koncentracijo. Zajtrk je pomemben še posebno pri otrocih, saj jim pomaga pri učenju. Otroci, 
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ki ne jedo zajtrka, so pogosto nepozorni, ne morejo se zbrati, so nemirni in razdraţljivi. Tisti, 

ki jedo zajtrk, so pogosto bolj uspešni v šoli.
306

 

Pri obdelavi rezultatov smo tudi opazili, da se deleţ otrok, ki zajtrkujejo preden gredo od 

doma, z naraščujočo starostno stopnjo niţa. V 3. razredu zajtrkuje doma 21 % otrok, v 4. 

razredu 20 %, v 5. pa le še 19 % učencev in učenk. Razlog za to je mogoče naraščujoča 

samostojnost otrok pri samem odhodu v šolo. Starejši učenci se morda v šolo odpravljajo prej 

in posledično izpuščajo zajtrk doma. Nekateri so morda tudi ţe sami zadolţeni za svojo 

prehrano pred odhodom v šolo in jih starši v tem ne nadzorujejo več ali pa ţe pred njimi 

odidejo v sluţbo in niti ne vedo, da otrok ne poje zajtrka, preden odide v šolo. 

Deleţ otrok, ki jé zajtrk doma, je med dečki in deklicami skoraj enak, razlika je zanemarljiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
306
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Graf 2: Ali v šoli ješ dopoldansko malico? 

 

 

Rezultati so pokazali, da kar 99 % anketiranih otrok jé šolsko dopoldansko malico, le en 

odstotek, v naši raziskavi le en učenec, ne jé dopoldanske malice v šoli. Podoben rezultat sem 

tudi pričakovala, saj sem ţe iz svojih izkušenj, kot bivša učenka OŠ Vrhovci in kot 

praktikantka v času študija, lahko domnevala o tem, koliko otrok uţiva šolsko dopoldansko 

malico. Menim, da je dopoldanska malica za otroke prav tako zelo pomemben obrok, sploh za 

tiste otroke, ki zjutraj ne zauţijejo zajtrka in je šolska dopoldanska malica njihov prvi dnevni 

obrok. Glede na našo raziskavo rezultati kaţejo, da je za skoraj 40 % otrok, ki ne jedo zajtrka 

doma in jedo malico v šoli, to njihova prva hrana v dnevu.  

Glede na primerne in priporočljive jedi, ki jih za šolsko dopoldansko malico navaja 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (predstavljene v poglavju 2.3.5), dobijo otroci 

običajno ponujene najrazličnejše vrste sadja pa tudi zelenjave, več različnih vrst kruha, 

jogurte in občasno pecivo. Menim, da bi učenci, ki ne jedo dopoldanske malice v šoli, morali  

prinesli od doma podobna ţivila, da bi v času malice tako kot ostali učenci potešili lahkoto in 

dali organizmu novo moč za nadaljnje delo. 
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Graf 3: Katero jed, ki jo dobite pri dopoldanski malici, imaš najraje? 

 

 

Pri tretjem vprašanju so otroci po lastni izbiri napisali katerokoli jed, ki jo dobijo v šoli za 

malico in jo imajo najraje. Rezultati so pokazali, da imajo učenci in učenke od 3. do 5. razreda 

OŠ Vrhovci za dopoldansko malico najraje kruh z različnimi namazi, ta odgovor je podalo kar 

27 % anketirancev. Nekateri otroci so opredelili tudi vrsto namaza, in sicer se je največkrat 

pojavil odgovor kruh z ribjim namazom, nekaj otrok manj je izbralo kruh z mlečnim 

namazom (skutin, smetanov namaz), najmanj pa jih je navedlo kruh s čokoladnim namazom 

("Viki krema"). 

Predpostavila sem, da bo kot najljubša dopoldanska malica prevladovala pica ali pa morda 

kakšna podobna hrana, kot je npr. sendvič, burek ali hot dog, zato so me odgovori učencev 

vseeno kar prijetno presenetili, saj so v največji meri izbrali ne le preprosto, temveč tudi 

relativno zdravo jed. 

 

Na drugem mestu najljubših jedi za šolsko dopoldansko malico je bila pica (20 %). Kot ţe 

rečeno, sem pričakovala, da bo pica najbolj priljubljena dopoldanska malica, pa je vendar kar 

za 7 % manj priljubljena od kruha z namazom. Menim, da pica ni najbolj primerna jed, ki jo 
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lahko ponudimo za dopoldansko malico osnovnošolskim otrokom, predvsem ne za učence 

niţje stopnje, pa tudi ţivilo se samo po sebi slabo dopolnjuje s priporočili primernih jedi 

Ministrstva za zdravje. Glede na današnje trende in ţelje otrok pa je skoraj nujno zlo na 

njihovem jedilniku, saj jo jedo skoraj vsi in jo imajo mnogi za svojo najljubšo jed. 

 

Šele na tretjem mestu najljubših jedi otrok so mlečni izdelki in mlečne zakuhe. Kot svojo 

najljubšo jed dopoldanske malice je to moţnost navedlo 17 % otrok. Pri tem so učenci 

največkrat navedli mlečni gres, veliko jih je izbralo tudi mlečni riţ, le nekaj se jih je odločilo 

za puding in samo peščica za jogurt. Drugih mlečnih izdelkov ali zakuh učenci niso omenjali. 

Mleko in mlečni izdelki so najboljši naravni vir kalcija. Kalcij, pridobljen iz mleka in mlečnih 

izdelkov, naše telo namreč absorbira veliko bolje kot iz drugih s kalcijem bogatih ţivil. Kalcij 

potrebujemo za zdravo rast in zgradbo kosti in zob. Uţivanje kalcija v otroštvu in 

mladostniški dobi neposredno vpliva na trdnost kosti. Za otroke in odraščajoče so primernejši 

polnomastno mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo več v maščobah topnih vitaminov (A, D, 

E, K in karotina). Menim, da bi učencem večkrat morali ponuditi mlečne izdelke in zakuhe za 

njihovo dopoldansko malico in z njimi vsaj delno zamenjati manj zdrava ţivila. 

 

Kar 9 % otrok za šolsko dopoldansko malico najraje je sladke pekovske izdelke in sladke jedi. 

V enaki meri (9 %) so otroci za najljubšo jed dopoldanske malice navedli burek. Učenci, ki so 

za najljubšo malico izbrali sladke pekovske izdelke in sladke jedi, so največkrat omenili 

palačinke, sledijo jim rogljiči, ţepki in čokolešnik, precej manj jih je izbralo sladoled in le 

nekaj posameznikov piškote in torto. Kljub temu da priporočila in primeri ustreznih jedi za 

šolsko dopoldansko malico predvidevajo tudi kakšen sladek zavitek pribliţno enkrat 

tedensko, je odstotek otrok, ki najraje jedo sladke pekovske izdelke in sladke jedi, relativno 

visok.  

