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POVZETEK 

Zdrav življenjski slog, kamor sodijo zdrava prehrana, telesna aktivnost, kakovosten spanec 

in soočanje s stresom so danes aktualne teme med vsemi starostnimi skupinami 

prebivalstva. Zato na socialnih omrežjih, spletu in medijih zasledimo velike količine 

informacij o prehrani, gibanju itd., med katerimi so mnoge tudi zavajajoče ali celo 

nepravilne. Iz tega razloga je pomembno še posebno mlade ozavestiti in podučiti, katerim 

neformalnim virom informacij zaupati in kje poiskati točne, zanesljive in strokovne 

informacije. V diplomskem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, kako 

pomembno je za študente prehransko znanje, po katerih neformalnih virih informacij 

najpogosteje posegajo in kako kritično vrednotijo pridobljene informacije. Raziskali smo, 

ali obstajajo razlike v načinu pridobivanja informacij o prehrani med študenti, ki imajo v 

svoje izobraževalne programe na fakulteti vključene prehranske vsebine, in študenti, ki se 

v času študija prehransko ne izobražujejo.  

V raziskavi je sodelovalo 100 študentov, 58 iz študijskih smeri, ki v okviru študija 

obravnavajo prehranske vsebine, ter 42 študentov, katerih študijski program ne vključuje 

omenjenih vsebin.  

Ugotovili smo, da je med študenti najpogosteje uporabljen neformalni vir za iskanje  

informacij o prehrani internet. Manj pogosto pa se študenti udeležujejo kuharskih tečajev 

in delavnic na temo prehrane. Razlog za nizko udeležbo je visoka cena in pomanjkanje 

časa.  

Med študenti, ki so bili vključeni v raziskavo in obiskujejo različne študijske programe, so 

razlike pri oceni kritičnosti do prehranskih mitov in prehranskih informacij. Študenti, ki se 

v času študija prehransko izobražujejo imajo do omenjenih informacij bolj kritičen odnos. 

Kritičnost je pomembna zaradi velikega nabora lahko dostopnih informacij, ki jih lahko 

danes pridobimo na različne neformalne načine. Predvsem za mlade je pomembno, da 

pridobivajo ustrezne informacije o zdravi prehrani in hkrati razvijajo kritičen odnos do 

informacij. To bi jim omogočilo razvoj ustrezne prehranske pismenosti, ki vpliva na 

oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad.   

 

Ključne besede: prehrana, študentje, neformalno prehransko izobraževanje, prehranske 

informacije

  



  

 
 

 

ABSTRACT 

A healthy lifestyle, including nutrition, physical activity, high-quality sleep, and reduced 

level of stress, are the topical issues among all age groups of the population. Therefore, on 

social networks, internet and in the media, we can find a large amount of information about 

diet, physical activity, etc., but many information that we find are misleading or even 

incorrect. So it is importat, especially for young people, to be aware which information 

resource to trust and where to find accurate, reliable and professional information. In the 

diploma thesis, with the help of a questionnaire, we try to establish how important is 

nutritional knowledge for students, which nonformal sources of information are the most 

commonly used among them, and how critically students evaluate the obtained information. 

We looked at the differences in obtaining nutrition information among the students who 

have nutritional contents included in their educational programs at the faculty and the 

students who do not have these contents included in their educational program.  

In the study participated 100 students, 58 students who discuss nutritional contents at the 

faculty and 42 students whose study program does not include the mentioned contents. The 

sample included 15.0% of men and 85.0% of women. 

We have found  out that the most commonly used nonformal source of information about 

nutrition among students is the internet. Less often, students attend cooking courses and 

workshops on the nutrition topics. The reason for low participation is their high price and 

lack of time. Among students involved in the study who attenting various study programs, 

there were differences in the assessment of criticality on nutritional myths and other 

information on the nutrition topic. Students who have nutritional contents included in their 

educational programs are more critical to obtained information. Criticality is important 

because of the large amount of easily accessible information that can be obtained today in 

various nonformal ways. It is important for young people, to obtain adequate information 

about healthy nutrition and at the same time develop a critical attitude towards information. 

This would allow them to develop appropriate nutritional literacy which would improve 

healthy eating habits. 

 

Key words: nutrition, students, nonformal nutrition education, nutrition information 
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1 UVOD 
 

Zdrav način življenja, kamor med drugim sodita zdrava prehrana in gibanje, je aktualna 

tema med vsemi starostnimi skupinami in prispeva k boljšemu zdravju in kakovosti 

življenja (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 

2015–2025, 2015). Za zdrav življenjski slog posameznika je pomembna prehranska 

pismenost, katere usvojitev je pomembna že v mladosti, saj vpliva na kakovost nadaljnjega 

življenja (Tirodimos, Georgouvia, Savvala, Karanika in  Noukari, 2009). 

V današnjem času je po vsem svetu prišlo do precejšnjih sprememb v življenjskem slogu 

ljudi (Bano,  AlShammar, Fatima in  Ayed Al-Shammari, 2013). Zaradi hitro 

spreminjajočega se ekonomskega, tehnološkega in socialnega okolja imamo na voljo 

ogromno različnih virov informacij (Berčnik, 2006), med drugim tudi o hrani, prehrani in 

zdravem načinu življenja, zaradi česar najti informacije, ki so uporabne in zanesljive, 

predstavlja pravi izziv. 

V diplomskem delu smo raziskovali, po katerih neformalnih virih informacij na temo 

prehrane študenti najpogosteje posegajo, ter kakšna je njihova stopnja zaupanja 

pridobljenim informacijam. Ugotavljali smo, kako kritični so pri vrednotenju aktualnih 

prehranskih tem in mitov ter ali obstajajo razlike v načinu pridobivanja informacij o 

prehrani med študenti, ki imajo v svoje študijske programe na fakulteti vključene predmete 

s prehranskimi vsebinami, in študenti, ki prehranskih vsebin v okviru študija ne 

obravnavajo.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1. Pomen formalnega in neformalnega izobraževanja 

V sodobni družbi se mora posameznik zaradi hitrih sprememb tehnološkega, ekonomskega 

in socialnega okolja ves čas prilagajati. Družba namreč od posameznikov zahteva vedno 

nova znanja, veščine, spretnosti in fleksibilnost na različnih področjih. Za uspešen razvoj 

le-teh pa je ključnega pomena vseživljenjsko učenje (Berčnik, 2006).  

Mnogi vseživljenjsko učenje enačijo z vseživljenjskim izobraževanjem. Vendar pa med 

njima obstaja razlika. Vseživljenjsko izobraževanje opredeljuje načrtno in sistematično 

učenje kot izobraževanje po različnih formalnih in neformalnih programih, medtem ko 

vseživljenjsko učenje zajema različne oblike vsakdanjega, priložnostnega učenja, učenja z 

izkušnjami in neformalnega izobraževanja (Berčnik, 2006). Boshier (1998) pojem učenja 

razume kot posameznikovo odgovornost za lasten intelektualni razvoj. Poudarja pa tudi, da 

je za uspešno vseživljenjsko učenje pomemben preplet formalnega, neformalnega in 

informalnega (priložnostnega) izobraževanja.  

Unesco formalno izobraževanje opredeljuje kot »izobraževalne programe, ki zahtevajo 

vpis in registracijo učencev« (Jelenc, 1991). Nadgrajena definicija pa formalno 

izobraževanje definira kot »izobraževalni sistem, ki privede do uradno  formalno potrjenih 

izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 

kvalifikacija« (Jelenc in Drofenik, 1994). Vse bolj pa se uporablja splošno sprejeta OECD 

definicija, ki tovrstno izobraževanje opredeljuje kot »hierarhično strukturiran, kronološko 

stopenjsko normiran izobraževalni sistem, ki poteka vse od primarnih do terciarnih 

institucij« (Vseživljenjsko učenje, 2002). 

Pri neformalnem izobraževanju, za razliko od formalnega, ne moremo doseči uradne 

stopnje izobrazbe (Jelenc in Drofenik, 1994). Neformalno izobraževanje je proces, ki 

poteka vse življenje (Berčnik, 2006), izhaja iz potreb človeka (Volf, 2007), zato je pri njem 

prisotna aktivna udeležba posameznikov (Žalec, 2013). Z raziskavami so ugotovili, da naj 

bi ta vrsta izobraževanja imela pozitiven vpliv na motivacijo in učenje študentov (Volf, 

2006; Lee, 2013). V procesu neformalnega izobraževanja se oblikujejo posameznikova 

stališča, vrednote, spretnosti in znanja iz vsakdanjih izkušenj, družbenih, okolijskih in 

izobraževalnih vplivov (Berčnik, 2006). Znanje, pridobljeno na neformalen način, naj bi 
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predstavljalo 87 % vsega znanja, ki pripomore k uspešnemu reševanju problemov na 

službenem ter drugih področjih posameznikovega delovanja (Cross, 2003).  

Informalno ali z drugo besedo priložnostno izobraževanje pa poteka nezavedno vse 

življenje. Nanj imata velik vpliv družbeno in socialno okolje (Komisija evropske 

skupnosti, 2000). 

 

2.2. Neformalno izobraževanje 

Neformalno izobraževanje pripomore k uresničitvi ideje, da ima vsak državljan pravico do 

izobraževanja ter s tem boljšega položaja v družbi. Pogosto je znanje, pridobljeno na 

neformalen način, tisto, s čimer je povezana večja zaposljivost posameznika, njegova 

aktivnost, ter vključenost v družbeno okolje. S to vrsto izobraževanja pa naj bi pripomogli 

tudi k osebnostnem razvoju (Volf, 2006).  

Raziskava, ki so jo izvedli v društvu Mladinski ceh za potrebe projekta Nefikas 

(Neformalni indeks izobraževanja), je pokazala, da imajo mladi interes za udeleževanje v 

različnih programih neformalnega izobraževanja. Kar 80 % študentov se namreč udeležuje 

različnih izobraževanj izven formalnega izobraževanja. Večina anketirancev neformalno 

izobraževanje ocenjuje kot zelo pozitivno, kot nekaj, kar prispeva k oblikovanju njihove 

osebnosti ter bo izboljšalo njihovo zaposljivost (Volf, 2006).  

Na odločitev  o tem, katere vrste neformalnega izobraževanja se bo posameznik udeleževal 

naj bi vplivali različni motivi, kot so ekonomski, kognitivni, socialni, osebnostni in 

družbeni. Ekonomski motiv neformalnega izobraževanja so potrebe po nadgradnji znanja 

in sposobnosti na službenem področju, za napredovanje ali ob priložnosti nadgradnje 

znanja za novo službo. Kognitivni motiv zajema posameznikov lastni interes in željo po 

pridobitvi novega znanja na nekem področju, npr. področju prehrane, ter bo v veliki meri 

prispevalo k njegovem osebnostnem razvoju. Naslednji motiv je socialni. Pri slednjem gre 

za motiv, ki teži k navezovanju novih družbenih stikov, poznanstev ter druženje z osebami, 

ki imajo podoben interes. Osebni in družbeni motivi naj bi prispevali k boljšemu delovanju 

v družbi in sprejetosti vanjo (Winter, 2006). Poleg motivov na udeleževanje neformalnega 

izobraževanja vplivajo različne ovire, ki vladajo v sodobni družbi. Najpogostejši oviri, ki 

se pojavljata, sta zagotovo visoki stroški izobraževanj in pomanjkanje časa. Nižja stopnja 

udeležbe v neformalnih izobraževalnih programih se lahko pojavlja tudi zaradi 

nezanimivih programov, negativnega odziva okolice ali neustreznega urnika poteka 
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izobraževanja. Slednji predstavlja oviro predvsem študentom ter zaposlenim osebam 

(Kump in Kraševec, 2009).  

 

2.3. Prehransko izobraževanje in prehranska pismenost  

Hrana je ena izmed dejavnikov, ki pripomore k razvoju posameznika (Smernice zdravega 

prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005). Zdrave prehranjevalne navade, 

ki jih oblikujemo že v mladosti, niso pomembne le za optimalno delovanje človekovega 

organizma, temveč delujejo tudi kot preventiva pri razvoju različnih kroničnih 

nenalezljivih bolezni v odrasli dobi (Vidgen in Gallegos, 2014). 

Prehranjevalne navade se začnejo oblikovati v otroštvu kot oblika neformalnega 

izobraževanja z opazovanjem staršev in sorodnikov pri pripravi hrane in obrokov, pomoči 

pri kuhanju, načrtovanju obrokov itd. (Gregorič, 2015). Kasneje se prehransko znanje v 

obliki formalnega izobraževanja nadgrajuje v osnovni šoli pri pouku gospodinjstva. Pri 

nekaterih posameznikih pa se vsebine nadaljujejo tudi na višjih stopnjah šolanja in študija. 

Svoje znanje s področja prehrane lahko obnavljamo, razširimo in poglabljamo s pomočjo 

različnih neformalnih načinov izobraževanja (Kostanjevec idr., 2015). Prehransko znanje, 

pridobljeno na formalen način, in različne oblike neformalnega izobraževanja oblikujejo 

prehranjevalne navade posameznika (Gregorič, 2015). Vsakodnevne dejavnosti, ki so 

povezane z zdravim prehranjevanjem, vključno s prehranjevalnimi navadami, imenujemo 

prehranska pismenost (Vidgen in Gallegos, 2014).  Slednjo Vidgen in Gallegos (2014) 

definirata kot preplet znanj, spretnosti in vedenj, ki so potrebna za nadaljnje načrtovanje, 

upravljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane z namenom zadovoljiti prehranske potrebe 

ter določitev ustreznega dnevnega vnosa hranil. 

 

2.4. Dejavniki, ki vplivajo na prehransko vedenje posameznika 

Z  zdravim življenjskim slogom in zadovoljivim prehranskim vedenjem lahko prispevamo 

k ohranjanju zdravja, zmanjšanju obolelosti za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi ter 

umrljivosti v sodobni družbi (Turconi idr., 2008). Cullen idr. (2001) izpostavljajo, da so 

prehranjevalne navade in prehransko vedenje v korelaciji s tremi pomembnimi dejavniki: 

fizično in družinsko okolje ter vpliv vrstnikov. Posameznik živi v fizičnem okolju, ki 

vpliva na razpoložljivost in dostopnost hrane (domače okolje, šola, restavracije, trgovine). 

Kot drugi dejavnik navajajo družinsko okolje. Življenjski slog staršev, njihovo prehransko 

vedenje, odnos do hrane in vodenje gospodinjstva naj bi bili faktorji posnemanja, 
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normativna pričakovanja njihovih otrok in imajo posredno vpliv na njihovo nadaljnje 

prehransko vedenje.  Kot tretji dejavnik, ki se začne pojavljati kasneje, v obdobju 

adolescence, pa so vrstniki. Ti naj bi na podlagi posnemanja vplivali na normativna 

pričakovanja, prepričanje in vedenje posameznika. 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov pa naj bi na prehranjevalne navade vplivalo tudi 

samozavedanje, samospoštovanje (Gregorič, 2015) in lastna motivacija ter želja po 

spremembi prehranjevalnih navad (Turconi idr., 2008). Croll, Neumark-Sztainer in Story 

(2001) ugotavljajo, da je obdobje adolescence ključno za oblikovanje prehranjevalnih 

navad. Te naj bi imele velik vpliv na prehranske vzorce v odrasli dobi. Hkrati pa je 

obdobje adolescence kritično tudi zato, ker mladostnikom pomanjkanje časa, omejena 

razpoložljivost zdrave hrane v izobraževalnih ustanovah ter splošna odsotnost znanja in 

zavedanja pomena zdrave prehrane za življenje predstavlja oviro pri razvoju ustreznih 

prehranjevalnih navad. Ker primanjkuje časa za dolgotrajno pripravo obrokov, sta se 

prehranska industrija in trg prilagodila na trenutno stanje v družbi. Ponujata namreč vse 

več delno ali popolnoma pripravljenih obrokov, ki so poceni, hkrati pa zahtevajo kratek čas 

za pripravo ali pa so obroki že v celoti pripravljeni. Zaradi vse večjega porasta tovrstnih 

živil oz. obrokov pa potrošniki v naglici izgubijo nadzor nad pregledom sestavin, vsebnosti 

hranil in energijskih vrednosti. Hrana ima po navadi veliko vsebnost maščob, sladkorja ali 

soli (van der Hast, Brunner in Siegrist, 2010). Razvoj slabih prehranjevalnih navad zaradi 

hitrega tempa življenja lahko predstavlja grožnjo za posameznikovo telesno in duševno 

zdravstveno stanje. Pojavijo se lahko takojšnje posledice, kot so slabše počutje, zmanjšane 

kognitivne zmožnosti, na telesnem nivoju pa se pogosto kaže kot slabši prehranski status 

(podhranjenost, malnutricija) (Gregorič, 2015). V daljšem časovnem okviru lahko slabe 

prehranjevalne navade vodijo v razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so sladkorna 

bolezen, kardiovaskularna obolenja, nekatere vrste raka in osteoporoza (WHO, 2002). 