Skoraj vsi otroci imajo radi sladek okus. Če pa jim pri tem preveč popuščamo, zlahka pride do 

enostranskega prehranjevanja, nastanka kariesa in prekomerne telesne teţe. Sladice, sladoled 

in različne pijače (gazirane in negazirane), ki so pogosto priljubljene med otroki, namreč 

vsebujejo veliko sladkorja. Sladice so lahko, v manjši količini, le sestavni del glavnih obrokov 

hrane in izjemoma tudi malic. Najboljši nadomestili za slaščice sta sveţe ali suho sadje in 

med. 
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Burek je prav tako ena izmed novosti na šolskem jedilniku v zadnjem desetletju pri nas.        

Jed, ki izvira iz turške kulinarike, je zelo priljubljena v mnogih drţavah balkanske regije. 

Narejena je iz listnatega testa, najbolj pogosto napolnjenega s sirom (običajno feta sir), 

mesom (običajno govedina), krompirjem (običajno kosi krompirja) ali zelenjavo (običajno 

špinača).
307

 Ne glede na vrsto bureka pa ta ponavadi vsebuje kar nekaj maščob, zaradi česar je 

tudi teţko ţivilo za ţelodec, sploh za otroke. 

 

En odstotek manj od sladkih pekovskih izdelkov in sladkih jedi ter bureka so otroci za 

najljubšo jed dopoldanske malice izbrali hot dog (8 %). Hot dog je privzet angleški izraz za 

jed iz kruhove štručke v kombinaciji s kranjsko klobaso ali hrenovko in različnimi vrstami 

prilog (gorčica, majoneza, zelje ipd.). 

 

7 % učencev za dopoldansko malico v šoli najraje jé sendvič. Vsi učenci, ki so navedli to 

moţnost, so sendvič opredelili s kosom kruha ali ţemljo z različnimi vrstami salame in 

raznimi vrstami sira. 

 

Le 2 % otrok je za svojo najljubšo jed pri šolski dopoldanski malici navedlo sadje in sicer 

banano in jabolko. Po priporočilih ministrstva naj bi učenci jedli sadje za dopoldansko malico 

vsak dan. 

Pijačo si je za dopoldansko malico izbral le 1 % vseh anketirancev. Nihče od otrok ni za 

najljubšo dopoldansko malico navedel zelenjave. 

S sveţim sadjem in zelenjavo, ki jo zauţijemo za malico, lahko povečamo vnos vitaminov in 

mineralov v naše telo, z mlekom in mlečnimi izdelki pa dobimo dragocen kalcij. Zraven lahko 

jemo tudi kruh ter v zmernih količinah pecivo, ki prispeva energijo. 

 

 

                                                           
307

 Povzeto s svetovnega spleta (24. 10. 2011): http://sl.wikipedia.org/wiki/Burek 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tur%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulinarika&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Balkan
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Listnato_testo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sir
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Feta_sir&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meso
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Govedina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krompir
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zelenjava
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pina%C4%8Da&action=edit&redlink=1
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Graf 4: Katero jed bi najraje jedel/jedla za dopoldansko malico, če bi lahko izbral/a 

karkoli? 

 

 

Rezultati ankete kaţejo, da so se ţelje otrok rahlo spremenile, ko smo učencem dali na izbiro 

katerokoli jed ter ne le tistih, ki jih dejansko dobijo za šolsko dopoldansko malico. Tako je kar 

četrtina (25 %) vseh anketiranih za absolutno najljubšo jed za šolsko dopoldansko malico 

izbrala sladke pekovske izdelke in sladke jedi. Med temi jedmi so otroci, podobno kot pri 

prejšnjem vprašanju, največkrat navedli palačinke, malenkost manj pogosta izbira so bili 

čokolešnik, rogljiči in ţepki, nekaj učencev bi najraje malicalo sladoled, dva pa tudi piškote in 

torto. Če povzamemo rezultate tretjega in četrtega vprašanja je razvidno, da bi otroci radi 

uţivali sladke jedi še pogosteje kot jim je to omogočeno pri šolski dopoldanski malici. Znano 

je, da imajo otroci radi sladek okus in posledično zelo radi posegajo po sladkih jedeh, vendar 

je to v neskladju s priporočili o zdravem in uravnoteţenem prehranjevanju, ki so smernice za 

oblikovanje jedilnikov v šolah, katerih se te vsaj okvirno skušajo drţati. 

 

Druga najljubša izbira učencev so tokrat mlečni izdelki in zakuhe, te je izbralo kar 19 % 

učencev in učenk. Razvrstitev po vrsti jedi je bila enaka kot pri prejšnjem vprašanju. Največ 

otrok najraje jé mlečni gres, nekaj odstotkov manj mlečni riţ, peščica učencev je navedla 
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puding in le dva jogurt. Mleka ni navedel nobeden od učenecev. Če torej povzamemo 

rezultate tretjega in četrtega vprašanja, lahko razberemo, da bi si učenci in učenke radi 

privoščili mlečne izdelke in zakuhe večkrat kot je to na jedilniku šolske dopoldanske malice. 

Viden je rahel porast iz moţnih jedi do ţelja učencev za 2 %. Ţelje otrok so tudi v skladu s 

priporočili Ministrstva za zdravje in zato lahko uresničljive. Primeri ustreznih jedilnikov 

narekujejo uţivanje mleka in mlečnih izdelkov pri šolski dopoldanki malici pribliţno tri do 

štirikrat na teden. Menim, da bi bilo učinkovito, če bi otrokom večkrat ponudili samo mleko 

za pitje in več jogurtov ob npr. ţitnih izdelkih. 

 

Na tretjem mestu se kot najljubša dopoldanska malica pojavi pica. Navedlo jo je kar 14 % 

otrok. Glede na rezultate iz prejšnjega vprašanja me je rezultat četrtega vprašanja presenetil, 

kajti nakazuje na to, da imajo učenci sicer radi pico, vendar ne v tolikšni meri kot jo dobijo pri 

dopoldanski malici. Iz moţnih jedi, ki jih dobijo učenci in učenke pri dopoldanski malici, pa 

do njihovih ţelja po tem ţivilu, se kaţe upad za kar 6 %. Pica ni ravno priporočljiva jed za 

šolsko dopoldansko malico, zato predvidevamo, da so pri njeni uvrstitvi na šolski jedilnik 

pripomogle ţelje učecev. Sedaj se kaţe upad teh ţelja, zato menim, da bi se lahko pica na 

jedilniku pojavila npr. enkrat manj na mesec, kot je bilo do sedaj v navadi, in je učenci ne bi 

preveč pogrešali. 

 

Na četrtem mestu se s 13 % kot najljubša dopoldanska malica pojavi kruh z različnimi 

namazi. Največ učencev je pri tem navedlo kruh z ribjim namazom, nekaj odstotkov manj 

kruh z mlečnim namazom in najmanj kruh s čokoladnim namazom. Ko smo primerjali 

rezultate tretjega in četrtega vprašanja, smo uvideli kar precejšenj upad ţelja učencev in 

učenk. Kruh z različnimi namazi se je kot moţna jed, ki jo otroci dobijo pri šolski 

dopoldanski malici, znašla na prvem mestu izbire učencev in učenk, ţelje učencev po tej jedi 

pa so za več kot polovico manjše. Morda razlog za to tiči v tem, da so otroci te hrane 

naveličani, morda jo jedo pogosto v šoli in tudi doma. Ker je jed sama po sebi skladna s 

priporočili o zdravi prehrani in na jedilniku šolske dopoldanske malice mora obstajati, bi bilo 

morda smiselno za malenkost omejiti ponudbo te jedi na šolskem jedilniku in jo nadomestiti s 

hranili in ţivili, ki vsebujejo podobne hranilne snovi ter jih imajo otroci morda raje. 
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Na peto mesto ţelja učencev se je uvstil burek. Za absolutno najljubšo dopoldansko malico ga 

je navedlo 11 % učencev in učenk. To je za dva odstotka več kot pri prejšnjem vprašanju, kar 

nakazuje na to, da bi učenci burek za šolsko dopoldansko malico radi jedli za malenkost več 

kot ga sicer jedo. Morda na te ţelje vplivajo trenutni trendi in popularnost te jedi med več 

generacijami, poleg učencev, ki so jedi ţe vajeni iz domačega okolja. 

 

Rezultati so pokazali, da se je na šesto mesto po priljubljenosti šolske dopoldanske malice 

uvrstil sendvič. Za svojo absolutno najljubšo dopoldansko malico jo to jed navedlo 7 % vseh 

anketiranih. Odstotek otrok, ki so izbrali sendvič za svojo najljubšo malico tudi, ko so imeli 

na izbiro katerokoli jed, je popolnoma enak odstotku otrok, ki so to moţnost navedli kot svojo 

najljubšo dopoldansko malico, ki jo ţe sedaj dobijo v šoli. Na podlagi teh rezultatov lahko 

sklepamo, da je sendvič na šolskem jedilniku v ravno pravi meri za ţelje in potrebe učencev. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da sedmo in osmo mesto priljubljenih jedi za šolsko dopoldansko 

malico v enaki meri, to je 4 %, zasedata hot dog in sadje. V primerjavi z rezultati iz tretjega 

vprašanja, kjer je hot dog za svojo najljubšo šolsko malico izbralo 8 % otrok, je iz rezultatov 

četrtega vprašanja razvidno, da so ţelje učencev po tej jedi za polovico manjše. 

Nasprotno pa se je odstotek otrok, ki so za svojo najljubšo dopoldansko malico izbrali sadje, 

iz moţnih izbir pri tretjem vprašanju do njihovih ţelja pri četrtem vprašanju, povečal točno za 

polovico (iz 2 odstotkov na 4 odstotke). 

Glede na to, da hot dog ni ravno priporočljiva jed za šolsko dopoldansko malico, temveč je na 

jedilniku bolj zaradi ţelja otrok, sadje pa je priporočeno za malico uţivati vsak dan, bi lahko 

razmerje med tema dvema ţiviloma na jedilniku prilagodili ţeljam učencev iz rezultatov 

četrtega vprašanja. 

 

Zadnja mesta na lestvici priljubljenih jedi zasedata zelenjava in pijače z le 1 %, en odstotek 

anketiranih pa ni podalo odgovora na to vprašanje. 
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Graf 5: Ali v šoli ješ kosilo? 

 

 

Rezultati so pokazali, da učenci in učenke od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci kar v 84 % jedo 

kosilo v šoli, 16 % pa je teh, ki šolskega kosila ne jedo. Rezultati tega vprašanja me ne 

presenečajo, pribliţno tak odstotek udeleţbe šolskega kosila sem tudi pričakovala. Kosilo je 

eden od treh glavnih dnevnih obrokov, zauţili naj bi ga nekje na sredini dneva. Uţivanje 

primerno sestavljenega kosila ob primerni uri je zelo pomembno, saj nam zagotovi energijo, 

ki jo potrebujemo za nadaljno aktivnost. Topel obrok je najbolj primeren, če je sestavljen 

predvsem iz krompirja, (naravnega) riţa ali (polnozrnatih) testenin z zelenjavo ali s solato. 

Omenjene jedi lahko včasih kombiniramo še z ribami ali mesom, ki telesu zagotavlja ţelezo 

in cink, ribe pa so vir joda in vitamina D kot tudi beljakovin. Predvidevamo, da 16 % otrok, ki 

kosila ne uţivajo v šoli, kosilo uţivajo doma.  
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Graf 6: Če je tvoj odgovor na 5. vprašanje »da«, potem na črto napiši, katero jed, ki jo 

dobite pri šolskem kosilu, imaš najraje? 

 

 

Pri šestem vprašanju so učenci in učenke navedli jed, ki jo imajo najraje od teh, ki jih dobijo 

za kosilo v šoli. Rezultati so pokazali, da kar 31 % otrok pri šolskem kosilu najraje jé 

testenine z različnimi omakami. V tej kategoriji so učenci tudi opredelili vrsto testenin in/ali 

omake, ki si sledijo v tem vrstnem redu: več kot dve tretjini vseh učencev, ki so izbrali to jed, 

najraje jé makarone z omako po bolonjsko, slaba četrtina jih ima najraje svaljke s sirovo 

omako in dobra desetina najraje jé špagete s parmezanom. Testenine z različnimi omakami so 

tudi primerna in priporočljiva jed za kosilo po vzorcih primernih jedilnikov ministrstva za 

zdravje. Čeprav s pogostostjo te jedi ne gre pretiravati, je vseeno jed zdrava in primerna za 

osnovnošolske otroke in kot kaţejo rezultati tudi, dobri tretjini vseh anketiranih učencev, 

najljubša. 

 

Skoraj polovico manj učencev (16 %) je za svojo najljubšo jed pri kosilu navedlo sladkarije in 

sladke jedi. Pri teh so otroci zopet največkrat omenili palačinke, nekaj učencev za kosilo 

najraje jé sladoled, le peščica pa je navedla rogljič in čokolado. Znano je, da imajo otroci radi 

sladek okus in sladke jedi, vendar je odstotek otrok, ki za glavni dnevni obrok najraje jé 
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sladkarije in sladke jedi, previsok. Otroci bi se morali zavedati, da so sladkarije le občasna 

poslastica, nekaj malega, kar sledi šele po glavnem obroku hrane. 

 

Dobra desetina, in sicer 12 % otrok, je za svoje najljubše kosilo izbrala t.i. zelenjavne jedi. 

Rezultati so me malce presenetili, saj nisem pričakovala tolikšnega zanimanja za zelenjavo. Iz 

rezultatov pa je razvidno, da so pri teh jedeh učenci in učenke navedli le špinačo s pire 

krompirjem. Razlog za to je morda ta, da otroci v neki jedi niti ne znajo prepoznati zelenjave, 

če je morda del mesne ali katere druge omake ali pa je zelenjava na kroţniku dodana le kot 

priloga mesu ali ribam. Morda zauţijejo več zelenjave kot sami prepoznajo, npr. v zelenjavnih 

enolončnicah, ki pa predvidoma niso najbolj priljubljena jed, saj jih ni navedel nihče. Menim, 

da bi bilo smiselno ne le vključevati več zelenjave v šolski jedilnik za kosilo, temveč tudi več 

različnih vrst. Tako bi jih učenci lahko večkrat poskusili, spoznali in morda počasi vzljubili. 