 

2.5. Oblike neformalnega prehranskega izobraževanja 
 

2.5.1. Domače okolje 

Prehransko izobraževanje otrok v obliki neformalnega izobraževanja se začne že zelo 

zgodaj. Otroci opazujejo svoje starše in sorodnike pri kuhanju ter jim pri tem včasih tudi 

pomagajo. Že behaviorist Bandura (1986) je s svojimi poskusi ugotovil, da je učenje z 

opazovanjem in posnemanjem, poleg učenja na podlagi lastnih izkušenj, ena izmed 

prvinskih oblik učenja, ki omogoči zapomnitev in reprodukcijo novih spretnosti. Tako 
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otrok sčasoma usvoji veščine, ki se tekom odraščanja in odrasle dobe nadgrajujejo in 

izpopolnjujejo. Otroci se od staršev in sorodnikov učijo o pogostosti obrokov in času 

njihovega uživanja, izvoru živil in vplivu uživanja raznolikih živil za naš organizem ter 

kombinacij uživanja živil, ki sestavljajo obrok (Gregorič, 2015). Priporočljivo je tudi, da 

starši otroku ponudijo možnost, da sami sestavijo obrok ter jih pri tem ozavestijo o dobri in 

slabši izbiri. Tako se bodo otroci počutili avtonomno, hkrati pa se bodo naučili nečesa 

novega o hrani in prehrani (Ensaff, Canavon, Crawford in Barker, 2015). Prenos kuharskih 

veščin, izkušenj in znanj s področja prehrane od staršev in sorodnikov otroku omogoča 

pozitivne kognitivne spremembe, ki bodo vplivale na njegovo nadaljnje prehransko 

vedenje. Oblikoval se bo dober odnos in spoštovanje do hrane. Otroci pa se pri pomoči in 

kuhanju skupaj s starši naučijo tudi socialnih veščin, pomembnih za življenje (Nelson, 

Corbin in Nickols-Richardson, 2013).  

 

2.5.2. Kuharske oddaje in šovi 

V obdobju zadnjih dvajsetih let je prisoten porast oddaj in šovov na temo hrane in 

prehrane. K večji gledanosti tovrstnih oddaj prispevajo osebe, ki jih prehrana zanima, tiste, 

ki tudi same rade pripravljajo hrano in kuhajo, preizkušajo nove tehnike, sestavine ter so 

pozorne na kakovost in izvor živil (Kamin, Tivadar in Koprivnik, 2012). Kuharske oddaje, 

oddaje o prehrani in kuharski šovi prispevajo k pridobivanju ter izboljšanju kuharskega 

znanja, vplivale pa naj bi tudi na prehransko pismenost posameznika (Vidgen in Gallegos, 

2011). Raziskave, izvedene na študentih, so pokazale, da naj bi vse večja priljubljenost in 

gledanost oddaj o hrani in prehrani vplivala na izboljšanje prehranskega znanja študentov. 

Le malo pa naj bi vplivala na izboljšanje njihovega prehranskega vedenja. Pri študentih 

namreč ni bilo moč zaznati povečane želje po kuhanju ali pripravi jedi, ki so bile prikazane 

v televizijski oddaji. Razlog za to naj bi bila zahtevnost receptov in uporaba dragih, težje 

dostopnih sestavin (Clifford, Anderson, Auld in Champ, 2009).  

 

2.5.3. Kuharske knjige in revije 

Večina poljudnoznanstvenih revij, ki jih berejo potrošniki, vključujejo recepte ali članke na 

temo hrane in prehrane. S tem povečujejo zanimanje oseb za tovrstno tematiko. Tako 

kuharske knjige kot tudi revije s slikami, imeni jedi privlačijo in vzbudijo željo po njihovi 

pripravi (Ketchum, 2005). Tivabor (2001) ugotavlja, da 50 % anketirancev, ki so bili 

udeleženi v njeni raziskavi, pogosto poseže po kuharski knjigi ali reviji, 47 % pa je takih, 
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ki pri kuhanju preizkušajo nove recepte. Stead idr. (2014) so ugotovili, da osebe, ki 

pripadajo višjemu ekonomskemu razredu, in osebe, ki imajo izkušnje s pripravo hrane, bolj 

pogosto preizkušajo nove recepte. Osebe z nižjimi dohodki pa naj bi imele manjšo željo po 

eksperimentiranju. Pogosto je pri njih prisoten strah pred neuspehom, zaradi česar bi 

morali hrano zavreči. 

 

2.5.4. Informacije o prehrani in kuharski recepti na internetu 

Internet je najbolj obširen vir lahko dostopnih informacij, med drugim tudi na temo 

prehrane. Spletne strani so estetsko privlačne in enostavne za uporabo, vendar pogosto 

vsebujejo informacije, ki niso točne ali pa so celo napačne. Ker se potrošniki za 

pridobivanje informacij vse bolj obračajo na svetovni splet, je pomembno, da so kritični pri 

prepoznavanju verodostojnosti informacij, ki jih splet ponuja (Sutherland, Wildemuth, 

Campbell in Haines, 2005). Osebe, ki uporabljajo internet, je potrebno informirati, da 

lahko pridobijo pravilne, strokovno podkrepljene in preverjene informacije o prehrani 

preko različnih spletnih strani, financiranih s strani vladnih in nevladnih organizacij 

(Rondo idr., 2016). Brodie idr. (2000) so v raziskavi ugotavljali, kakšna je stopnja 

zaupanja oseb do informacij o zdravju, pridobljenih na internetu. Ugotovili so, da 53 % 

odraslih informacijam le delno verjame, saj se zavedajo, da obstaja možnost za prisotnost 

informaciji, ki niso pravilne. Ugotovljeno je bilo, da obstaja povezava med 

posameznikovim ekonomskim statusom in stopnjo zaupanja informacijam, ki so dostopne  

na spletu. Osebe, ki imajo višji ekonomski dohodek in višjo stopnjo izobrazbe so bolj 

kritične do informacij, ki jih preberejo na spletnih straneh in socialnih omrežjih.  

  

2.5.5. Kuharski tečaji in tečaji na temo prehrane 

Na kuharskih tečajih naj bi udeleženci pridobili znanje o živilih, njihovi sestavi in hranilni 

vrednosti. Učijo se tudi, kako pripraviti zdrav in polnovreden obrok s pomočjo raznolikih 

kuharskih postopkov in tehnik (Hartmann, Dohle in Siegrist, 2013). Zaradi boljšega znanja 

o živilih in njihovi sestavi udeleženci lažje razumejo tabele hranilnih vrednosti na 

embalažah živil ter si s tem olajšajo in izboljšajo izbiro prehranskih izdelkov v procesu 

nakupovanja (Abbut, Davison, Moore in Rubinstein, 2012). Ker kot potrošniki izbirajo bolj 

zdrava živila, se s tem izboljšajo njihove prehranjevalne navade in prehransko vedenje  

(Hartmann, Dohle in Siegrist, 2013). Winham, Quiroga, Underiner, Woodson in Todd 

(2014) so izvedli šesttedensko kuharsko delavnico za študente z naslovom »Cooking with a 



Teja Zalar, Neformalno prehransko izobraževanje študentov. 

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 

 

8 
 

Chef«. Ugotovili so, da se je pri udeležencih izboljšala samozavest pri kuhanju, prišlo je 

tudi do izboljšanja njihovih nakupovalnih navad, izbirali so bolj zdrava živila in bili 

pozorni na prehranski profil živila, ki so ga razbrali z deklaracije na njihovi embalaži.  

Foley (2011) je ugotovil, da kuharske delavnice ponujajo potrošnikom možnost 

spoznavanja z novimi živili, načinom njihove priprave pod vodstvom strokovnjaka ter 

naborom idej za enostavnejše priprave jedi. Udeleženci v raziskavi so po končanem tečaju 

v svoje dnevne jedilnike uvedli več zelenjave. Navdušilo jih je namreč dejstvo, da so 

stroški za pripravo okusnega zdravega in polnovrednega obroka relativno nizki.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1. Cilj raziskave in opredelitev raziskovalnega problema  

Živimo v času hitro spreminjajočega se ekonomskega, tehnološkega in socialnega okolja, 

zaradi česar imamo na voljo veliko število raznolikih virov informacij, med drugim tudi 

informacij o hrani, prehrani in zdravem načinu življenja (Bano,  AlShammar, Fatima in  

Ayed Al-Shammari, 2013). Zaradi nasičenosti informacij je izziv najti tiste, ki so uporabne 

in zanesljive. Za posameznika je pomembno znanje s področja prehrane. Slednje mu 

namreč omogoča razsodnost pri verodostojnosti pridobljenih informacij (Tirodimos, 

Georgouvia, Savvala, Karanika in  Noukari, 2009). Prehransko znanje je še posebej 

ključno za mladostnike, študente in druge mlade odrasle, saj se v tem času najbolj 

intenzivno oblikujejo prehranjevalne navade, ki vplivajo na njihovo nadaljnje prehransko 

vedenje. Zanje je torej ključno, da izbirajo tiste vrste neformalnih virov informacij, ki bodo 

imeli dejanski pozitiven vpliv na življenjski slog ter ne nazadnje na njihovo zdravje. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kateri so najpogosteje zastopani načini neformalnega 

prehranskega izobraževanja pri študentih in kako kritično vrednotijo tako pridobljene 

prehranske informacije. Raziskava je pokazala, ali obstajajo razlike v načinu pridobivanja 

informacij o prehrani med študenti, ki imajo v svoje izobraževalne programe na fakulteti 

vključene predmete s prehranskimi vsebinami in študenti, ki se v času študija na fakulteti 

prehransko ne izobražujejo. 

 

 3.2. Raziskovalna vprašanja 

Glede na namen raziskave so bila oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

  

 Kako pomembno je za študente poznati prehranska priporočila? 

 Katerih neformalnih oblik prehranskega izobraževanja se študenti najpogosteje 

poslužujejo?  

 Kakšno je mnenje študentov o tem, kako zanesljive so informacije, ki jih preberejo 

na socialnih omrežjih, poljudnoznanstvenih straneh, revijah, knjigah in drugih virih? 

 Kako kritično se študenti opredeljujejo do prehranskih informacij? 
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3.3. Metode dela 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodo, postopek zbiranja podatkov 

je bil anketiranje, tehnika zbiranja podatkov pa anketni vprašalnik. 

 

3.3.1.  Vzorec 

V vzorec je bilo vključenih 100 študentov, od tega 58 študentov študijskih smeri, ki imajo 

v svoj študijski program vključene vsebine, ki se navezujejo na hrano in prehrano, ter 42 

študentov, katerih študijski program ne vključuje omenjenih vsebin. Vzorec vključuje 15 

% moških in 85 % žensk (preglednica 1). Spletna anketa je bila izvedena junija 2018. 

 

Preglednica 1: Prikaz demografske strukture vzorca glede na spol. 

Spol f f (%) 

Moški 15 15,0 

Ženski 85 85,0 

Skupaj 100 100,0 

 

V vzorec so bili vključeni študenti v starosti od 19 do 27 let (preglednica 2). 

Preglednica 2: Prikaz demografske strukture vzorca glede na starost. 

Starost f f (%) 

19 9 9,0 

20 13 13,0 

21 16 16,0 

22 17 17,0 

23 19 19,0 

24 14 14,0 

25 6 6,0 

26 5 5,0 

27 1 1,0 

Skupaj 100 100,0 
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Preglednica 3: Prikaz demografske strukture vzorca glede na fakulteto, ki jo študenti 

obiskujejo. 

Fakulteta f f (%) 

Pedagoška fakulteta 44 44,0 

Ekonomska fakulteta 3 3,0 

Biotehniška fakulteta 47 47,0 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 3 3,0 

Filozofska fakulteta 3 3,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Največ anketirancev obiskuje Biotehniško in Pedagoško fakulteto, 9 % anketirancev pa 

Ekonomsko, Filozofsko fakulteto ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. 

 

Preglednica 4: Prikaz demografske strukture glede na smer študija.  

Smer študija f f (%) 

Pedagoška fakulteta: 

 Logopedija in surdopedagogika 5 5,0 

Razredni pouk 15 15,0 

Predšolska vzgoja 5 5,0 

Dvopredmetni učitelj biologija in gospodinjstvo 7 7,0 

Dvopredmetni učitelj biologija in kemija 4 4,0 

Dvopredmetni učitelj gospodinjstvo in kemija 5 5,0 

Biotehniška fakulteta: 

Živilstvo in prehrana 30 30,0 

Živilstvo mag. študij 6 6,0 

Prehrana mag. študij 10 10,0 

Biološko izobraževanje 4 4,0 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 3 3,0 

Filozofska fakulteta 3 3,0 

Ekonomska fakulteta 3 3,0 

Skupaj 100 100,0 
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Največji delež študentov, zajetih v vzorcu, ki obiskuje Biotehniško fakulteto se izobražuje 

v programu Živilstvo in prehrana. Teh je v bilo v raziskavi 30,0 %, sledi program 

razrednega pouka Pedagoške fakultete s 15,0 % vseh vprašanih. 

V vzorec so bili vključeni tudi študenti študijske smeri Dvopredmetni učitelj vezave 

biologija in gospodinjstvo (7,0 %), gospodinjstvo in kemija (5,0 %), biologija in kemija (4, 

0 %), ter logopedija in surdopedagogika (5,0 %), ter predšolska vzgoja (5,0 %). Sodelovali 

so tudi študenti, ki obiskujejo magistrski študij prehrane (10,0 %) in živilstva (6,0 %) ter 

študenti biološkega izobraževanja (4,0 %). V 3,0 % deležu so bili v raziskavi udeleženi 

tudi študenti s Filozofske in Ekonomske Fakultete ter Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo.  

 

Preglednica 5: Prikaz deleža študentov glede na letnik študija. 

Letnik študija f f (%) 

1. letnik 34 34,0 

2. letnik 19 19,0 

3. letnik 19 19,0 

4. letnik 13 13,0 

Magistrski študij 8 8,0 

Absolvent 7 7,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Največji delež anketiranih študentov je obiskovalo 1. letnik (34,0 %), sledita 2. in 3. (19,0 

%), ter nato 4. letnik (13,0 %). V anketi so sodelovali tudi študenti magistrskega študija in 

nekaj študentov z absolventskim statusom.  

 

3.3.2. Merski inštrument 

Inštrument za zbiranje podatkov smo oblikovali sami po zgledu raziskav s podobno 

tematiko, ki so že bile izvedene.  

Neformalno prehransko izobraževanje študentov smo ugotavljali s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je bil namenjen ugotavljanju 

pogostosti uporabe različnih neformalnih virov informacij na temo prehrane ter  stopnji 

zaupanja slednjim virom. Drugi del pa se je navezoval na aktualne prehranske mite. 
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Ugotavljali smo stopnjo strinjanja z zastavljenimi prehranskimi trditvami. Vsebina 

anketnega vprašalnika je predstavljena v Prilogi 1. Anketni vprašalnik so anketiranci 

reševali preko spletne strani www.1ka.si. 

 

3.3.3.  Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali  in ovrednotili z uporabo programa Microsoft 

Office Exel in SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Uporabljeni sta bili 

deskriptivna in interferenčna statistika. 

 

3.4. Rezultati  

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, prikazujejo mnenje študentov o pomembnosti 

prehranskega znanja, vrsti neformalnih virov, ki jih uporabljajo za pridobivanje informacij 

o hrani in prehrani ter njihovo zaupanje različnim virom informacij. Predstavljeno je, 

kolikšen delež študentov se udeležuje kuharskih delavnic in teoretičnih tečajev na temo 

prehrane ter strinjanje s trditvami, ki se na to tematiko navezujejo. V nadaljevanju sledijo 

odgovori študentov o tem, kje bi se informirali oziroma poiskali informacije v primeru 

stanja pomanjkanja hranil, želji bo znižanju telesne mase in podobno. Na koncu je 

analiziran delež strinjanja študentov z različnimi prehranskimi trditvami oziroma 

prehranskimi miti.  

 

Rezultati so analizirani in razdeljeni na odgovore študentov, ki v okviru študija 

obravnavajo prehranske vsebine (1. skupina), in odgovore študentov, ki v študijski 

program nimajo vključenih prehranskih vsebin (2. skupina).  

 

Zanimalo nas je, kolikšen je delež študentov, ki v okviru svojega študijskega programa 

obravnavajo prehranske vsebine, in kolikšen je delež študentov, ki v okviru študija 

prehranskih vsebin ne obravnavajo. 
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Preglednica 6: Vzorec anketiranih oseb glede na prisotnost prehranskih vsebin v študijskem 

programu. 

V okviru študijskega programa sem obravnaval/-a prehranske vsebine:  

 

f f (%) 

Da 58 58,0 

Ne 42 42,0 

Skupaj 100 100,0 

 

V vzorec je bilo vključenih 58,0 % študentov, ki v okviru študijskega programa 

obravnavajo vsebine na temo prehrane. 42,0 % delež pa predstavlja študente, ki okviru 

študijskega programa ne obravnavajo vsebin na temo prehrane.  

 

Poznavanje prehranskih priporočil je za dijake, študente in mlade odrasle pomembno. 

Pridobljeno znanje v tem obdobju namreč  vpliva na nadaljnje prehransko vedenje.  

 

Preglednica 7: Mnenje študentov o pomembnosti poznavanja prehranskih priporočil 

študentov. 

  Skupina f f %  

Ni pomembno 

1 0 0,0 

2 0 0,0 

Malo pomembno 

1 1 2,0 

2 3 7,0 

 

Srednje pomembno 

1 16 29,0 

2 18 44,0 

Zelo pomembno 

1 40 71,0 

2. 21 51,0 

 

Preglednica 7 prikazuje, kolikšen pomen pripisujejo poznavanju prehranskih priporočil 

študenti, ki okviru študijskega programa obravnavajo vsebine na temo prehrane (1. 

skupina), in študenti, ki v študijskem programu nimajo vključenih prehranskih vsebin (2. 

skupina). Več kot polovica prve skupine študentov meni, da je poznavanje prehranskih 

priporočil za študente zelo pomembno (71,0 %), za 29,0 % študentov srednje pomembno in 

za 2,0 % malo pomembno. Po mnenju polovice (51,0 %) je poznavanje prehranskih 

priporočil zelo pomembno, za 44,0 % anketiranih študentov srednje pomembno. Nihče 

izmed študentov, vključenih v raziskavo, ne meni, da je poznavanje priporočil o zdravem 

načinu prehranjevanja  nepomembno. 
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Pri ugotavljanju pogostosti uporabe različnih virov neformalnih informacij smo se osredotočili na sledeče vire: pridobivanje prehranskih 

nasvetov družinskih članov, znancev in sorodnikov, informacije, pridobljene ob gledanju televizijskih oddaj in šovov, poslušanju radijskih 

oddaj, branju kuharskih revij in knjig, iskanju kuharskih receptov in branju člankov o prehrani v dnevnih tiskanih medijih, v 

poljudnoznanstvenih revijah in spletnih straneh ter branje znanstvenih člankov na temo prehrane. Za vrednotenje pogostosti uporabe 

neformalnih virov smo uporabili Likertovo lestvico (preglednica 8). Rezultati pa so razdeljeni v dve skupini. 1. skupina predstavlja študente, 

ki imajo v študij vključene prehranske vsebine, 2. skupina pa študente, ki prehranskih vsebin nimajo vključenih v študijski program. 

 

Preglednica 8: Pogostost pridobivanja neformalnih virov informacij študentov. 

 
Nikoli Redko Občasno Pogosto 

 

 Neformalni viri informacij: Skupina f f (%) f  (f %) f f (%) f f (%) M SD t df p 

 

Prehranski nasveti družinskih članov, 

sorodnikov, znancev. 
1 5 9,0 16 30,0 16 30,0 16 30,0 2,79 0,9321 

4,983 98 0,000 2 1 3,0 5 13,0 21 53,0 13 33,0 2,04 0,3086 

 

Ogled kuharskih oddaj na TV (Master chief, Z 

vrta na mizo itd.). 1 10 19,0 18 35,0 15 29,0 9 17,0 2,43 0,9572 

2,501 98 0,014 2 8 21,0 12 31,0 10 26,0 9 23,0 2,04 0,3086 

 

Poslušanje radijskih oddaj na temo prehrane. 

1 20 38,0 22 42,0 7 13,0 3 6,0 1,94 0,8870 

-0,337 98 0,707 2 17 44,0 17 44,0 5 13,0 0 0,0 2,00 0,0000 

 

Branje kuharskih knjig in kuharskih revij. 

 

 

 
 

 

 

1 4 8,0 17 33,0 20 38,0 11 21,0 2,70 0,8788 

4,976 98 0,000 2 8 21,0 16 41,0 14 36,0 1 3,0 2,02 0,1543 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 8 

 
Nikoli Redko Občasno Pogosto 

 

 Neformalni viri informacij: Skupina f f (%) f  (f %) f f (%) f f (%) M SD t df p 

 

Iskanje kuharskih receptov na internetu. 

 1 2 4,0 5 10,0 25 48,0 20 38,0 3,12 0,7964 

8,284 98 0,000 2 3 8,0 5 13,0 21 54,0 10 26,0 2,04 0,3086 

 

Pridobivanje informacij na temo prehrane v 
dnevnih tiskanih medijih (Delo, Dnevnik, Žurnal 

…). 

1 12 23,0 24 46,0 7 13,0 9 17,0 2,29 0,9913 

1,913 98 0,059 2 14 36,0 18 46,0 6 15,0 1 3,0 2,00 0,0000 

 

Branje člankov v poljudnoznanstvenih revijah. 

 
 

1 5 10,0 27 52,0 14 27,0 6 12,0 2,43 0,8189 

3,406 98 0,001 2 10 26,0 20 51,0 8    21,0 1 3,0 2,00 0,0000 

 

Branje poljudnoznanstvenih člankov o prehrani 

na internetu. 
1 4 8,0 17 33,0 16 31,0 14 27,0 2,74 0,9470 

5,066 98 0,000 2 6 15,0 15 38,0 11 28,0 7 18,0 2,00 0,0000 

 

Branje znanstvenih člankov na temo prehrane 
(pridobljeni na strani Nutrition science, 

Community health sciences …). 

1 6 12,0 20 38,0 15 29,0 11 21,0 2,62 0,9144 

4,304 98 0,000 2 20 53,0 13 34,0 4 11,0 1 3,0 2,00 0,2209 

Legenda: povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 - Nikoli, 2 - Redko (nekajkrat na leto), 3 - Občasno (vsaj enkrat na mesec) in 4 

- Pogosto (vsaj enkrat na teden). 

 

Preglednica 8 prikazuje, kako pogosto se študenti poslužujejo različnih neformalnih virov za iskanje informacij na temo hrane in prehrane. Prva 

skupina študentov pridobiva prehranske nasvete od  družinskih članov, sorodnikov in znancev občasno (M=2,79) druga skupina študentov pa 

redko (M=2,04). Prva skupina študentov v 30,0 % pogosto, občasno ali redko pridobiva prehranske nasvete od družinskih članov, sorodnikov in 

znancev. 9,0 % pa je tistih, ki ne pridobivajo informacij na temo prehrane od tega neformalnega vira. 
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Več kot polovica (53,0 %) druge skupine študentov  se tovrstnega vira poslužuje  občasno, 

33,0 %  pogosto in 13,0 % redko. 

Kuharske oddaje in šove na temo prehrane si prva skupina študentov ogleduje pogosteje (M= 

2,43) kot druga skupina študentov (M=2,04). 35,0 % prve skupine študentov si jih ogleduje 

redko, 29,0 % občasno, 19,0 % nikoli in 17,0 % pogosto. Druga skupina študentov si prav 

tako v največjem deležu (31,0 %) tovrstne oddaje in šove ogleduje redko, 26,0 % občasno, 23 

% pogosto in 21,0 % nikoli.  

Poslušanje radijskih oddaj na temo prehrane je pri študentih prve skupine v povprečju 

občasno (M=1,94) pri drugi skupini (M=2,00) pa redko. Tovrstnega neformalnega vira se  

študenti prve skupine poslužujejo redko v 42,0 %, v 38,0 % pa nikoli. Delež študentov, ki 

radijske oddaje poslušajo občasno, je 13,0 %. Kar 44,0 % študentov druge skupine nikoli 

oziroma redko posluša radijske oddaje, 13,0 % občasno, nihče od študentov druge skupine 

pogosto posluša radijske oddaje na temo prehrane.  

Kuharske knjige in kuharske revije v povprečju študenti prve skupine berejo občasno 

(M=2,70), druga skupina študentov (M=2,02) pa redko. V največjem deležu študenti prve 

skupine berejo kuharske knjige in revije občasno (38,0 %) ali redko (33,0 %). Tistih, ki jih 

berejo pogosto, je 21,0 %. Druga skupina študentov tovrstni neformalni vir informacij izbira  

redko (41,0 %) ali občasno ( 36,0 %). Nikoli jih ne bere 21,0 %. 

Tudi iskanje receptov na internetu je pogosteje zastopano (M=3,12) pri študentih prve 

skupine. Študenti druge skupine tovrstni vir v povprečju uporabljajo redko (M=2,04). Dotični 

vir 48,0 % prva skupina anketiranih študentov uporablja občasno, 38,0 % pa pogosto. Več kot 

polovica (54,0 %) študentov druge skupine za iskanje informacij o prehrani občasno uporablja 

internet. 26,0 %  pa jih pridobiva informacije iz tovrstnega vira pogosto. 

Skoraj polovica študentov prve skupine (46,0 %) redko (M=2,29) pridobiva informacije na 

temo prehrane v dnevnih tiskanih medijih (Delo, Dnevnik, Žurnal …). Tistih, ki tovrstnih 

virov ne uporabljajo nikoli, je 23,0 %, pogosto 17,0 % ter občasno 13,0 %. Prav tako tudi 

skoraj polovica (46,0 %) študentov druge skupine (2,00) bere dnevne tiskane medije redko. 

Nikoli tega vira informacij ne uporablja 36,0 % druge skupine študentov, občasno pa 15,0 %.  

Branje člankov v poljudnoznanstvenih revijah je pogosteje zastopano pri študentih prve 

(M=2,43) kot pri študentih druge skupine (M=2,00). Pri več kot polovici (52,0 %) študentov 

prve skupine je branje člankov v poljudnoznanstvenih revijah zastopano redko. 27,0 % 

tovrstne članke bere občasno, 12,0 % pogosto, 10,0 % študentov pa nikoli. Tudi več kot 
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polovica druge skupine študentov ta vir informacij bere redko (51,0 %). 26,0 % jih člankov v 

poljudnoznanstvenih revijah ne bere, 21 % pa občasno. 

Danes je nekoliko bolj zastopano branje in pridobivanje informacij iz poljudnoznanstvenih 

člankov o prehrani, ki so objavljeni na internetu. Tudi pridobivanje informacij iz tovrstnega 

vira informacij je pogosteje zastopano pri prvi (M=2,74) kot pri drugi skupini študentov 

(M=2,00). 33,0 % študentov prve skupine ta vir informacij uporablja redko, 31,0 % občasno, 

27,0 % pa pogosto. Podobno je odgovarjala tudi druga skupina študentov. 38,0 % jih namreč 

redko bere tovrstne članke, 15,0 % pa je takih, ki interneta nikoli ne uporabljajo kot 

neformalni vir za pridobivanje informacij o prehrani.   

Tudi branje znanstvenih člankov na temo prehrane (pridobljeni na strani Nutrition science, 

Community health sciences …) je bolj pogosto pri prvi skupini študentov (M=2,62) kot pri 

drugi (M=2,00). Pri prvi skupini študentov je 38,0 % odgovorilo z redko, občasno jih bere 

29,0 % anketirancev, pogosto pa 21,0 %. Več kot polovica druge skupine študentov (53,0 %) 

nikoli ne bere znanstvenih člankov na temo prehrane, redko pa 34,0 %. 11,0 % jih bere 

občasno in le 3,0 % pogosto. Študenti prve skupine so kot neformalni vir informacij navedli 

še udeležbo na različnih predavanjih in konferencah na temo prehrane ter informacije, ki jih 

pridobijo pri raziskovalnem delu v sodelovanju z različnim strokovno usposobljenim osebjem 

s področja prehrane. 

 

Zaradi velikega nabora informacij, ki jih slišimo in preberemo, je pomembno, da znamo 

presoditi, katere izmed njih so zanesljive. Pomembno je zavedanje, da so lahko informacije, ki 

se pojavljajo na socialnih omrežjih, spletnih straneh, revijah, televiziji, ali informacije, ki nam 

jih posredujejo sorodniki in prijatelji, lahko zavajajoče ali celo napačne. Za vrednotenje 

zaupanja neformalnim virom smo uporabili Likertovo lestvico (preglednica 9). Rezultati pa so 

predstavljeni glede na skupino študentov. 1. skupina predstavlja študente, ki imajo v študij 

vključene prehranske vsebine, 2. skupina pa študente, ki prehranskih vsebin nimajo 

vključenih v študijski program. 

 



Teja Zalar, Neformalno prehransko izobraževanje študentov. 

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 

 

19 
 

Preglednica 9: Delež zaupanja neformalnim virom informacij študentov. 

  

Ne zaupam Malo zaupam Srednje zaupam Dobro zaupam 

 

Zelo zaupam 
 

 

Neformalni viri informacij: Skupina f f (%) f (f %) f f (%) f f (%) f f(%) M SD t df p 

  

Prehranski nasveti družinskih 

članov, sorodnikov, znancev. 
 1 7 13,0 8 15,0 18 35,0 15 29,0 4 8,0 

 

 

 
2,96 

 

 

 
1,124  

 

 

-3,590 

 
 

 

87 

 
 

 

0,001 2 1 3,0 3 8,0 12 30,0 16 40,0 8 20,0 3,77 0,959 

 

Ogled kuharskih oddaj na TV 

(Master chief, Z vrta na mizo itd.). 

   1 10 19,0 9 17,0 18 35,0 13 25,0 2 4,0 2,76 

 

1,170  

 

 
-1,076 

 

 

 
87 

 

 

 
0,285 2 3 8,0 10 25,0 17 43,0 4 10,0 6 15,0 3,03 

 
1,135 

 

Poslušanje radijskih oddaj na temo 
prehrane. 