 

10 % učencev in učenk ima za šolsko kosilo najraje ocvrte jedi. Med temi jedmi so otroci 

največkrat navedli ocvrto meso oz. dunajski zrezek, nekaj manj jih je navedlo pomfri in le dva 

ocvrti sir. Ocvrte jedi se lahko uţivajo enkrat do nekajkrat na mesec, kar je skladno z določili 

zdravega načina prehranjevanja, ki odsvetujejo prepogosto uţivanje ocvrte hrane. 

 

Rezultati so pokazali, da ima 8 % otrok pri šolskem kosilu najraje meso, 7 % pa ribe. Vrste 

mesa in rib otroci niso opredelili. Določila zdravega načina prehranjevanja priporočajo naj 

otroci mesa ne jedo vsak dan, poleg tega naj ga jedo v manjših količinah. Brezmesna prehrana 

pa ni priporočljiva, predvsem zaradi beljakovin in ţeleza, ki jih telo dobi z mesom. V prehrani 

odraščajočega otroka je še posebno dragoceno ribje meso, ker je lahko prebavljivo, biološko 

polnovredno ţivilo. Sodeč po rezultatih, odstotek otrok, ki imajo za šolsko kosilo najraje 

meso, ni previsok, odstotek otrok, ki za kosilo najraje jedo ribe, pa bi bil lahko višji. 
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Le 2 % učencev in učenk je takih, ki najraje za kosilo jedo pico in 1 % je tistih, ki pri šolskem 

kosilu najraje jedo juho. Prvi podatek me je kar prijetno presenetil, sama sem pričakovala, da 

bo odstotek otrok, ki za kosilo najraje jedo pico, višji. 

13 % vseh anketiranih pri tem vprašanju ni podalo odgovora. 

 

Graf 7: Katero jed bi najraje pojedel/pojedla pri šolskem kosilu, če bi lahko izbral/a 

karkoli? 

 

 

Pri 7. vprašanju so učenci lahko navedli jed, ki bi jo absolutno najraje jedli pri šolskem kosilu. 

Izbrali so si torej lahko katerokoli jed, ne glede na to, ali jo sedaj pri šolskem kosilu dobijo ali  

ne in kako pogosto jo uţivajo. Rezultati so pokazali, da bi 27 % učencev in učenk za šolsko 

kosilo najraje jedlo testenine z različnimi omakami. Takšen rezultat je bil pričakovan. Če 

primerjamo rezultate iz šestega in sedmega vprašanja, ugotovimo, da so testenine z različnimi 

omakami absolutno najljubša jed učencev in učenk od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci, četudi je 

razvidno, da se ţelje učencev po tej jedi rahlo zmanjšajo, če imajo na izbiro katerokoli jed. 

Drugo absolutno najljubše kosilo učencev in učenk so ocvrte jedi. Te jedi je navedlo kar 17 % 

anketiranih. Med temi jedmi so učenci posebej opredelili vrsto jedi, in sicer si sledijo v 
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enakem vrstem redu kot pri prejšnjem vprašanju: največ otrok je navedlo ocvrto meso oz. 

dunajski zrezek, nekaj manj jih je navedlo pomfri in dva ocvrti sir. Če povzamemo rezultate iz 

šestega in sedmega vprašanja, je razvidno, da bi si učenci ţeleli ocvrte jedi jesti še pogosteje 

kot jih jedo sedaj pri šolskem kosilu. Skladno z določili zdravega načina prehranjevanja in 

priporočili primernih jedilnikov Ministrstva za zdravje, jim v šoli to lahko omogočijo največ 

nekajkrat na mesec in nikakor večkrat na teden. 

 

Tretje mesto najljubše jedi kosila si z 12 % delita sladkarije in sladke jedi ter meso. Na 

podlagi primerjave rezultatov iz šestega in sedmega vprašanja se je izkazalo, da otroci 

vendarle niso tako sladkosnedni, kot kaţejo rezultati prejšnjega vprašanja, saj se je odstotek 

otrok, ki so za svoje absolutno najljubše kosilo izbrali sladkarije in sladke jedi, zmanjšal za 4 

%. Na podlagi enake primerjave pa se je odstotek otrok, ki za kosilo najraje jedo meso, 

povečal za 4 %. Kaţe se, da učenci in učenke vendarle za glavno jed pri kosilu raje jedo 

primerna ţivila in ne le sladkih jedi, pa vendar izgleda kot da jih najraje nadomestijo z 

ocvrtimi jedmi in mesom. Ne z enim niti z drugim pa ne gre pretiravati. 

 

Za 9 % otrok je absolutno najljubše šolsko kosilo pica, za enak odstotek otrok (9 %) pa 

zelenjavne jedi oziroma kar špinača in pire krompir, saj je to edina zelenjavna jed, ki so jo 

otroci navajali. Rezultati šestega in sedmega vprašanja so pokazali, da bi otroci pico radi jedli 

pogosteje kot jo jedo sicer, saj je odstotek pri ţeljah otrok v porastu nasproti odstotku, ki se 

kaţe pri moţnih jedeh šolskega kosila. Ravno nasprotno pa kaţejo rezultati za zelenjavne jedi; 

otroci bi jih namreč raje jedli manj pogosto kot jih jedo sicer. Priljubljenost zelenjavnih jedi 

pa vendar ni zanemarljiva. 

 

Rezultati kaţejo, da je za 5 % učencev najljubše šolsko kosilo juha in enak deleţ otrok (5 %) 

bi za kosilo najraje jedel ribe. Menim, da sta ta dva podatka sama po sebi dovolj zgovorna in 

da bi bilo potrebno na šolski jedilnik vključiti več teh jedi. 4 % anketiranih na to vprašanje ni 

odgovorilo. 
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8. vprašanje je vsebovalo več podvprašanj, pri katerih je posamezen učenec obkoţil »da« pred 

ustreznim odgovorom, ki zanj drţi. Za boljše razumevanje sestave vprašanja glej Prilogo 1. 

 

Graf 8: Število dnevnih obrokov hrane 

 

 

Kar 76 % učencev in učenk uţiva na dan štiri ali več obrokov hrane, še vedno pa ostaja 

razmeroma velik deleţ (24 %) tistih, ki zauţijejo le 3 ali celo manj dnevnih obrokov hrane. 

Oskrbo otrokovega organizma s potrebnimi hranilnimi snovmi zagotavlja pet obrokov na dan. 