1 7 13,0 6 12,0 28 54,0 7 13,0 4 8,0 2,92 

 

1,066  
 

 

-0,340 

 
 

 

87 

 
 

 

0,735 2 4 10,0 12 30,0 15 38,0 6 15,0 3 8,0 3,00 

 

1,147 

 

Branje kuharskih knjig in 

kuharskih revij. 

1 4 8,0 8 15,0 17 33,0 18 35,0 5 10,0 3,24 

 

1,098  
 

 

-1,439 

 
 

 

87 

 
 

 

0,154 2 1 3,0 3 8,0 17 43,0 11 28,0 8 20,0 3,56 

 

0,995 

 
Iskanje kuharskih receptov na 

internetu. 

 
 

 

 
 

1 4 8,0 12 23,0 25 48,0 10 19,0 1 2,0 2,84 

 

0,912 
 

 

 
-1,640 

 

 

 
87 

 

 

 
0,105 

 
2 1 3,0 9 23,0 17 43,0 11 28,0 2 5,0 3,15 

 
0,875 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 9 

 

 
Ne zaupam 

 

 
Malo zaupam 

 

 
Srednje zaupam 

 
Dobro zaupam 

 
Zelo zaupam 

 

 

Neformalni viri informacij:  Skupina f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) M SD t df p 

 
Pridobivanje informacij na temo 

prehrane v dnevnih tiskanih 

medijih (Delo, Dnevnik, Žurnal 

…). 

 
1 

 
9 

 
17,0 

 
11 

 
21,0 

 
23 

 
44,0 

 
9 

 
17,0 

 
0 

 
0,0 

 
2,58 

 
0,971 

 

 

 
 

 

 
-0,590 

 

 

 
 

 

 
87 

 

 

 
 

 

 
0,556 2 

 
 7 18,0 11 28,0 12 30,0 6 15,0 4 10,0 2,72 

 

 
1,234 

 

Branje člankov v 

poljudnoznanstvenih revijah. 

1 4 8,0 6 12,0 19 37,0 16 31,0 6 12,0 3,18 

 

1,155  

 

 

 

 
-0,744 

 

 

 

 

 
87 

 

 

 

 

 
0,459 2 2 5,0 6 15,0 13 33,0 13 33,0 6 15,0 3,36 

 
1,088 

 

Branje poljudnoznanstvenih 
člankov o prehrani na internetu.  

1 

 

6 

 

12,0 

 

10 

 

19,0 

 

19 

 

37,0 

 

13 

 

25,0 

 

4 

 

8,0 

 

2,96 

 

1,124 
 

 
 

 

  -0,644 

 

 
 

 

87 

 

 
 

 

0,521 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3,0 

 

 

8 

 

 

20,0 

 

 

20 

 

 

50,0 

 

 

8 

 

 

20,0 

 

 

3 

 

 

8,0 

 

 

 3,10 

 

 

0,912 

 

Branje znanstvenih člankov na 

temo prehrane (pridobljeni na 
strani Nutrition science, 

Community health sciences …). 

 

 

 
1 

 

 

 
0 

 

 

 
0,0 

 

 

 
0 

 

 

 
0,0 

 

 

 
4 

 

 

 
8,0 

 

 

 
11 

 

 

 
22,0 

 

 

 
36 

 

 

 
71,0 

 

 

 
4,56 

 

 

 
0,884 

 
 

 
 

 

 
3,398 

 
 

 
 

 

 
87 

 
 

 
 

 

 
0,001 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
8,0 

 

 
4 

 

 
10,0 

 

 
7 

 

 
18,0 

 

 
9 

 

 
23,0 

 

 
17 

 

 
43,0 

 

 
3,77 

 

 
1,307 

Legenda: povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 - Ne zaupam, 2 - Malo zaupam, 3 - Srednje zaupam in 4 - Zelo 

zaupam.
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Preglednica 9 prikazuje, v kolikšni meri študenti zaupajo različnim virom informacij. 

Prehranskim nasvetom družinskih članov, sorodnikov in znancev bolj zaupajo študenti 

druge (M=3,77) kot prve skupine (M=2,96). Študenti prve skupine tovrstnemu viru 

informacij srednje zaupajo (35,0 %) in dobro zaupajo (29,0 %). Malo jim zaupa 15,0 %, ne 

zaupa pa 13,0 %. Medtem ko 40,0 % študentov druge skupine tovrstnemu viru dobro 

zaupa, 30,0 % pa srednje zaupa. Zelo jim zaupa 20,0 % študentov druge skupine, malo 

zaupa pa 8,0 %. 

Informacijam, pridobljenim preko ogleda različnih kuharskih oddaj in šovov na televiziji,  

druga skupina študentov zaupa srednje (M=3,03), prva skupina študentov (M=2,76) pa 

malo oziroma srednje zaupa.  35,0 % prve skupine študentov informacijam delno zaupa, 

25,0 % dobro zaupa, 19,0 % ne zaupa in 17,0 % malo zaupa. Podobno so vrednotili tudi 

študenti druge skupine. Tovrstnim informacijam namreč v 43,0 % delno zaupajo, 25,0 % 

malo zaupajo, 15,0 % zelo zaupajo in 10,0 % dobro zaupajo. 

Tudi informacijam, pridobljenim ob poslušanju radijskih oddaj na temo prehrane, več kot 

polovica (54,0 %) študentov prve skupine srednje zaupa, 13,0 % je takih, ki jim ne zaupa 

oziroma dobro zaupa, 12,0 % informacijam malo zaupa. 38,0 % študentov druge skupine 

tovrstnim informacijam delno zaupa, 30,0 % malo zaupa, 15,0 %  dobro zaupa in 10,0 % 

ne zaupa. Informacijam, pridobljenim ob poslušanju radijskih oddaj druga skupina 

študentov (M=3,00) in tudi prva (M=2,92), v povprečju srednje zaupa.  

Informacijam, ki jih ponujajo kuharske knjige in revije, študenti druge skupine bolj 

zaupajo (M=3,56) kot študenti prve skupine (M=3,24). Slednji temu viru informacij dobro 

zaupajo v 35,0 %, 33,0 % jih srednje zaupa in 15,0 % malo zaupa. 10,0 % je tistih, ki 

informacijam zelo zaupajo. Podobno, skoraj polovica (43,0 %) druge skupine študentov 

informacijam, prebranim v kuharskih knjigah in revijah, delno zaupa, dobro jim zaupa 28,0 

%, 23,0 % pa malo zaupa. 20,0 % študentov informacijam zelo zaupa.  

Informacijam in receptom, ki so pridobljeni na internetnih straneh študenti druge (M= 

3,15) in prve skupine (M=2,84) srednje zaupajo. Študenti prve skupine jim v 48,0 % 

srednje zaupajo in v 23,0 % malo zaupajo. Podobni rezultati so bili tudi pri drugi skupini 

študentov, ki informacijam pridobljenih na spletnih straneh v 43,0 % srednje zaupajo, 28,0 

% dobro zaupajo in 23,0 % malo zaupajo. 

Informacije, pridobljene v dnevnih tiskanih medijih, študenti prve skupine v 44,0 % 

ocenjujejo kot srednje zaupanja vredne. 21,0 % tovrstnim informacijam malo zaupa, 17,0 

% pa ne zaupa. Nihče od anketirancev informacijam v dnevnih tiskanih medijih ne zaupa 
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zelo. Tudi druga skupina študentov informacijam, pridobljenim na ta način, srednje zaupa 

(30,0 %), v 28,0 % malo zaupa, 18,0 % anketirancev informacijam ne zaupa, 15,0 % dobro 

zaupa in 10,0 % zelo zaupa. Informacijam, pridobljenim v dnevnih tiskanih medijih, v 

povprečju študenti tako druge (M=2,72) kot prve skupine (M=2,58) malo oziroma srednje 

zaupajo.  

Člankom na temo prehrane, ki so objavljeni v poljudnoznanstvenih  revijah, študenti druge 

skupine zaupajo bolj (M=3,36) kot študenti prve skupine (M=3,18). Slednji tovrstnim 

informacijam srednje zaupajo v 37,0 %, 31,0 % pa je tistih, ki informacijam, navedenim v 

spletnem članku, dobro zaupajo. 33,0 % študentov druge skupine informacijam, prebranim 

v poljudnoznanstvenih člankih revij, srednje ali dobro zaupa. 15,0 % pa jim zelo zaupa ali 

malo zaupa. 

Podobni rezultati se kažejo pri branju poljudnoznanstvenih člankov na temo prehrane, ki so 

objavljeni na internetnem omrežju. Tovrstnim informacijam 37,0 % prve skupine 

študentov delno zaupa, 25,0 % dobro zaupa, 19,0 % malo zaupa in 12,0 % ne zaupa. 

Polovica študentov druge skupine (50,0 %) informacijam, ki so zapisane znotraj članka 

poljudnoznanstvene revije, delno zaupa, 20,0 % pa dobro ali malo zaupa. V povprečju 

informacijam o prehrani, pridobljenih na internetu, študenti prve skupine (M=2,96) kot tudi 

druge skupine (M=3,10), srednje zaupajo.  

Znanstvenim člankom na temo prehrane (pridobljenimi na strani Nutrition science, 

Community health sciences …) bolj zaupajo študenti prve (M= 4,56) skupine. Vendar je 

tudi druga skupina študentov do tovrstnih informacij zaupljiva (M=3,77). 71,0 % študentov 

prve skupine informacijam prebranim v znanstvenem članku zelo zaupa, 22,0 %  pa dobro 

zaupa. Druga skupina študentov tovrstnim informacijam zelo zaupa v 43,0 %, 23,0 % 

dobro zaupa in 18,0 % delno zaupa.  
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Na kuharskih delavnicah in tečajih na temo prehrane posameznik pridobi različna znanja in 

veščine, ki so uporabna v vsakdanjem življenju (pri nakupovanju živil, pripravi bolj 

zdravih in polnovrednih obrokov itd.). V nadaljevanju je predstavljena pogostost udeležbe 

na kuharskih delavnicah in tečajih študentov, ki v okviru študija obravnavajo prehranske 

vsebine (1. skupina), in študentov, katerih študij ne zajema prehranskih vsebin (2. 

skupina). 

 
Preglednica 10: Pogostost udeležbe študentov na kuharskih delavnicah in tečajih na temo 

prehrane. 

 
Nikoli Redko Občasno Pogosto 

 Skupina f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Tečaji na 

temo 

prehrane 

(predvsem 

teoretične 

vsebine). 

 

 

1 

 

 

24 

 

 

46,0 

 

 

15 

 

 

29,0 

 

 

11 

 

 

21,0 

 

 

2 

 

 

4,0 

 

 

2 

 

 

34 

 

 

87,0 

 

 

5 

 

 

13,0 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

0 

 

0,0 

Kuharske 

delavnice 

(praktična 

priprava 

jedi). 

 

1 

 

32 

 

63,0 

 

15 

 

29,0 

 

4 

 

8,0 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

36 

 

92,0 

 

3 

 

8,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

Legenda: 1 - Nikoli, 2 - Redko (manj kot trikrat na leto), 3 - Občasno (več kot trikrat na leto), 4 - 

Pogosto (enkrat na mesec). 

 

Kuharskih tečajev in delavnic na temo prehrane se anketirani študenti udeležujejo manj 

pogosto, mnogi pa se jih sploh ne udeležujejo. Skoraj polovica (46,0 %) prve skupine 

študentov se tečajev na temo prehrane, ki zajemajo vsebinsko nadgradnjo znanja, ne 

udeležujejo. 29,0 % se tovrstnih tečajev udeležuje redko ali pa občasno (21,0 %). Podobna 

je tudi pogostost udeležbe študentov druge skupine. 87,0 % se tečajev na temo prehrane 

nikoli ne udeleži, 13,0 % pa redko. Prav tako se ne udeležujejo kuharskih delavnic, ki 

zajemajo praktično pripravo jedi. Kar 92,0 % študentov druge skupine se kuharskih 

delavnic ni udeležilo še nikoli.
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Sledi predstavitev strinjanja študentov, ki v okviru študija obravnavajo prehranske vsebine 

(1. skupina), in študentov, katerih študij ne zajema tem s področja prehrane (2. skupina), s 

trditvami, ki se navezujejo na kuharske delavnice in tečaje s področja prehrane. 

 

Preglednica 11: Delež strinjanja študentov s trditvami na temo delavnic in tečajev s 

področja prehrane. 

 Ne Da 

 Trditve: Skupina f f (%) f f (%) 

Kuharskih delavnic in tečajev na temo 

prehrane bi se udeleževal pogosteje, če bi 

bili programi cenovno dostopnejši. 

1 

 

11 21,0 41 79,0 

2 14 36,0 25 64,0 

Kuharskih delavnic in tečajev na temo 

prehrane bi se udeleževal pogosteje, če bi 

bili programi za študente in mladostnike 

izvedeni po ugodnejši ceni. 

1 11 22,0 40 78,0 

2 12 30,0 28 70,0 

Kuharskih delavnic in tečajev na temo 

prehrane bi se  udeleževal/-a če bi imel/-a 

na razpolago več prostega časa. 

1 10 20,0 41 80,0 

2 8 20,0 32 80,0 

Ponudbe kuharskih delavnic in tečajev na 

temo prehrane je dovolj. 

 

1 

 

33 65,0 18 35,0 

2 22 55,0 18 45,0 

Ponudba kuharskih delavnic in tečajev na 

temo prehrane je pestra in zanimiva. 

 

1 

 

26 51,0 25 49,0 

2 18 45,0 22 55,0 

Informacije, ki me zanimajo in bi jih 

pridobil/-a na tečajih ali delavnicah na 

temo prehrane, raje pridobim na internetu. 

1 25 49,0 26 51,0 

2 8 20,0 32 80,0 

 

Iz preglednice 11 je razvidno strinjanje s trditvami, ki se navezujejo na kuharske delavnice 

in tečaje s prehransko vsebino. Večina (97,0 %) študentov prve skupine in več kot polovica 

(64,0 %) študentov druge skupine se strinja s trditvijo, da bi se kuharskih delavnic in 

tečajev na temo prehrane udeleževali pogosteje, če bi bili programi  cenovno dostopnejši.  

S tem se ne strinja 21,0 % študentov prve in 36,0 % druge skupine. Večina študentov prve 

(78,0 %) in tudi druge skupine (70,0 %) se strinja, da bi morali biti tovrstni programi za 

mladostnike in študente dostopni po nižji ceni kot za odrasle. S tem se ne strinja 22,0 % 

študentov prve in 30,0 % druge skupine. Prav tako se večina (80,0 %) obeh skupin 

študentov strinja, da bi se kuharskih delavnic in tečajev udeleževali pogosteje, če bi imeli 

na razpolago več prostega časa. 20,0 % študentov se s tem ne strinja. Več kot polovica 
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(65,0 %) študentov prve in druge skupine (55,0 %) je mnenja, da bi lahko bilo kuharskih 

tečajev in delavnic več, 35,0 % študentov prve skupine in 45,0 % študentov druge pa meni, 

da je ponudbe dovolj. Deljena so mnenja o tem, ali je ponudba kuharskih delavnic in 

tečajev dovolj pestra in zanimiva. 51,0 % študentov prve in 45,0 % študentov druge 

skupine se s tem ne strinja. Strinja pa se 49,0 % prve skupine študentov in 55,0 % druge.  

Podobna so tudi mnenja prve skupine študentov o tem, da informacije, ki bi jih pridobili na 

tovrstnih tečajih in delavnicah, raje pridobijo sami na internetu. S to trditvijo se namreč 

strinja 51,0 % , ne strinja pa 49,0 %. Pri drugi skupini študentov pa so prisotne razlike. 

Večina, kar 80,0 %, bi informacije raje poiskala sama.  

 

V nadaljevanju so prikazani odgovori študentov, ki v okviru študija obravnavajo 

prehranske vsebine (1. skupina), in študentov, katerih študij ne zajema tem s področja 

prehrane (2. skupina), o tem, na koga bi se obrnili oziroma kje bi poiskali informacije v 

primeru pomanjkanju železa v krvi. 

 

Preglednica 12: Analiza odgovorov študentov na vprašanje št. 6 

Na zdravniškem pregledu ugotovijo, da vam primanjkuje železa. Kje bi pridobili 

informacijo o omenjeni zdravstveni težavi? Izberite najbolj verjeten odgovor. 

 Skupina f f (%) 

 

1. Na poljudnoznanstveni internetni strani (npr. 

Bodi eko,  Aktivni.si). 

 

1 10 20,0 

2 16 40,0 

 

2. Na blogu, kjer ljudje delijo svoje izkušnje z 

uporabo različnih virov prehrane, prehranskih 

izdelkov in prehranskih dopolnil. 

 

1 4 8,0 

2 6 15,0 

 

3. Iz članka v znanstveni reviji, ki ga je napisal 

prehranski strokovnjak. 

 

1 33 67,0 

2 12 30,0 

 

4. V poljudni reviji, kjer objavljajo članke 

novinarji. 

 

1 0 0,0 

2 0 0,0 

 

5. Drugo 

 

1 2 4,0 

2 6 15,0 
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V primeru pomanjkanja železa v krvi bi več kot polovica (67,0 %) prve skupine študentov 

informacije poiskalo v članku iz znanstvene revije. Medtem ko bi po tovrstnem viru 

poseglo 30,0 % študentov druge skupine. Slednji bi v večjem deležu (40,0 %) iskali 

informacije na različnih poljudnoznanstvenih straneh, kot sta npr. Bodi eko ali Aktivni.si.  

Za razliko od druge skupine bi se za tak neformalen vir informacij odločilo 20,0 % prve 

skupine študentov. Kot drugo so študenti navedli pogovor z osebnim zdravnikom ali 

strokovnjakom s področja prehrane. 

 

Sledijo odgovori študentov, ki v okviru študija obravnavajo prehranske vsebine (1. 

skupina), in študentov, katerih študij ne zajema tem s področja prehrane (2. skupina), o 

tem, kje bi pridobili informacije o najprimernejši dieti, s katero bi učinkovito izgubili 

kilograme. 

 

Preglednica 13: Analiza odgovorov študentov na vprašanje št. 7. 

Do poletja želite izgubiti nekaj kilogramov. Kje bi pridobili informacije o dieti, ki je 

učinkovita in primerna za vas? Izberite najbolj verjeten odgovor.  

 Skupina f f (%) 

1. Za mnenje bi povprašal/-a prijatelja ali 

prijateljico, ki je nedavno uspešno shujšal/-a. 
1 5 10,0 

2 4 10,0 

2. Informacije o različnih vrstah diet, bi poiskal/-a 

na internetu. 
1 9 18,0 

2 19 48,0 

3. Za mnenje bi vprašal/-a osebnega zdravnika. 
1 3 6,0 

2 7 18,0 

4. Obiskal/-a bi prehranskega svetovalca in se z njim 

posvetoval/-a o izvedbi najprimernejše diete. 
1 27 55,0 

2 7 18,0 

5. Drugo 
1 5 10,0 

2 3 8,0 

 

O informacijah o dieti, ki bi bila učinkovita in hkrati primerna za naš organizem, bi se več 

kot polovica (55,0 %) študentov prve skupine posvetovala s prehranskim svetovalcem. 
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Medtem ko bi se z njim posvetovalo le 18,0 % študentov druge skupine. Slednji bi raje 

(48,0 %) pridobili informacije in nasvete o izvedbi diete na internetu; za razliko od 

študentov prve skupine, ki bi ta neformalni vir informacij uporabili le v 18,0 %. Za mnenje 

bi zdravnika povprašal večji delež študentov druge (18,0 %) kot prve skupine (6,0 %). Pod 

drugo so študenti navedli uporabo informacij, ki bi jih pridobili od znanca, ki ima znanje s 

področja prehrane, strokovnjaka ali pa kar lastno »kmečko pamet«. 

 

Naslednja preglednica prikazuje odgovore študentov, ki v okviru študija obravnavajo 

prehranske vsebine (1. skupina), in študentov, katerih študij ne zajema tem s področja 

prehrane (2. skupina), o tem, ali bi preverili ustreznost informacij, ki so jih slišali v 

televizijski oddaji na temo omega-3 maščobnih kislin in prehranskih dopolnil, ki jih 

vsebujejo.  

 

Preglednica 14: Analiza odgovorov študentov na vprašanje št. 8. 

V televizijski oddaji na temo prehrane poudarjajo pomen omega-3 maščobnih kislin v 

prehrani ter hkrati tržijo prehranska dopolnila, ki naj bi bila najbolj primerna za 

večino populacije. Kaj bi storili? Izberite najbolj verjeten odgovor.  

 Skupina f f (%) 

1. Verjamem, da je to prehransko dopolnilo odlično, zato 

ga bom ob prvi priložnosti kupil/-a v lekarni. 
1 0 0,0 

2 3 8,0 

2. Na strani Zveze potrošnikov Slovenije preverim, katero 

prehransko dopolnilo je najbolje ocenjeno s strani 

strokovnjakov. 

1 11 22,0 

2 3 8,0 

3. Preberem znanstveni članek na temo maščobnih kislin, 

kjer preverim verodostojnost informacij, ki sem jih 

pridobil/-a ob gledanju televizijske oddaje. 

1 18 37,0 

2 14 35,0 

4. O najboljšem prehranskem dopolnilu povprašam 

farmacevta v lekarni. 
1 15 31,0 

2 12 30,0 

5. Drugo: 
1 5 10,0 

2 8 20,0 
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Študenti prve (37,0 %) in druge skupine (35,0 %) menijo, da bi bil znanstveni članek na 

temo maščobnih kislin dober pokazatelj verodostojnosti informacij, ki jih je navedla 

televizijska oddaja. Približno enak delež študentov (30,0 %) bi se o najboljšem 

prehranskem dopolnilu, ki vsebuje omega-3 maščobne kisline, informiralo kar pri 

farmacevtu v lekarni. Večje razlike med študenti pa se kažejo pri informiranju o 

najboljšem prehranskem dopolnilu na strani Zveze potrošnikov Slovenije. Slednji vir bi 

uporabilo 22,0 % študentov prve skupine in le 8,0 % študentov druge skupine. Pod drugo 

je prva skupina študentov navedla, da jih prehranska dopolnila ne zanimajo ne glede na 

njihovo promoviranje in se jih sploh ne poslužujejo. Namesto tega bi raje zaužili več rib in 

orehov. Podobno ne bi storili nič tudi študentje druge skupine, ker promoviranju tovrstnih 

izdelkov ne zaupajo.  

 

V nadaljevanju so prikazani odgovori študentov, ki v okviru študija obravnavajo 

prehranske vsebine (1. skupina), in študentov, katerih študij ne zajema tem s področja 

prehrane (2. skupina), o tem, kje bi morala nosečnica poiskati informacije o prehrani.  

 

Preglednica 15: Analiza odgovorov študentov na vprašanje št. 9. 

Prehrana ženske v času nosečnosti je še posebej pomembna za uspešno rast in razvoj 

zarodka. Kje bi morala po vašem mnenju ženska poiskati informacije o prehrani 

med nosečnostjo? Izberite najbolj verjeten odgovor.  

 Skupina f f (%) 

1. Če bi o prehrani povprašala svojo mamo in 

prijateljice, bi to zadostovalo. 
1 3 6,0 

2 4 10,0 

2. V dnevnem časopisu ali reviji. 
1 0 0,0 

2 2 5,0 

3. Na komercialnih spletnih straneh, kjer 

predstavljajo prehrano nosečnic. 

1 0 0,0 

2 2 5,0 

4. V knjižnici bi si sposodila knjigo znanega 

doktorja ginekologije. Prehranjevala bi se po 

njegovih priporočilih. 

 

 

1 13 27,0 

2 18 46,0 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 15 

 Skupina f  f (%) 

 

5. O dnevnih prehranskih priporočilih bi se 

informirala v smernicah zdravega 

prehranjevanja, ki ga je izdalo Ministrstvo za 

zdravje. 

1 29 59,0 

2 2 5,0 

6. Drugo: 
1 4 8,0 

2 11 28,0 
 

Več kot polovica (59,0 %) študentov prve skupine je mnenja, da bi se morala nosečnica o 

dnevnih energijskih potrebah posameznih makrohranil in mikrohranil informirati v 

smernicah zdravega prehranjevanja, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje. Pri tem odgovoru 

obstajajo velike razlike s študenti druge skupine. Slednji bi le v 5,0 % noseči ženski 

predlagali ta vir informacij. Razlike se kažejo tudi pri odgovoru, da naj bi nosečnica 

pridobila informacije iz knjige znanega doktorja ginekologije. Za tovrsten vir se je odločila 

skoraj polovica (46,0 %) študentov druge skupine, prve pa 27,0 %. Kot drugo so študenti, 

predvsem druge skupine, navedli posvet z osebnim zdravnikom, ginekologom ali 

strokovnjakom s področja prehrane. 

 

Sledi preglednica, kjer so predstavljene različne, v današnjem času aktualne prehranske 

trditve oziroma prehranski miti, kot so: rdeče meso povzroča raka, homogenizirano mleko 

je tihi ubijalec, gluten ima negativen vpliv na zdravje itd. Za vrednotenje strinjanja s 

prehranskimi trditvami smo uporabili Likertovo lestvico. Rezultati so razdeljeni v dve 

skupini. 1. skupina predstavlja študente, ki imajo v študij vključene prehranske vsebine, 2. 

skupina pa študente, ki prehranskih vsebin v študijski program nimajo vključenih.  
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Preglednica 16: Delež strinjanja študentov s prehranskimi trditvami. 

  
Sploh se ne 

strinjam 
Se ne strinjam 

Niti se ne strinjam 

niti se strinjam 
Se strinjam Povsem se strinjam 

 

Trditev:  Skupina f f (%) f (f %) f f (%) f f (%) f f (%) M SD t df p 

 
Rdeče meso povzroča 

raka. 1 11 24,0 17 37,0 12 26,0 6 13,0 0 0,0 2,28 0,981 

1,709 80 0,091 2 15 41,7 11 30,6 8 22,2 2 5,6 0 0,0 1,92 0,937 

 

Homogenizirano mleko 

je počasni/tihi ubijalec.         1 21 45,7 18 39,1 5 10,9 2 4,3 0 0,0 1,74 0,828 

-3,674 80 0,000 2 9 25,0 8 22,2 10 27,8 8 22,2 1 2,8 2,56 1,182 

 
Mleko ni primerno za 

odrasle. 1 16 34,8 15 32,6 8 17,4 4 8,7 3 6,5 2,20 1,204 

0,782 80 0,437 2 14 38,9 12 33,3 6 16,7 4 11,1 0 0,0 2,00 1,014 

 

Prehranski vnos 

holesterola ima velik 
vpliv na holesterol v krvi. 

1 11 23,9 15 32,6 10 21,7 19 19,6 1 2,2 2,43 1,128 

-2,179 80 0,032 2 2 5,6 13 36,1 7 19,4 12 33,3 2 5,6 2,97 1,082 

 
Gluten ima negativen 

vpliv za naše zdravje. 

 

 
1 16 34,8 19 41,3 8 17,4 2 4,3 1 2,2 1,98 0,854 

-0,513 80 0,609 2 11 30,6 12 33,3 12 33,3 1 2,8 0 0,0 2,08 0,874 

 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani 
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Nadaljevanje preglednice 16 

 

 

 Sploh se ne 

strinjam 

 

Se ne strinjam 
Niti se strinjam  

niti se ne strinjam 
Se strinjam 

 

Povsem se strinjam 

 

 

 

Trditev: Skupina f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) M SD t df p 

 
Sladkor zelo škoduje 

organizmu. 

 

1 4 8,7 11 23,9 13 28,3 10 21,7 8 17,4 3,15 1,229 

 

0,055 

 

80 

 

0,956 2 3 8,3 7 19,4 11 30,6 11 30,6 4 11,1 3,17 1,134 

 
Sol škoduje našemu 

organizmu. 1 4 

 

      8,7 11 23,9 18 39,1 11 23,9 2 4,3 2,91 1,007 

0,344 80 0,732 2 
 

2 5,6 14 38,9 12    33,3 4 11,1 4 11,1 2,83 1,082 

 

Prehranjevanje v poznih 

urah vpliva na povečanje 
telesne teže. 

1 6 13,0 5 10,9 8 17,4 19 41,3 8 17,4 3,39 1,273 

-0,279 80 0,781 2 4 11,1 6 16,7 4 11,1 13 36,1 9 25,0 3,47 1,341 

 

Vsak človek mora na dan 

popiti vsaj 2 litra vode. 
1 

 

 1 2,2 4 8,9 6 13,3 17 37,8 17 37,8 4,00 1,044 

-0,118 80 0,906 2 1 2,8 2 5,6 7 19,4 11 30,6 15 41,7 4,03 1,055 

 

Veganska prehrana je 
primerna za vse skupine 

prebivalstva. 
1 22 48,9 15 33,3 5 11,0 3 6,7 0 0,0 1,76 0,908 

-1,084 80 0,282 2 17 47,2 7 19,4 7 19,4 5 13,9 0 0,0 2,00 1,121 

 

Uživanje alkohola 
škoduje zdravju. 

1 2 4,3 2 4,3 10 21,7 16 34,8 16 34,8 3,91 1,071 

-0,136 80 0,892 2 1 2,8 2 5,6 6 16,7 16 44,4 11 30,6 3,94 0,984 

 
Uživanje zelenjave 

močno prispeva k 

zdravju našega 
organizma. 

 

1 2 4,3 1 2,2 2 4,3 18 39,1 23 50,0 4,28 0,981 

0,713 80 0,478 2 1 2,8 0 0,0 3 8,3 21 58,3 11 30,6 4,14 0,798 

Legenda: povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice: 1 - Sploh se ne strinjam, 2 - Se ne strinjam 3 - Niti niti, 4 - Se strinjam in 5 - Povsem se  

strinjam. 
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1. »Rdeče meso povzroča raka.« 

Študenti druge skupine se v povprečju s trditvijo, da rdeče meso povzroča raka ne strinjajo 

(M=1,92). V prvi skupini študentov je bil poleg deleža nestrinjanja, nekaj tudi tistih, ki so 

bili neopredeljeni (M=2,28). 37,0 % študentov prve skupine se s trditvijo ne strinja, 26,0 % 

se niti strinja niti ne strinja, 24,0 % se jih s trditvijo sploh ne strinja, 13,0 % pa strinja. 

Podobno so odgovarjali tudi študenti druge skupine. Slednji se v 41,7 % s trditvijo sploh ne 

strinjajo, 30,6 % ne strinjajo, v 22,2 % pa niti strinjajo niti ne strinjajo. Nihče od 

anketiranih študentov se s prehransko trditvijo ne strinja povsem.  

 

2. »Homogenizirano mleko je počasni/ tihi ubijalec.« 

Prva skupina študentov se s trditvijo ne strinja (M=1,74). V drugi skupini študentov 

(M=2,56) pa je poleg nestrinjanja, prisoten tudi delež študentov, ki so bili neopredeljeni. 

Skoraj polovica (45,7 %) anketiranih študentov prve skupine se sploh ne strinja, 39,1 %  pa 

se ne strinja. Pri drugi skupini študentov se s trditvijo 27,8 % niti strinja niti ne strinja, 25,0 

% se jih sploh ne strinja, 22,2 % ne strinja in 22,2 % strinja. 