Poleg zajtrka, kosila in večerje naj ima še dve malici, priporočajo strokovnjaki. Razlog za 

opuščanje posameznih dnevnih obrokov je morda prezaposlenost staršev, nezmoţnost 

omogočanja vseh petih dnevnih obrokov hrane ali pa morda slabo finančno stanje v druţini, s 

katerim bi navsezadnje kljub morebitni prezaposlenosti lahko otroku zagotovili uţivanje kar 

štiri od petih dnevnih obrokov ţe v sklopu šole (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in 

popoldanska malica). Deleţ otrok, ki sicer uţivajo štiri ali celo vseh pet potrebnih dnevnih 

obrokov hrane, je načeloma visok, vendar nikakor zadovoljujoč, saj je uravnoteţena in zdrava 

prehrana pomembna za ljudi vseh starosti, še posebno pa za odraščajoče otroke, ki bi morali 

uţivati vseh pet dnevnih obrokov hrane vsaj v 95 %. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                 Maja Podobnikar; diplomsko delo 

 

- 102 - 

Graf 9: Zelenjava v dnevnem obroku 

 

 

Rezultati so pokazali, da 55 % otrok uţiva zelenjavo vsak dan ali večkrat na dan, kar 45 % 

otrok pa zelenjavo uţiva le včasih ali pa sploh ne. Rezultat je bil nekako pričakovan, saj je 

splošno znano, da otroci niso ravno ljubitelji zelenjave, kljub temu pa to ne zapostavi dejstva, 

da je rezultat tudi zaskrbljujoč in z druţbenega vidika nesprejemljiv. Uţivanje zadostne 

količine zelenjave je pomembno za varovanje zdravja, saj vsebuje številne esencialne snovi, 

antioksidante, minerale, prehransko vlaknino in sekundarne rastlinske zaščitne snovi, ki nas 

varujejo pred različnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Poleg vsebnosti številnih 

zaščitnih snovi pa zelenjava prispeva k manjši energijski gostoti obroka. Zelenjava in 

stročnice nam zagotovijo predvsem vitamine, minerale in prehransko vlaknino. Del teh ţivil 

naj bi zauţili kot sveţo, presno hrano, drugi del pa v kuhani obliki. Če nimamo na voljo sveţe 

zelenjave, si lahko pomagamo z globoko zamrznjenimi izdelki, najbolje brez dodatka smetane 

ali moke.  
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Graf 10: Sadje v dnevnem obroku 

 

 

Sadje v dnevnem obroku vsak dan ali večkrat na dan uţiva 79 % učencev in učenk, 21 % 

otrok pa sadje uţiva samo včasih ali pa sploh ne. Sadje je ţivilo, ki ga imajo otroci raje kot 

npr. zelenjavo, saj je marsikatero sladkega okusa, ki pa je otrokom povečini všeč. Sadje je 

najbolj dragoceno sveţe, kajti konzervirano sadje navadno vsebuje tudi veliko sladkorja. Z 

uţivanjem široke palete različnih vrst zelenjave in sadja ter dajanjem prednosti domačim 

izdelkom, ki so na voljo v določenem letnem času, bomo zagotovili dobro preskrbljenost z 

vitamini. Uţivanje, tako zelenjave kot tudi sadja, je zelo pomembno za ohranjanje zdravja 

našega organizma, za večjo imunsko odpornost in posledično tudi večjo delovno storilnost. 

Priporočila in primeri ustreznih jedilnikov Ministrstva za zdravje nakazujejo, da naj bi otroci 

v šolah sadje uţivali vsak dan, večinoma pri šolski dopoldanski malici, pa tudi pri šolskem 

kosilu, kjer sadje večkrat nadomesti sladico po glavnem obroku. Menim, da bi bilo smiselno v 

šoli postaviti več košar z različnimi vrstami sadja, s katerimi bi si učenci lahko postregli 

kadarkoli bi si to zaţeleli in spodbuditi učitelje, da bi učence pri poseganju po sadju 

spodbujali ter jim bili tudi za zgled. 
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Graf 11: Meso, perutnina, ribe, jajca 

 

 

Rezultati so pokazali, da 60 % otrok od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci uţiva meso, perutnino, 

ribe in/ali jajca vsak dan ali večkrat na dan, 40 % učencev in učenk pa našteta ţivila uţiva le 

včasih ali pa sploh ne. Če poveţemo rezultate tega vprašanja z rezultati šestega vprašanja, 

lahko predvidevamo, da učenci pogosteje uţivajo meso, perutnino in jajca kot ribe. 

Uravnoteţena prehrana je v veliki meri sestavljena iz ogljikovih hidratov (50–55 % 

energijskih potreb), ki jih zauţijemo predvsem z ţiti, zelenjavo, krompirjem in sadjem, in iz 

manjšega deleţa maščob (med 20 do največ 35 % dnevnih energijskih potreb), predvsem iz 

rastlinskih maščob. Pribliţno 10–15 %, izjemoma tudi več, energije bi morali pridobiti iz 

ţivalskih in rastlinskih beljakovin
 
(npr. iz mleka in mlečnih izdelkov, mesa, rib ter ţit, 

krompirja in stročnic).
308

 Najbolje je, če se v jedilniku izmenjujejo svinjsko, goveje ter 

perutninsko meso. Na teden lahko zauţijemo največ tri do pet jajc, v to količino pa so ţe 

všteta tudi jajca, ki jih uporabimo pri pripravi različnih jedi (biskviti, palačinke, juha, ...) Ribe 

so v večini slovenskih gospodinjstev preredko na jedilniku, ţal pa nobeno drugo ţivilo ne 

vsebuje tolikšnih količin joda in vitamina D. Pomanjkanje joda lahko povzroči povečanje 

                                                           
308

 Hlastan Ribič, Cirila, Batellino, Tadej, Kostanjevec, Stojan, & Pokorn, Draţigost: Zdrava otroška prehrana ... 

ob kateri otroci tudi uţivajo (dalje: Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi 

uţivajo). Ljubljana: Danone Slovenija, 2006, str. 4. 
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ščitnice, v najslabšem primeru pa nastanek golše. Zaradi tega bi morali 1- do 2-krat tedensko 

uţivati ribe. Če otroci nimajo radi okusa po ribah, ga lahko nekoliko prikrijemo v omakah. Če 

imajo najraje ribje palčke, jih ne cvremo, temveč jih spečemo v pečici ali konvektomatu.  

 

Graf 12: Mleko in mlečni izdelki (jogurti, kislo mleko, siri, itd.) 

 

 

Kar 68 % otrok je pritrdilo, da uţiva mleko in mlečne izdelke vsak dan in 32 % otrok je 

pritrdilo, da mleka in mlečnih izdelkov ne uţivajo vsak dan. Mleko in mlečni izdelki so 

najboljši naravni vir kalcija. Kalcij, pridobljen iz mleka in mlečnih izdelkov, naše telo namreč 

absorbira veliko bolje kot iz drugih s kalcijem bogatih ţivil. Kalcij potrebujemo za zdravo rast 

in zgradbo kosti in zob. Uţivanje kalcija v otroštvu in mladostniški dobi neposredno vpliva na 

trdnost kosti. Na to pomembno vplivajo tudi kakovostne beljakovine, fosfor, cink, jod in še 

posebej vitamin D ter vitamini skupine B, ki so pomembni tudi za naše ţivčevje, saj 

spodbujajo telesne in umske sposobnosti posameznika.
309

 Menim, da bi lahko otrokom pri 

malici večkrat ponudili samo mleko za pitje in druge mlečne izdelke v kombinaciji z ţitnimi 

                                                           
309

 Hlastan Ribič, Cirila, Batellino, Tadej, Kostanjevec, Stojan, & Pokorn, Draţigost: Zdrava otroška prehrana ... 

ob kateri otroci tudi uţivajo (dalje: Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi 

uţivajo). Ljubljana: Danone Slovenija, 2006, str. 7. 
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ţivili ter sadjem, saj bi moral biti odstotek otrok, ki mlečne izdelke uţivajo vsak dan, prav 

gotovo višji. 