 

3. »Mleko ni primerno za odrasle.« 

S tem se sploh ne strinja 35,0 % anketirancev prve skupine, 31,0 % se ne strinja. 

Neopredeljenih ( niti strinja niti ne strinja) je 19 %. Podobno so odgovarjali tudi študenti 

druge skupine, ki se v 37,0 % sploh ne strinjajo in v 32,0 % ne strinjajo. Neopredeljenih je 

18,0 %. Tako prva (M=2,20) kot tudi druga skupina študentov (M=2,00) se s trditvijo ne 

strinja.  

 

4. »Prehranski vnos holesterola velik vpliv na holesterol v krvi.«   

Do prehranskega mita je v povprečju več neopredeljenih študentov druge (M= 2,97) kot 

prve skupine (M=2,241). 32,6 % študentov prve skupine se s trditvijo ne strinja, 23,9 % pa 

se  z njo sploh ne strinja.  21,7 %  se jih strinja oziroma niti ne strinja niti strinja. Prisotne 

so razlike pri drugi skupini študentov. Slednji se v 36,1 % s prehransko trditvijo ne 

strinjajo, kar 33,3 % pa je takih, ki se z njo strinja, niti strinja niti ne strinja pa se 19,4 %.   
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5. »Gluten negativen vpliv na naše zdravje.« 

Prva skupina študentov se s trditvijo ne strinja (41,3 %) ali pa sploh ne strinja (34,8 %). 

17,4 % ni opredeljenih, saj se z njo niti strinjajo niti ne strinjajo. Podobno je odgovarjala 

tudi druga skupina študentov, le da ti v nekoliko večjem deležu niso opredeljeni (33,3 %). 

S to prehransko trditvijo pa se jih 33,3 % ne strinja in 30,6 % sploh ne strinja. Študenti 

prve skupine so v povprečju mnenja (M=1,98) da ta prehranski mit ne drži. Podobno meni 

tudi druga skupina študentov (M=2,08). 

 

6. »Sladkor zelo škoduje organizmu.« 

28,3 %  prve skupine anketiranih študentov se s to trditvijo niti strinja niti ne strinja, 23,9 

% ne strinja in 21,7 % strinja. Tistih, ki se z njo povsem strinjajo, je 17,4 %. 30,6 % 

študentov druge skupine je neopredeljenih ali pa se s trditvijo strinjajo, 19,4 % pa se jih ne 

strinja. Za prehransko trditev, da sladkor škoduje organizmu, so v povprečju študenti tako 

druge (M=3,15) kot tudi prve skupine (M=3,15) neopredeljeni.  

 

7. »Sol škoduje našemu organizmu.« 

39,1 % študentov prve skupine se z navedenim prehranskim mitom niti strinja, niti ne 

strinja, 23,9 % se z njo strinja ali ne strinja. Študenti druge skupine se v 38,9 % s 

prehransko trditvijo ne strinjajo, 33,3 % je neopredeljenih. Druga skupina študentov je v 

večjem deležu (M=2,83) mnenja, da sol škoduje našemu organizmu, kot prva skupina 

(M=2,91).  

 

8. »Prehranjevanje v poznih urah vpliva na povečanje telesne teže.« 

Do te prehranske trditve so tako študenti druge (M=3,47) kot tudi študenti prve skupine 

(M=3,39) neopredeljeni. Prisoten je tudi delež tistih, ki se z njo strinjajo. 41,3 % anketiranih 

študentov prve skupine se s to prehransko trditvijo strinja, 17,4 % pa popolnoma strinja 

oziroma se s trditvijo niti strinja niti ne strinja. 13,0 % je tistih, ki se z njo sploh ne strinjajo. 

Podobnega mnenja je tudi druga skupina študentov. 36,1 % se jih s tem strinja, 25,0 % 

popolnoma strinja in 16,7 % sploh ne strinja.  

 

9. »Vsak človek mora na dan popiti vsaj 2 litra vode.« 

S trditvijo, da mora vsak človek na dan popiti vsaj 2 litra vode se strinjajo študenti tako 

druge (M=4,06) kot tudi prve skupine (M=4,00). Prehranski mit študenti prve skupine v 
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37,8 % ocenjujejo kot povsem pravilno, 37,8 % pa se jih z njo strinja. Podobno mnenje je 

prisotno tudi pri študentih druge skupine. Slednji se s prehransko trditvijo povsem strinjajo 

(41,7 %) ali strinjajo (30,6 %).  

  

10. »Veganska prehrana je primerna za vse skupine prebivalstva.« 

Tako študenti prve skupine (M=1,76), kot tudi druge (M=2,00) navedeni prehranski mit 

ocenjujejo kot nepravilen. Skoraj polovica (48,9 %) prve skupine študentov se s tem sploh 

ne strinja, 33,3 % pa ne strinja. Podobno se tudi študenti druge skupine s prehransko 

trditvijo sploh ne strinjajo (47,2 %).  19,4 % se jih ne strinja oziroma niti strinja niti ne 

strinja. Nihče od anketirancev ni mnenja, da je ta prehranska trditev povsem pravilna.  

 

11. »Uživanje alkohola škoduje zdravju.« 

S to prehransko trditvijo se tako študenti druge (M=3,94) kot tudi študenti prve skupine 

(M=3,91) strinjajo. Prva skupina se s trditvijo, da uživanje alkohola škoduje zdravju, 

strinja (34,8 %) in v enakem deležu popolnoma strinja. Neopredeljenih je 21,7 %. 

Podobnega mnenja je tudi druga skupina anketiranih študentov. Kar 44,4 % se jih s tem 

strinja, 30,6 % pa popolnoma strinja. Niti strinja niti ne strinja se 16,7 % študentov druge 

skupine.  

 

12. »Uživanje zelenjave močno prispeva k zdravju našega organizma.« 

Obe skupini študentov tako prva (M=4,28) kot tudi druga (M=4,14) se s slednjim 

prehranskim mitom strinjata. Kar polovica (50,0 %) prve skupine študentov se s 

prehransko trditvijo povsem strinja, 39,1 % pa strinja. Tudi študenti druge skupine se v 

večini z njo strinjajo (58,3 %) ali popolnoma strinjajo (30,6 %).   

 

3.5. Razprava 
  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako pomembno je za študente poznavanje prehranskih 

priporočil. Ugotoviti smo želeli tudi, katere vrste neformalnih virov uporabljajo za zbiranje 

informacij na temo prehrane ter kakšna je njihova stopnja zaupanja do različnih virov 

informacij. Zanimalo nas je, ali se študenti udeležujejo kuharskih delavnic in tečajev na 

temo prehrane ter pod katerim pogojem bi se jih udeleževali pogosteje. Preveriti smo 

želeli, kje bi študenti iskali informacije oziroma na koga bi se obrnili, če bi želeli pridobiti 
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informacije o tem, kaj storiti v različnih situacijah, ki so povezane s hrano in prehrano. 

Raziskali smo tudi, kolikšen delež študentov verjame prehranskim trditvam oziroma 

prehranskim mitom, ki jih lahko zasledimo v medijih, na svetovnem spletu itd.  

Želeli smo ugotoviti, ali obstaja razlika pri neformalnem prehranskem izobraževanju, 

vrednotenju zanesljivosti informacij, ki jih lahko preberemo na socialnih omrežjih, 

poljudnoznanstvenih straneh, revijah, knjigah in drugih virih ter oceno kritičnosti 

prehranskih informacij med študenti, ki v okviru študija obravnavajo prehranske vsebine 

ter tistimi, ki v študijski program nimajo vključenih prehranskih vsebin. 

 

Pomembnost poznavanja priporočil o zdravem načinu prehranjevanja za študente 

Prehrana ima pomembno vlogo v zagotavljanju razvoja in optimalnega delovanja našega 

organizma. Pogoj za zdrav življenjski slog, kamor sodi tudi prehrana je prehranska 

pismenost, ki se med drugim kaže tudi v poznavanju priporočil o zdravem načinu 

prehranjevanja posameznika. Zanimalo nas je, kako pomembno je za študente poznavanje 

prehranskih priporočil. Ugotovili smo, da se študenti udeleženi v raziskavi zavedajo 

pomembnosti poznavanja priporočil o zdravem načinu prehranjevanja. Večina anketiranih 

študentov poznavanje le-teh, ocenjuje kot pomembno oziroma zelo pomembno. S to  

ugotovitvijo, smo našli odgovor na prvo raziskovalno vprašanje.  

 

Neformalno prehransko izobraževanje 

Zastavili smo si dve raziskovalni vprašanji. Zanimalo nas je, katerih neformalnih oblik 

prehranskega izobraževanja se študenti najpogosteje poslužujejo, ter kakšno je njihovo 

mnenje o zanesljivosti pridobljenih informacij. Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike med 

študenti, ki se v okviru študija formalno prehransko izobražujejo ter tistimi študenti, ki jim 

študij formalnega prehranskega izobraževanja ne ponuja.  

Ugotovili smo, da obstajajo razlike v pogostosti uporabe neformalnih virov informacij.  

Razlike se kažejo tudi v mnenju o zanesljivosti pridobljenih informacij med študenti, ki v 

času študija obravnavajo prehranske vsebine, ter tistimi, ki v študij nimajo vključenih 

prehranskih vsebin. Prva skupina študentov pogosteje posega po raznolikih neformalnih 

virih informacij. Slednji pogosteje (M=2,79) kot druga skupina študentov (M=2,04) 

pridobivajo prehranske informacije od staršev sorodnikov in znancev, ter gledajo 

televizijske oddaje na temo prehrane in kuharske šove. Navedenim informacijam, pa v 

povprečju bolj zaupa druga skupina študentov.  
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Obe skupini anketirancev radijske oddaje o prehrani poslušajo redko in informacijam v 

povprečju srednje zaupajo. Pri branju kuharskih knjig in revij, ter iskanju receptov na 

internetu med študenti obstajajo razlike. Tisti, ki se formalno prehransko izobražujejo v 

času študija, po njih posežejo pogosteje (M=3,12) kot skupina študentov, ki se v času 

študija formalno prehransko ne izobražuje (M=2,02). Informacijam pa bolj zaupajo 

študenti, ki se tekom študija formalno prehransko ne izobražujejo. Branje člankov na temo 

prehrane, ki so objavljeni v dnevnih tiskanih medijih  je med študenti zastopano redko, 

prav tako tudi branje člankov v poljudnoznanstvenih revijah. Pridobljenim informacijam 

pa bolj zaupajo študenti, ki v študij nimajo vključenih prehranskih vsebin. Branje člankov 

o prehrani na poljudnoznanstvenih spletnih straneh je med študenti  najpogosteje zastopan 

neformalni vir informacij. S tem smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje iz tega 

sklopa. V Večjem deležu  po informacijah dosegljivih na spletnih straneh posežejo 

študenti, ki tekom študija obravnavajo prehranske vsebine. Slednji so do informacij 

pridobljenih na ta način manj zaupljivi (M=2,96) kot študenti, ki v študijski program 

nimajo vključenih prehranskih vsebin (M=3,10). Tudi pri pogostosti branja znanstvenih 

člankov na spletnih straneh, kot so Nutrition science ali Community health sciences obstaja 

razlika. Pogosteje (M=2,62) jih berejo študenti, ki se na fakultetah formalno prehransko 

izobražujejo in jim tudi v povprečju bolj zaupajo (M=4,56). Študenti, ki na fakulteti niso 

deležni formalnega izobraževanja pa po temu neformalnem viru v povprečju posegajo 

redko (M=2,00). Informacijam pa tudi ta skupina študentov zaupa (M=3,77).  

 

Kuharske delavnice in tečaji na temo prehrane 

Kuharske delavnice in tečaji na temo prehrane izboljšujejo prehransko pismenost, 

ozaveščajo namreč o živilih in njihovi sestavi, dnevnih energijskih potrebah glede na spol, 

starost, aktivnost in zdravstveni status, učijo pa tudi različnih kuharskih veščin in spretnosti 

(Hartmann, Dohle in Siegrist, 2013). Ugotovili smo, da med anketiranimi študenti 

obstajajo majhne razlike v pogostosti udeležbe na kuharskih tečajih in delavnicah na temo 

prehrane. Nekoliko večje zanimanje se kaže pri študentih, ki v času študija obravnavajo 

prehranske vsebine, kot pri tistih, katerih študij ne zajema prehranskih vsebin. Pričakovali 

bi, da se jih slednji udeležujejo pogosteje kot druga skupina študentov, vendar temu ni 

tako. Skoraj polovica (46,0 %) študentov, ki se tekom študija prehransko izobražujejo, se 

namreč še nikoli ni udeležila tečajev na temo prehrane in skoraj večina (87,0 %) kuharskih 

delavnic. Prav tako je prisotna nizka udeležba pri študentih, ki se tekom študija prehransko 
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ne izobražujejo. Več kot polovica (63,0 %) se še nikoli ni udeležila tečajev na temo 

prehrane, kuharskih delavnic pa kar večina (92,0 %). Predvidevamo, da za nizko stopnjo 

udeležbe ni vzrok le nezainteresiranost na področju hrane in prehrane. En izmed razlogov 

je zagotovo cena tečajev, s čimer se strinja skoraj večina (79,0 %) študentov, ki se v okviru 

fakultete formalno prehransko izobražujejo, ter 64,0 %  študentov, ki se prehransko ne 

izobražujejo. Študenti se v večini strinjajo, da bi morali biti tečaji in delavnice s področja 

prehrane za študente cenovno dostopnejši. Strinjajo se tudi, da bi se programov udeleževali 

pogosteje, če bi imeli na razpolago več prostega časa. Mnenja glede pestrosti, zanimivosti 

in zadostnega števila razpoložljivih  programov so deljena pri obeh skupinah študentov. 

Prisotne so razlike v mnenju o tem, da bi informacije, pridobljene v različnih prehranskih 

programih tečajev oziroma delavnicah, raje pridobili sami na internetu. S tem se je strinjala 

večina (80,0 %) študentov, ki na fakulteti ne obravnava prehranskih vsebin, in polovica 

tistih, ki prehranske vsebine obravnavajo. Volf (2006) je predlagal rešitev, ki bi 

pripomogla k številčnejši udeležbi ter zanimanju za kuharske delavnice in tečaje. Smiselno 

naj bi bilo ustanoviti institucijo, ki bi mladim služila kot servis oziroma informacijsko 

središče za pridobivanje informacij o neformalnih izobraževalnih programih in aktivnostih. 

Tovrstni programi namreč nimajo obširne promocije, zaradi česar imamo občutek, da jih ni 

veliko, oziroma da njihov nabor ni dovolj pester. Na način, ki ga predlaga Volf (2006), bi 

imeli študenti večji pregled nad naborom in pestrostjo ponudbe. Smiselna bi bila tudi 

uvedba večjih ugodnosti za mladostnike in študente, saj je razvoj prehranske pismenosti in 

dobrih prehranjevalnih navad v tem obdobju ključen za prehransko vedenje v odrasli dobi 

(Croll, Neumark-Sztainer in Story, 2001).

Iskanje informacij o prehrani 

V primeru pomanjkanja železa v krvi bi več kot polovica (67,0 %) študentov, ki se v 

okviru študija prehransko izobražujejo, informacije poiskala v znanstvenem članku, ki ga 

je napisal prehranski strokovnjak. Študenti, ki se tekom študija prehransko ne izobražujejo, 

pa bi pogosteje (40,0%) posegli po članku v poljudnoznanstveni reviji.   