 

Graf 13: Ţita in ţitni izdelki (kruh, kosmiči, testenine, razne ţitne kaše, riţ, itd.) 

 

 

Rezultati so pokazali, da ţita in ţitne izdelke (vsaj eno od naštetih ţivil) vsak dan ali večkrat 

na dan uţiva 77 % otrok, 23 % otrok pa našteta ţivila uţiva le včasih ali pa sploh ne.         

Med ţivili rastlinskega izvora so ţita eno najpomembnejših ţivil, saj vsebujejo veliko 

pomembnih hranilnih snovi, kot so vitamini, minerali in nenasičene maščobne kisline, 

posebna prednost teh ţivil pa je tudi v njihovi veliki vsebnosti prehranske vlaknine.
310

 Vsaj 

polovica ţit, ki jih zauţijemo vsak dan v obliki kruha ali müslija, bi morala biti izdelana iz 

polnozrnate moke ali polnozrnatih kosmičev. Če upoštevamo to pravilo, lahko preostali del 

ogljikovih hidratov zauţijemo v obliki pekovskih izdelkov iz bele moke. Vsaj eno od ţivil iz 

ţit bi otroci morali zauţiti vsak dan, vendar v zmernih količinah, saj pri manjših otrocih lahko 

prevelika količina zauţite prehranske vlaknine zmanjšuje absorbcijo hranil v prebavilih in 

povzroči diarejo. 

                                                           
310

 Hlastan Ribič, Cirila, Batellino, Tadej, Kostanjevec, Stojan, & Pokorn, Draţigost: Zdrava otroška prehrana ... 

ob kateri otroci tudi uţivajo (dalje: Hlastan Ribič, C. et al.: Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi 

uţivajo). Ljubljana: Danone Slovenija, 2006, str. 6. 
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Graf 14: Naštej 5 jedi dopoldanske malice, za katere misliš, da so zdrave. 

 

 

Pri 9. vprašanju (katerega rezultate prikazuje graf 14) je vsak učenec/učenka moral/a našteti 5 

jedi za dopoldansko malico, ki so po njegovi/njeni presoji zdrave. Glede na to, da je anketni 

vprašalnik rešilo 100 učencev in učenk od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci, vsak od njih pa naj bi 

naštel 5 jedi, popoln rezultat tokrat predstavlja 500 odgovorov. Odgovore učencev smo 

razvrstili v večje skupine ţivil glede na njihove skupne lastnosti, dve ţivili (pica, burek) pa 

zaradi svoje posebnosti stojita ločeno od skupin. Posameznik je tako lahko navedel več ţivil, 

ki pripadajo enaki skupini ţivil in vsako posamezno ţivilo je šteto kot en odgovor. 

Iz rezultatov je razvidno, da se večina učencev zaveda, kakšne so primerne in zdrave jedi za 

dopoldansko malico, saj so največkrat omenili ţivila iz skupine mlečnih izdelkov in mlečnih 

zakuh, več različnih vrst sadja, ţitna ţivila in več vrst zelenjave. Iz skupine mlečnih izdelkov 

in zakuh so učenci največkrat omenili jogurt, mlečni riţ in mlečni zdrob, sir in najmanjkrat 

mleko. Iz skupine sadja smo v največji meri zasledili jabolka, hruške, banane, pomaranče, 

grozdje, jagode, kivi, nektarine, breskve, slive, češnje in ananas. Iz skupine ţitnih ţivil so 

učenci največkrat omenili več vrst kruha, ţitaric in kosmičev. Iz skupine zelenjave pa so 

učenci največkrat navedli korenje, papriko, paradiţnik in redkev. 
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Poleg teh skupin ţivil so učenci navajali tudi ţivila izrazito ţivalskega in/ali rastlinskega 

izvora. Hrenovke, salame, jajca, ribji namaz ipd. iz skupine ţivil ţivalskega izvora ter  

marmelado, zelenjavni namaz ipd. iz skupine ţivil rastlinskega izvora. 

Po zastopanosti odgovorov sledijo še sladke jedi (palačinke, rogljiči, ţepki), konzervirana 

ţivila (paštete, mesno-zelenjavni namaz), pica, burek, le nekaj učencev pa je omenilo različne 

pijače (sokovi raznih sadeţev, čaj). Nekateri učenci so navedli manj kot 5 zdravih jedi za 

dopoldansko malico, zato imamo v rezultatih 50 manjkajočih odgovorov. 
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ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA KUHARICI IN VODJO ŠOLSKE 

PREHRANE 

 

S pomočjo anketnih vprašalnikov med zaposlenimi na OŠ Vrhovci smo dobili naslednje 

rezultate, ki orisujejo prehranjevalne navade v preteklosti. 

Vse tri anketirane osebe so ţenskega spola, dve osebi opravljata delo šolske kuharice, ena 

oseba pa je vodja šolske prehrane. Ena kuharica kuha na OŠ Vrhovci ţe 15 let, druga pa 16 

let. Vodja šolske prehrane svoje delovno mesto na OŠ Vrhovci opravlja ţe 15 let. 

 

 Se vam zdi, da ste ob nastopu vašega poklica za učence kuhali enaka kosila kot 

danes ali so se trendi prehrane in prehranjevalne navade otrok spremenile? 

 

Vse tri anketiranke so se strinjale, da so se prehranjevalne navade od nekoč do danes močno 

spremenile. Predvidevajo, da je razlog za to prezaposlenost staršev, da je praktično edini 

skupen obrok v druţini večerja ali pa še to ne. Opaţajo, da so otroci navajeni na okuse 

zmrznjene, napol pripravljene in hitre hrane ter da ne poznajo več pravega okusa doma 

pripravljene hrane. Kuharici sta poudarili, da se v današnjem času kuha več industrijsko 

pripravljene hrane kot včasih, da so se trendi prehrane in prehranjevalne navade otrok močno 

spremenile tako v šoli kot doma. 

 

 V čem vidite bistvene razlike, torej, kaj so učenci nekoč radi jedli za kosilo in kaj 

imajo najraje danes? 

 

Obe kuharici se strinjata, da ni bistvenih razlik pri priljubljenosti določene hrane, tako nekoč 

kot tudi danes so še vedno najbolj priljubljene testenine z različnimi omakami, v današnjem 

času je bolj kot nekoč priljubljena le hitra hrana. Vodja šolske prehrane pa je bolj specifično 

opredelila priljubljene jedi v preteklosti in v sedanjosti. Nekoč so učenci radi jedli paprikaš, 

ragu, ocvrte jedi, enolončnice in zelenjavne jedi. Danes pa imajo učenci najraje hitro hrano, 

ocvrt zrezek, hamburger, čevapčiče, pečenko, pire krompir in špagete z mesno omako. 
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 Kaj ste kuhali učencem za kosilo pred tremi / petimi / desetimi (ali več) leti? 

 

Šolski kuharici sta poudarili, da ni bistvenih v jedilniku, največje razlike se kaţejo v pripravi 

teh jedi. Nekoč se je veliko več jedi pripravljajo v šoli (npr. krompirjevi svaljki, sadni cmoki, 

nekatera peciva), danes pa so to ţe pripravljene, globoko zamrznjene in industrijsko 

pripravljene jedi. Vodja šolske prehrane je natančneje opredelila vrsto jedi, ki so jih nekoč 

pripravljali v šoli bolj pogosto kot danes, to so pašta fiţol, sadni cmoki, kruhovi cmoki, 

zelenjavne omake, različne obare, zelenjavne priloge, ocvrte hrenovke, pariški zrezki. 

 

 Kolikšen odstotek učencev se je, po vašem mnenju, udeleţeval šolskega kosila 

nekoč? 

 

Vse tri anketirane so se strinjale, da se je nekoč udeleţevalo šolskega kosila od 30 % do 50 % 

učencev. 

 

 Kolikšen odstotek učencev se, po vašem mnenju, udeleţuje šolskega kosila danes? 

 

Obe kuharici in vodja šolske prehrane so se strinjale, da se danes udeleţuje šolskega kosila 

več učencev kot nekoč, to je od 60 % do 80 %. 

 

 Menite, da je udeleţba učencev pri šolskem kosilu odvisna od ponujenega 

jedilnika? 

 

Šolski kuharici sta se strinjali in na to vprašanje odgovorili z da, vodja šolske prehrane pa ni 

mnenja, da je udeleţba učencev pri šolskem kosilu kakorkoli odvisna od ponujenega 

jedilnika. 

 

 Menite, da je udeleţba učencev pri dopoldanski malici odvisna od ponujenega 

jedilnika? 

 

Obe kuharici na OŠ Vrhovci se strinjata, da je udeleţba učencev pri dopoldanski malici 

odvisna od ponujenega jedilnika, vodja šolske prehrane pa ne deli njunega mnenja. 
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8.0 SKLEP 

 

Prehrana je bila na vseh razvojnih stopnjah človeštva izredno pomembna. Razvijala se ni po 

vsem svetu enako in hkrati, ampak je bila odvisna od druţbenega in ekonomskega razvoja v 

posameznih zgodovinskih dobah in delih sveta. Če se poglobimo in preizkusimo stare rimske 

in srednjeveške recepte, baročne jedi ali celo naše stare kuharske knjige, ugotovimo, da je 

mogoče ţiveti brez paradiţnikove solate, praţenega krompirja in še marsičesa, česar te 

kuhinje niso poznale, a je danes pogosto na jedilniku. Obenem v tej stari zakladnici naletimo 

na jedi, ki čakajo, da jih znova odkrijemo za današnjo – tudi naravnejšo in bolj zdravo – 

prehrano. 

 

Starši  in delavci v vzgojno-izobraţevalnih in vzgojno-varstvenih zavodih bi se morali 

zavedati, kako pomembna je njihova vloga pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad 

otrok in jim biti dober zgled za ohranjevanje teh navad skozi vse ţivljenje. Od nekoč do danes 

so se vrednote druţbe močno spremenile, v njihov tok smo bili v večji ali manjši meri 

vključeni prav vsi. Nekoč je bila prehrana bolj preprosta, prevladovala je domača kuha, 

skupni druţinski obroki so imeli večji pomen kot danes, zato je bil morda tudi prenos zdravih 

prehranjevalnih navad iz starejših na mlajše generacije bolj preprost in naraven. Danes pa nas 

obkroţa nešteto reklam v vseh mogočih medijih. Na vsakem koraku si lahko privoščimo nekaj 

hitrega za pod zob, v restavracijah s hitro prehrano in raznih kioskih. Druţina se zbere skupaj 

za mizo ob domači hrani morda le še zvečer ali pa na dela proste dneve, zato se moramo vsi 

člani druţbe za svojo zdravo prehrano še bolj potruditi, predvsem pa si moramo vzeti čas, da 

zdrave prehranjevalne navade prenesemo na svoje otroke in jim ponudimo dober zgled. 

V diplomskem delu smo se osredotočili na prehranjevalne navade učencev in učenk v sklopu 

šole, namen pa bil preveriti kakšne so prehranjevalne navade in ţelje otrok današnjega časa 

ter jih primerjati s prehranjevalnimi navadami iz preteklosti. Zbiranje podatkov je potekalo 

junija leta 2011 na OŠ Vrhovci. Anketni vprašalniki za učence so bili razdeljeni med 100 

učencev in učenk od 3. do 5. razreda osnovne šole Vrhovci, anketni vprašalniki za strokovne 

in tehnične delavce šole pa med dve kuharici in vodjo šolske prehrane na OŠ Vrhovci. Vsi 

anketni vprašalniki so bili anonimni. 

S pomočjo pridobljenih rezultatov anketnih vprašalnikov smo lahko potrdili oziroma ovrgli 

hipoteze, postavljene v uvodu empiričnega dela. 
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 Za večino učencev OŠ Vrhovci je šolska dopoldanska malica prvi dnevni obrok. 

 

»Večina« je bila pri tem vprašanju opredeljena z vsaj 51 %. Analiza rezultatov je pokazala, da 

60 % otrok uţije zajtrk pred odhodom v šolo, zajtrk je torej njihov prvi dnevni obrok. S tem 

podatkom lahko ovrţem svojo prvo hipotezo, saj je šolska dopoldanska malica prvi dnevni 

obrok le za 40 % učencev in učenk. 

 

 Večina učencev OŠ Vrhovci za dopoldansko malico najraje jé pico. 

»Večina« je bila pri tem vprašanju opredeljena z jedjo, ki je predstavljala prvo, največkrat 

izbrano in najljubšo jed učencev in učenk. Rezultati raziskave so pokazali, da večina učencev 

za šolsko dopoldansko malico najraje jé kruh z različnimi namazi (27 %), pica pa zaseda 

drugo mesto najljubših jedi z 20 %. Svojo drugo hipotezo moram zaradi teh rezultatov ovreči. 

 

 Večina učencev OŠ Vrhovci se zaveda, kaj je zdrava dopoldanska malica. 

 

V anketnem vprašalniku so učenci morali navesti 5 jedi dopoldanske malice, za katere mislijo, 

da so zdrave. Tretjo hipotezo lahko potrdim, saj so učenci največkrat navedli različne mlečne 

izdelke in zakuhe, sadje, razna ţitna ţivila in zelenjavo. Tem odgovorom pa so v manjšem 

odstotku sledile še jedi iz skupine ţivil ţivalskega izvora, ţivil rastlinskega izvora, sladke 

jedi, konzervirana ţivila, pa tudi pica, burek in pijače. 

 

 Večina učencev OŠ Vrhovci se udeleţuje šolskega kosila. 