Nasvet za najprimernejši shujševalni program bi več kot polovica (55,0 %) študentov, ki se 

v okviru študija prehransko izobražujejo, pridobilo od prehranskega svetovalca, s katerim 

bi zasnovali individualiziran program za zdravo hujšanje. Medtem, ko bi se za to odločilo 

le 18,0 % študentov, katerih študijski program ne zajema prehranskih vsebin. Slednji bi za 

iskanje informacij (48,0 %) raje uporabili internet.  
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Za informiranje o ustreznosti oziroma najboljši izbiri prehranskega dopolnila z vsebnostjo 

omega-3 maščobnih kislin, bi študenti uporabili znanstveni članek ali po najboljšem 

prehranskem dopolnilu povprašali farmacevta v lekarni. Kar nekaj (22,0 %) študentov, ki 

se tekom študija prehransko izobražuje, bi preverilo oceno kakovosti prehranskih dopolnil, 

ki vsebujejo omega-3 maščobne kisline na strani Zveze potrošnikov Slovenije. Druga 

skupina študentov pa bi se za ta vir informacij odločila le v 8,0 %. 

Ženski v času nosečnosti, bi več kot polovica (59,0 %) študentov, ki se formalno 

prehransko izobražujejo na fakulteti, svetovalo branje Smernic za zdravo prehranjevanje, 

ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje v Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah (2005). Medtem ko se je za ta vir informacij odločil le majhen 

delež (5,0 %) študentov, ki se v času študija prehransko ne izobražujejo. Ta skupina 

študentov bi v večjem deležu (46,0 %) priporočila knjigo strokovnjaka s področja 

ginekologije in prehranjevanje po njegovih priporočilih. Predvidevamo, da je do večjih 

odstopanj med skupinama študentov pri iskanju informacij o prehrani na spletni strani 

Zveze potrošnikov Slovenije in v Smernicah za zdravo prehranjevanje prišlo zaradi večjega 

spodbujanja uporabe tovrstnih neprofitnih spletnih strani različnih organizacij in spletnih 

strani na temo prehrane, financiranih s strani države na fakultetah in drugih izobraževalnih 

programih s področja prehrane pri študentih, ki se tekom študija formalno prehransko 

izobražujejo. 

 

Prehranske trditve in prehranski miti 

»Rdeče meso povzroča raka.« 

Agencije, ki raziskujejo razvoj raka kot posledico uživanja rdečega mesa klavnih živali in 

rdečega procesiranega mesa pod vodstvom WHO (World Health Organization), 

izpostavljajo, da so spojine, kot so nitriti, heterociklični aromatski amini in železo, 

potencialno karcinogene. Vendar pa kljub raziskavam, izvedenim na tem področju, še 

vedno ni dovolj dokazov za potrditev dejstva, da genotoksične snovi v rdečem mesu 

vplivajo na razvoj rakavih celic pri človeku. Zato navedenih snovi še niso zakonsko 

prepovedali. Na podlagi pridobljenih rezultatov pa strokovnjaki vseeno priporočajo 

zmanjšano količino zaužitega rdečega mesa in količine omejenih spojin v živilih (Polak, 

2015). V povprečju se s trditvijo, da rdeče meso povzroča raka ne strinja večji delež 

študentov, ki v študijski program nimajo vključenih prehranskih vsebin (M=1,92) kot 

tistih, ki imajo v študijski program vključene prehranske vsebine (M=2,28). 
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»Homogenizirano mleko je počasni/tihi ubijalec.«  

Rogelj, Treven in Čanžek Majheni (2018) izpostavljajo, da je mleko tipičen primer 

napačnega pristopa obravnave pomena v prehrani človeka. Kemične analize mleka kažejo 

visoko vsebnost nasičenih maščobnih kislin in holesterola. Znanost slednje povezuje s 

potencialnim vzrokom za nastanek kardiovaskularnih obolenj. Mnogi zaradi tega dejstva 

pridejo do zaključka, da je mlečna maščoba škodljiva, torej da mleko ni zdravo. Vendar pa 

meta-analiza, izvedena na več kot 900.000 osebah, ni pokazala povezave razvoja srčno-

žilnih obolenj z uživanjem polnomastnih mlečnih izdelkov. V povprečju se s trditvijo, da je 

homogenizirano mleko počasni/tihi ubijalec ne strinja večji delež študentov, ki imajo v 

študijski program vključene prehranske vsebine (M=1,92) kot tistih, ki v študijski program 

nimajo vključenih prehranskih vsebin (M=2,56). 

 

»Mleko ni primerno za odrasle.« 

Mleko je pomemben vir različnih hranil, ki preventivno delujejo na razvoj bolezni. Študije 

so pokazale, da dnevni vnos mleka in mlečnih izdelkov v prehrani poveča koncentracijo 

kalcija in serumskega vitamina D, ki vplivata na večjo gostoto kostne mase in s tem na 

vzdrževanje zdravja kosti ter manjši incidenci pojava osteoporoze. Zaradi tega dejstva 

mleko in mlečni izdelki niso pomembni za uživanje le v otroštvu, temveč tudi v odrasli 

dobi. Vendar pa moramo biti z njegovim uživanjem zmerni (Hong, Kim in 2013). S 

trditvijo, da mleko ni primerno za odrasle, se študenti, ki tekom študija obravnavajo 

prehranske vsebine (M=2,20) in tudi tisti, ki tekom študija ne obravnavajo prehranskih 

vsebin (M=2,00) v povprečju ne strinjajo.  

 

»Prehranski vnos holesterola ima velik vpliv na holesterol v krvi.«  

Holesterol gradi celične membrane in jih dela fluidne, je prekurzor različnih hormonov, 

vitamina D in žolčnih kislin. Je torej molekula, ki je nujno potrebna za optimalno 

delovanje organizma. Del holesterola nastaja z lastno biogenezo znotraj organizma, drugi 

del pa pridobimo s hrano. Mehanizma med seboj delujeta v povratni zanki, saj je endogena 

biogeneza holesterola regulirana s strani prehranskega vnosa holesterola s hrano. Večja kot 

bo znotrajcelična koncentracija holesterola, bolj bo zmanjšano prepisovanje genov, ki so 

vključeni v biosintezo holesterola. Kljub temu da zmanjšan prehranski vnos holesterola za 

200 mg dnevno zniža koncentracijo holesterola v krvi za 5,0 %, prehranski vnos 
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holesterola le malo vpliva na razmerje med lipoproteini nizke gostote (LDL) in lipoproteini 

visoke gostote (HDL) v krvi, katerih neustrezno razmerje lahko privede do 

kardiovaskularnih obolenj. Na podlagi teh ugotovitev, ki so jih pokazale raziskave, v 

Smernicah za zdravo prehranjevanje ne najdemo več omejitve dnevnega vnosa holesterola 

(Cigić, 2018). V povprečju so do trditve, da prehranski vnos holesterola vpliva na 

holesterol v krvi študenti, ki v študijski program nimajo vključenih prehranskih vsebin 

(M=2,97) neopredeljeni. Študenti, ki imajo v študijski program vključene prehranske 

vsebine (M=2,43) pa se v povprečju s tem ne strinjajo oziroma so neopredeljeni.  

 

 »Gluten ima negativen vpliv na naše zdravje.« 

Gluten je beljakovina, ki jo najdemo v endospermu pšeničnih semen. Z biološkega vidika 

ima gluten pomembno funkcijo pri kaljenju semena in začetni rasti mlade rastline, saj 

predstavlja njeno zalogo hrane, dokler ji ne poženejo zeleni deli. Funkcionalna lastnost te 

beljakovine (elastičnost) omogoča pripravo različnih izdelkov, zaradi česar je pogosto 

prisotna v vsakdanji prehrani ljudi. Z glutenom vse pogosteje povezujemo presnovne 

motnje, med katerimi je najbolj zastopana celiakija. Presnovne motnje se izražajo kot 

posledica delne proteolize glutena znotraj prebavnega trakta, ki izzove imunsko ter 

alergijsko reakcijo. Za osebe z omenjeno težavo je izločanje glutena iz prehrane edina 

smiselna rešitev za odpravo težav. Danes je brezglutenska dieta postala trend, kar je 

nesmiselno. Žita namreč vsebujejo mnogo hranilnih snovi, ki pozitivno vplivajo na naše 

zdravje ter delujejo preventivno pri razvoju kroničnih nenalezljivih bolezni, raka itd. 

(Požrl, 2018). Študenti, ki v času študija obravnavajo prehranske vsebine, se v povprečju s 

trditvijo, da ima gluten negativen vpliv na naše zdravje ne strinjajo (M=1,98). Podobnega 

mnenja je tudi skupina študentov, ki tovrstnih vsebin ne obravnava v času študija 

(M=2,08).  

 

»Sladkor zelo škoduje organizmu.« 

Danes v medijih in na internetu pogosto zasledimo, da se je dobro izogibati  prehrani, 

bogati z ogljikovimi hidrati, zaradi česar so postale nadvse popularne nizkohidratne diete. 

Zagovorniki tovrstnih diet velikokrat izpostavijo dejstvo, da ogljikovi hidrati zvišujejo 

raven inzulina v krvi. Ta namreč povzroči manjšo porabo energije in skladiščenje maščob, 

kar sicer drži, vendar pa se moramo zavedati, da znanstveniki s področja prehrane 

spodbujajo izločanje sladkorjev, ki se nahajajo v rafinirani, predelani obliki (bela moka, 
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bel riž, pekovski izdelki, slaščice). Tovrstni izdelki so osiromašeni s hranilnimi snovmi in z 

njimi v telo ne vnašamo nič drugega kot prazne kalorije (Prehrana.si, 2016). Slabe 

prehranjevalne navade, ki vključujejo uživanje veliko količine enostavnih sladkorjev lahko 

vplivajo na odpornost receptorjev za inzulin na celični membrani, kar potencialno vodi v 

razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Ta pa je posredno povezana z razvojem drugih kroničnih 

nenalezljivih bolezni, kot so debelost, srčno-žilne bolezni in ateroskleroza 

(DiNicolantonio, Lucan in O´Keefe, 2015). Žita in polnozrnati žitni izdelki pa so za 

človeško prehrano pomembni. Vsebujejo namreč velik delež prehranskih vlaknin ter 

vitamine, minerale, polifenole itd., ki imajo pozitiven vpliv na zdravje posameznika 

(Prehrana.si, 2016). Študenti, ki se v času študija formalno prehransko izobražujejo 

(M=3,15), ter prav tako tudi tisti, ki v študijski program nimajo vključenih prehranskih 

vsebin (M=3,17) prehranski mit o škodljivosti sladkorja za naš organizem, v povprečju ne 

morejo opredeliti kot pravilen ali nepravilen. Glede na rezultate predvidevamo, da so 

študenti ozaveščeni o negativnem vplivu sladkorjev, ki se pojavljajo v predelani ali 

rafinirani obliki za naš organizem. Zavedajo pa se tudi, da so predvsem žitni izdelki z 

visoko vsebnostjo prehranske vlaknine pomembni v človeški prehrani.  

 

»Sol škoduje našemu organizmu.« 

Sol, predvsem jodirana, je za naš organizem pomembna. Jod je namreč element, odgovoren 

za normalno delovanje metabolizma ščitnice. Dnevna priporočila za uživanje soli oziroma 

natrija, ki jih predpostavlja Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje 2015-2025 (2015), priporoča postopno zmanjšanje količine soli do 

vrednosti 5 gramov na dan, vendar pa raziskave kažejo, da povprečen Slovenec na dan 

zaužije 12 gramov soli. Prekomeren vnos soli in posledično natrija je lahko vzrok za 

kardiovaskularne bolezni ter drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni ledvic, 

debelost, sladkorna bolezen tipa 2 in rak želodca (Ribič, Zakotnik, Blaznik in Šerona, 

2011). Obe skupini študentov, tisti, ki se tekom študija formalno prehransko izobražujejo 

(M=2,91) in tisti, ki se tekom študija formalno prehransko ne izobražujejo (M=2,83) mit o 

škodljivosti soli za naš organizem, v povprečju ne morejo opredeliti kot pravilen ali 

nepravilen. Glede na rezultate predvidevamo, da so študenti ozaveščeni o pomembnosti 

soli za naš organizem, vendar se zavedajo, da jo moramo uživati v skladu s priporočili.  
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»Prehranjevanje v poznih urah vpliva na povečanje telesne teže.« 

Študije, izvedene na tem področju, so pokazale, da prehrana v poznih urah vpliva na 

povečanje telesne mase v primeru, da so obroki, ki jih zaužijemo, visoko kalorični. Naš 

metabolizem je v času spanja zmanjšan, zato telo ne porabi toliko energije kot čez dan. 

Odvečne, neizrabljene hranilne snovi se zato skladiščijo v obliki maščobe. Večerni obroki 

torej niso problematični, če so ti lahko prebavljivi in manj kalorični ter če imamo obroke 

tekom dneva ustrezno in enakomerno razporejene. Bolj kot prehrana vpliva na povečanje 

telesne mase kronično ali dolgotrajno pomanjkanje spanca (Spaeth, Dinges in Goel, 2013). 

Če oseba dlje časa spi manj kot 6 ur, lahko to potencialno prispeva k povečanju telesne 

mase, zaradi porušenega delovanja hormona grelina in leptina, ki vplivata na apetit. Zdrave 

prehranjevalne navade, dovolj spanja in zadostna fizična aktivnost so torej ključni pri 

preventivi razvoja debelosti (Chaput in Dutil, 2016). Do prehranskega mita ki pravi, da 

prehranjevanje v poznih urah vpliva na povečanje telesne teže, sta obe skupini anketiranih 

študentov, tisti, ki v času študija obravnavajo prehranske vsebine (M=3,39) kot tudi tisti, ki 

v času študija prehranskih vsebin ne obravnavajo (M=3,47) neopredeljeni ali pa se s tem 

strinjajo. 

 

»Vsak človek mora na dan popiti vsaj 2 litra vode.« 

Voda predstavlja 60–70 % telesne mase človeka in igra pomembno vlogo pri uravnavanju 

telesne temperature, oskrbovanju celic s hranili in kisikom preko krvi, odplavljanju 

odpadnih in toksičnih snovi. Pomembno vlogo ima tudi pri varovanju organov in tkiv. Ker 

telo stalno izgublja vodo, jo moramo nadomeščati s pitjem, nekaj vode pa lahko zaužijemo 

tudi s hrano. Za normalne fiziološke potrebe naj bi človeško telo potrebovalo med 2 in 3 

litri vode (NIJZ, 2015). V povprečju se obe skupini študentov, tisti, ki se v času študija 

formalno prehransko izobražujejo (M=4,00) in tudi tisti, ki se v času študija formalno 

prehransko ne izobražujejo (M=4,06) s trditvijo, da mora človek popiti najmanj dva litra 

vode na dan strinjajo. 

 

»Veganska prehrana je primerna za vse skupine prebivalstva.« 

Človek je tekom svoje evolucijske zgodovine prilagodil svoj način prehranjevanja, prebavo 

in presnovo razmeram v okolju in postal vsejed. V živalski in rastlinski hrani se nahajajo 

esencialna hranila, ki pa se razlikujejo v izvoru živil. Zato je pomembno uživanje obeh 

vrst, tako živil rastlinskega kot tudi živalskega izvora. Prehrana se je tekom razvoja 
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človeštva vseskozi spreminjala. Ni več nabiralništva in lova, razvilo se je kmetijstvo, 

zaradi katerega lahko tekom celega leta uživamo raznolika živila (predvsem rastlinskega 

izvora), ki jih v naravnih razmerah sicer ne bi. Na voljo so tudi mnoga prehranska 

dopolnila in živila, obogatena z hranilnimi snovmi, zato je veganska prehrana teoretično 

možna. Vendar ne za vsakega. Tovrstno dietno prehrano prehranski strokovnjaki še 

posebej odsvetujejo nosečnicam, doječim materam, otrokom in mladostnikom (Salobir, 

2018). Študenti, ki v času študija obravnavajo prehranske vsebine, se v povprečju s 

trditvijo, da je veganska prehrana primerna za vse skupine prebivalstva ne strinjajo 

(M=1,76). Podobnega mnenja je tudi skupina študentov, ki prehranskih vsebin ne 

obravnava v času študija (M=2,00).  