 

»Večina« je bila pri tem vprašanju opredeljena z vsaj 51 %. Analiza rezultatov je pokazala, da 

84 % učencev in učenk od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci uţiva kosilo v šoli. S tem lahko 

potrdim svojo četrto hipotezo. 
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 Večina učencev OŠ Vrhovci za kosilo najraje jé testenine z omako. 

 

»Večina« je bila pri tem vprašanju opredeljena z jedjo, ki je predstavljala prvo, največkrat 

izbrano in najljubšo jed učencev in učenk. Rezultati raziskave so pokazali, da kar 31 % otrok 

za šolsko kosilo najraje jé testenine z različnimi omakami. Na podlagi teh rezultatov raziskave 

lahko svojo peto hipotezo potrdim. 

 

 Danes se organiziranega šolskega kosila na OŠ Vrhovci udeleţuje več učencev kot 

nekoč. 

 

Rezultati so bili pridobljeni iz analize anketnih vprašalnikov za delavce šole, ki so se strinjali, 

da je nekoč uţivalo šolsko kosilo 30 % do 50 % učencev, danes pa se šolskega kosila 

udeleţuje od 60 % do 80 % učencev in učenk. S tem lahko potrdim svojo šesto hipotezo. 

 

   Udeleţevanje učencev pri organizirani prehrani na OŠ Vrhovci je odvisno od     

ponujenega jedilnika. 

Delavci šole si pri odgovoru na to vprašanje niso bili povsem enotni. Šolski kuharici sta 

se strinjali, da je udeleţba pri šolskih obrokih odvisna od ponujenega jedilnika, vodja 

šolske prehrane pa ne deli njunega mnenja. Na podlagi teh podatkov lahko svojo sedmo 

hipotezo delno potrdim. 

 

Različne raziskave o načinu prehranjevanja v Republiki Sloveniji kaţejo, da je prehrana 

slovenskega prebivalstva nezdrava. Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja 

povprečnega Slovenca nista ustrezna, energijska vrednost povprečnega obroka je 

previsoka, zauţijemo preveč maščob v celoti in preveč nasičenih maščob, ki pomembno 

vplivajo na pojavnost bolezni srca in ţilja. V naši prehrani je premalo sadja, predvsem pa 

zelenjave ter prehranske vlaknine, ki so pomembni prehrambeni varovalni dejavniki pred 

kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Svoje prehranjevalne navade bi Slovenci nedvomno 

morali še izboljšati. Pri tem pa opravi pomembno vlogo prehranska vzgoja, tako v oţjem 

(npr. v šolah) kot v širšem merilu, toda izobraţevanje in skrb za zdravo prehrano bi 

morala trajati vse ţivljenje. 
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11.0 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence in učenke od 3. do 5. razreda OŠ Vrhovci. 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ŠOLSKI PREHRANI 

 

Razred (obkroţi):         3.                   4.                 5. 

 

Spol (obkroţi):             Moški                  Ţenski 

 

1. Ali pred odhodom v šolo ješ zajtrk? Obkroţi. 

             Da.                          Ne. 

 

2. Ali v šoli ješ dopoldansko malico? Obkroţi. 

             Da.                           Ne. 

 

3. Katero jed, ki jo dobite pri dopoldanski malici, imaš najraje? Napiši. 

 

 

4. Katero jed bi najraje jedel/jedla za dopoldansko malico, če bi lahko izbral/a 

karkoli? Napiši. 
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5. Ali v šoli ješ kosilo? Obkroţi. 

             Da.                          Ne. 

6. Če je tvoj odgovor na 5. vprašanje »da«, potem na črto napiši katero jed, ki jo 

dobite pri šolskem kosilu, imaš najraje? 

 

 

 

7. Katero jed bi najraje pojedel/pojedla pri šolskem kosilu, če bi lahko izbral/a 

karkoli? 

 

 

 

8. Obkroţi »da« pred pravilno trditvijo, ki drţi zate. (Za vsako trditev lahko izbereš 

le en odgovor.) 

    

      A                                        Število dnevnih obrokov hrane                                                                                                

       - imam 4 ali več dnevnih obrokov hrane  

(zajtrk, dopoldanska malica,  

kosilo, popoldanska malica, večerja) 

- imam 3 ali manj dnevnih obrokov hrane     

    

   da     

 

   da      
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  B Zelenjava v dnevnem obroku 

 - zelenjavo uţivam vsak dan ali večkrat 

 na dan 

- zelenjavo uţivam samo včasih ali  

pa sploh ne 

   da 

 

   da 

 

      C Sadje v dnevnem obroku   

       - sadje uţivam vsak dan ali večkrat na dan 

- sadje uţivam samo včasih ali pa sploh ne 

   da 

   da 

 

       D Meso, perutnina, ribe, jajca   

 - eno izmed naštetih ţivil uţivam vsak dan 

ali večkrat na dan 

- našteta ţivila uţivam včasih ali pa sploh ne 

   da 

 

   da 

 

       E Mleko in mlečni izdelki (jogurti, kislo  

mleko, siri, itd.) 

  

 - uţivam jih vsak dan 

- ne uţivam jih vsak dan 

   da 

   da  

 

       F Ţita in ţitni izdelki (kruh, kosmiči, 

testenine, razne ţitne kaše, riţ, itd.) 

  

 - eno izmed naštetih ţivil uţivam vsak dan 

ali večkrat na dan 

- našteta ţivila uţivam včasih ali pa sploh ne 

   da 

 

   da 
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9. Naštej 5 jedi dopoldanske malice, za katere misliš, da so zdrave. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za delavce šole. 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ŠOLSKI PREHRANI NA OŠ VRHOVCI 

Spol (obkroţi):         Moški              Ţenski 

1. Koliko let ţe kuhate na O.Š. Vrhovci?    _____________________________ 

2. Se vam zdi, da ste ob nastopu vašega poklica za učence kuhali enaka kosila kot danes 

ali so se trendi prehrane in prehranjevalne navade otrok spremenile? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. V čem vidite bistvene razlike, torej, kaj so učenci nekoč radi jedli za kosilo in kaj 

imajo najraje danes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Kaj ste kuhali učencem za kosilo pred tremi / petimi / desetimi (ali več) leti? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Kolikšen odstotek učencev se je, po vašem mnenju, udeleţeval šolskega kosila nekoč? 

(obkroţite črko pred pravilnim odgovorom) 

 

a) 10 %–20 % učencev 

b) 30 %–50 % učencev 

c) 60 %–80 % učencev 

d) 90 %–100 % učencev 

 

6. Kolikšen odstotek učencev se, po vašem mnenju, udeleţuje šolskega kosila danes? 

(obkroţite črko pred pravilnim odgovorom) 

 

a) 10 %–20 % učencev 

b) 30 %–50 % učencev 

c) 60 %–80 % učencev 

d) 90 %–100 % učencev 

 

 

7. Menite, da je udeleţba učencev pri šolskem kosilu odvisna od ponujenega jedilnika? 

Obkroţite. 

                                                      Da.                              Ne.  

 

8. Menite, da je udeleţba učencev pri dopoldanski malici odvisna od ponujenega 

jedilnika? Obkroţite. 

 

                                                     Da.                               Ne.  

 

 

 

 

 