 

»Uživanje alkohola škoduje zdravju.« 

Dnevna priporočena vrednost alkoholne pijače je ena enota. Ena enota predstavlja 1 

deciliter vina, 2,5 decilitra piva ali 0,3 decilitra žgane pijače. Manj tvegano je zaužitje 14 

enot tedensko za moškega in 7 enot za žensko. Tvegano in škodljivo pa je preseganje 

priporočenih vrednosti, saj lahko povzroča odvisnost in bolezni, kot so ciroza jeter, rak 

ustne votline, žrela, grla, požiralnika, jeter, debelega črevesja, danke in dojk (Inštitut za 

nutricionistko, b.d.). Študenti, ki v študij nimajo vključenih prehranskih vsebin (M=3,94) 

in tisti, ki v času študija obravnavajo prehranske vsebine (M=3,91) se v povprečju s 

trditvijo, da uživanje alkohola škoduje zdravju strinjajo.  

 

»Uživanje zelenjave močno prispeva k zdravju našega organizma.« 

Rastlinska hrana je bogat vir vitaminov, mineralov in antioksidantov. Vsebuje malo 

sladkorjev in razmeroma malo kalorij ter ima veliko nasitno vrednost (velik volumen daje 

občutek sitosti) zaradi vsebnosti prehranske vlaknine. Poleg tega pa prehranska vlaknina 

pripomore tudi k bolj zdravem črevesju in urejeni prebavi (Vidrih, 2018). S prehransko 

trditvijo , da uživanje zelenjave močno prispeva k zdravju našega organizma se  v 

povprečju strinjata obe skupini študentov, tisti, ki imajo v študij vključene prehranske 

vsebine (M=4,28)  kot tudi skupina študentov, ki se v času študija formalno ne izobražuje 

na področju prehrane (M=4,14).  

Z zgoraj navedenimi rezultati ocene kritičnosti študentov do prehranskih mitov smo 

ugotovili, da imata obe skupini študentov vključenih v raziskavo, znanje s področja 

prehrane. Vendar pa smo pri skupini študentov, ki v času študija obravnavajo prehranske 
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vsebine zasledili večjo kritičnost do podanih prehranskih mitov. S tem smo odgovorili na 

raziskovalno vprašanje v katerem nas je zanimalo, kako kritično se študentje opredeljujejo 

do prebranih prehranskih informacij in ali med njimi obstajajo razlike.  
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4 SKLEP 
 

 

Za dosego ustrezne prehranske pismenosti, ki bi vplivala na razvoj dobrih prehranjevalnih 

navad posameznika sta ključnega pomena formalno in neformalno prehransko 

izobraževanje, ki se nadgrajujeta tekom celotnega življenja. V okviru diplomskega dela 

smo raziskali ali obstajajo razlike pri neformalnem prehranskem izobraževanju, 

vrednotenju zanesljivosti informacij, ter oceni kritičnosti prehranskih informacij med 

študenti, ki v okviru študija obravnavajo prehranske vsebine, ter tistimi, ki v študijski 

program nimajo vključenih prehranskih vsebin. 

Ugotovili smo, da obe skupini študentov poznavanju prehranskih priporočil za življenje 

posameznika pripisujeta velik pomen. Med njimi obstajajo le majhne razlike pri izbiri 

virov informacij na temo prehrane in vrednotenju njihove verodostojnosti. Študenti, ki v 

času svojega študija obravnavajo prehranske vsebine, so na splošno bolj motivirani za 

iskanje informacij o prehrani, zato pogosteje kot študenti, ki v študij nimajo vključenih 

prehranskih vsebin, gledajo televizijske šove in oddaje na temo prehrane, večkrat posežejo 

po knjigi z recepti, iščejo informacije na internetu, v poljudnoznanstvenih revijah ali 

preberejo strokoven članek. Najpogosteje zastopan neformalni vir za pridobivanje 

informacij med študenti, ki so sodelovali v raziskavi, je splet, najredkeje pa študenti berejo 

članke na temo prehrane v dnevnih tiskanih medijih, revijah in poslušajo radijske oddaje s 

tovrstno tematiko.   

Študenti bolj zaupajo informacijam pridobljenim iz znanstvenih, kot poljudnoznanstvenih 

virov. 

Udeležba na kuharskih delavnicah in tečajih na temo prehrane je pri obeh skupinah 

študentov nizka. Vendar pa je pri študentih, ki se tekom študija izobražujejo na področju 

prehrane, moč opaziti večje zanimanje zanje. Večina anketiranih študentov meni, da bi bila 

udeležba v tovrstnih programih večja, če bi bila njihova cena nižja in bi imeli na razpolago 

več prostega časa. Ugodna cenovna ponudba kuharskih tečajev in delavnic na temo 

prehrane bi bila za študente bolj sprejemljiva. Za študente pomembna, pa bi bila tudi 

spletna stran ali aplikacija, kjer bi bil na voljo seznam ponudnikov, ki izvajajo delavnice in 

tečaje, njihova vsebina, termin, cena in čas izvajanja. Na ta način bi imeli študenti večji 

pregled nad raznolikostjo in pestrostjo ponudbe.   
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Ugotovili smo, da študenti, ki se formalno prehransko izobražujejo tekom študija, bolje kot 

študenti, ki se formalno prehransko ne izobražujejo poznajo preverjene spletne strani in 

vire s področja prehrane, kot so npr. Zveza potrošnikov Slovenije, Smernice zdravega 

prehranjevanja, strokovni članki na temo prehrane in podobno. Raziskava je tudi pokazala, 

da so študenti kritični do prehranskih mitov in drugih informacij na temo prehrane.  

Študenti se najbolj strinjajo s trditvami, da mora človek popiti vsaj dva litra vode na dan, 

da je alkohol škodljiv za naše zdravje, ter da uživanje zelenjave močno prispeva  k zdravju 

našega organizma, manj pa zaupajo trditvam, da je homogenizirano mleko počasni/tihi 

ubijalec in da mleko ni primerno za odrasle. Ne zaupajo tudi trditvi, da ima gluten 

negativen vpliv na zdravje, ter da je veganska prehrana za vse skupine prebivalstva. 

 

Zaključimo lahko, da se študenti, ki so sodelovali v raziskavi, zavedajo pomembnosti 

zdravega načina življenja, kamor sodi tudi zdrava in uravnotežena prehrana, za optimalen 

razvoj posameznika in ohranjanje njegovega zdravja. Za dosego zdravega načina življenja 

in prehranjevanja pa je potrebno ustrezno prehransko znanje, ki ga lahko posameznik 

pridobi tudi na neformalen način. Pomembno je, da ljudi, predvsem mlade, naučimo 

pridobivati pravilne informacije o zdravi prehrani in da le-ti razvijajo kritičen odnos do 

pridobljenih informacij, ki so vse pogosteje zavajajoče in netočne.  
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7  PRILOGE  

Priloga 1: anketni vprašalnik 
 

Anketni vprašalnik o neformalnem prehranskem izobraževanju študentov 

Pozdravljeni! 

Sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer biologija in gospodinjstvo, 

Teja Zalar. Z raziskavo, ki jo izvajam v okviru diplomskega dela, želim ugotoviti, kakšen je odnos 

študentov do neformalnega prehranskega izobraževanja. Prosim Vas, da izpolnite anonimno anketo, 

katere rezultati bodo uporabljeni za pisanje diplomskega dela.  

Vaše sodelovanje mi bo v veliko pomoč. 

Hvala! 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI: 

1. Spol:          a) moški 

                   b) ženski 

 

2. Starost: _______________ let    

3. Fakulteta: _______________________ 

3. Smer študija: _______________________________________________________ 

4. Letnik študija: 

 

V okviru študijskega programa sem obravnaval/-a prehranske vsebine:     DA                        NE 

 

NEFORMALNO PREHRANSKO IZOBRAŽEVANJE: 

1. Kako pomembno je po vašem mnenju poznavanje priporočil o zdravem načinu  

prehranjevanja za študente? 

a) Ni pomembno 

b) Malo pomembno 

c) Srednje pomembno  

d) Zelo pomembno 
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2. V preglednici označite, kako pogosto pridobivate informacije o prehrani iz naštetih 

virov. 

 Nikoli Redko 
(nekajkrat na leto) 

Občasno 
(vsaj 1×na mesec) 

Pogosto 
(vsaj 1×na teden) 

Prehranski nasveti družinskih 

članov, sorodnikov, znancev. 
    

Ogled kuharskih oddaj na TV 

(Master chief, Z vrta na mizo 

itd.). 

    

Poslušanje radijskih oddaj na 

temo prehrane. 
    

Branje kuharskih knjig in 

kuharskih revij. 
    

Iskanje kuharskih receptov na 

internetu. 
    

Pridobivanje informacij na temo 

prehrane v dnevnih tiskanih 

medijih (Delo, Dnevnik, 

Žurnal…). 

    

Branje člankov v 

poljudnoznanstvenih revijah. 
    

Branje poljudnoznanstvenih 

člankov o prehrani na internetu. 
    

Branje znanstvenih člankov na 

temo prehrane (pridobljeni na 

strani Nutrition science, 

Community health sciences…). 

    

Drugo: 

_______________________ 
    

 

3. V preglednici označite, kako ZAUPATE informacijam, ki jih pridobite iz  naštetih 

neformalnih virov. 

 1 
(ne zaupam) 

2 
(malo 

zaupam) 

3 
(srednje 

zaupam) 

4 
(dobro 

zaupam) 

5 
(zelo 

zaupam) 
Prehranski nasveti družinskih 

članov, sorodnikov, znancev. 
     

Ogled kuharskih oddaj na TV 

(Master chief, Z vrta na mizo 

itd.). 

     

Poslušanje radijskih  oddaj na 

temo prehrane.. 
     

Branje kuharskih knjig in 

kuharskih revij. 
     

Iskanje kuharskih receptov na 

internetu. 
     

Pridobivanje informacij na temo 

prehrane v dnevnih tiskanih 

medijih  (Delo, Dnevnik, 

Žurnal…). 

     

Branje člankov v  

poljudnoznanstvenih revijah. 
     

Branje poljudnoznanstvenih 

člankov o prehrani na internetu. 
     

Branje znanstvenih člankov na 

temo prehrane ( pridobljeni na 

strani Nutrition science,  

Community health sciences…). 

     

Drugo: 

_________________________ 
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4. V preglednici označite, kako pogosto se udeležujete tečajev oz. delavnic na temo 

prehrane. 

 Nikoli Redko 
(manj kot 3-krat na 

leto) 

Občasno 
(več kot 3-krat na 

leto) 

Pogosto 
(večkrat na mesec) 

Tečaji na temo 

prehrane 
(predvsem 

teoretične vsebine). 

    

Kuharske 

delavnice (praktična 

priprava jedi). 

    

 

 

5. V preglednici označite ali se strinjate z naslednjimi trditvami. 

 DA NE 
Kuharskih delavnic in tečajev na temo prehrane bi se udeleževal pogosteje, če bi bili 

programi cenovno dostopnejši. 
  

Kuharskih delavnic in tečajev na temo prehrane bi se udeleževal pogosteje, če bi bili 

programi za študente in mladostnike izvedeni po ugodnejši ceni. 
  

Kuharskih delavnic in tečajev na temo prehrane bi se  udeleževal/-a če bi imel/-a na 

razpolago več prostega časa. 
  

Ponudbe kuharskih delavnic in tečajev na temo prehrane je dovolj.   
Ponudba kuharskih delavnic in tečajev na temo prehrane je pestra in zanimiva.   
Informacije, ki me zanimajo in bi jih pridobil/-a na tečajih ali delavnicah na temo 

prehrane raje pridobim na internetu. 
  

 

 

6. Na zdravniškem pregledu ugotovijo, da vam primanjkuje železa. Kje bi pridobili 

informacijo o omenjeni zdravstveni težavi? Izberite najbolj verjeten odgovor. 

 

a) Na poljudnoznanstveni internetni strani (npr. Bodi eko,  Aktivni.si). 

b) Na blogu, kjer ljudje delijo svoje izkušnje z uporabo različnih virov prehrane, prehranskih 

izdelkov in prehranskih dopolnil. 

c) Iz članka v znanstveni reviji, ki ga je napisal prehranski strokovnjak. 

d) V poljudni reviji, kjer objavljajo članke novinarji. 

e) Drugo:_____________________________________________________________ 
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7. Do poletja želite izgubiti nekaj kilogramov. Kje bi pridobili informacije o dieti, ki je 

učinkovita in primerna za vas? Izberite najbolj verjeten odgovor. 

 

a) Za mnenje bi povprašal/-a prijatelja ali prijateljico, ki je nedavno uspešno shujšal/-a. 

b) Informacije o različnih vrstah diet, bi poiskal/-a na internetu. 

c) Za mnenje bi vprašal/-a osebnega zdravnika. 

d) Obiskal/-a bi prehranskega svetovalca in se z njim posvetoval/-a o izvedbi 

najprimernejše diete. 

e) Drugo:_______________________________________________________________ 

 

8. V televizijski oddaji na temo prehrane poudarjajo pomen omega-3 maščobnih kislin v 

prehrani, ter hkrati tržijo prehranska dopolnila, ki naj bi bila najbolj primerna za 

večino populacije. Kaj bi storili? Izberite najbolj verjeten odgovor. 

 

a) Verjamem, da je to prehransko dopolnilo odlično, zato ga bom ob prvi priložnosti kupil/-a 

v lekarni. 

b) Na strani Zveze potrošnikov Slovenije preverim, katero prehransko dopolnilo je najbolje 

ocenjeno s strani strokovnjakov. 

c) Preberem znanstveni članek na temo maščobnih kislin, kjer preverim verodostojnost 

informacij, ki sem jih pridobil/-a ob gledanju televizijske oddaje.  

d) O najboljšem prehranskem dopolnilu povprašam farmacevta v lekarni. 

e) Drugo:_______________________________________________________________ 

 

 

9. Prehrana ženske v času nosečnosti je še posebej pomembna za uspešno rast in razvoj 

zarodka. Kje bi morala po vašem mnenju ženska poiskati informacije o prehrani med 

nosečnostjo? Izberite najbolj verjeten odgovor. 

 

a) Če bi o prehrani povprašala svojo mamo in prijateljice, bi to zadostovalo. 

b) V dnevnem časopisu ali reviji.  

c) Na komercialnih spletnih straneh, kjer predstavljajo prehrano nosečnic.  

d) V knjižnici bi si sposodila knjigo znanega doktorja ginekologije. Prehranjevala bi se po 

njegovih priporočilih.  

e) O  dnevnih prehranskih priporočilih bi se informirala v smernicah zdravega 

prehranjevanja, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje. 

f) Drugo:______________________________________________________________ 
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10. V preglednici označite, kako močno se strinjate z navedenimi trditvami.  

 Se ne 

strinjam 

 

1 

Delno se 

strinjam 

 

2 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne strinjam 

3 

Se 

strinjam 

 

4 

Popolnoma 

se strinjam 

 

5 

Rdeče meso povzroča raka.      
Homogenizirano mleko je 

počasni/tihi ubijalec. 
     

Mleko ni primerno za 

odrasle. 
     

Prehranski vnos holesterola 

ima velik vpliv na 

holesterol v krvi. 

     

Gluten ima negativen vpliv 

za naše zdravje. 
     

Sladkor zelo škoduje 

organizmu. 
     

Sol škoduje našemu 

organizmu. 
     

Prehranjevanje v poznih 

urah vpliva na povečanje 

telesne teže. 

     

Vsak človek mora na dan 

popiti vsaj 2 litra vode. 
     

Veganska prehrana je 

primerna za vse skupine 

prebivalstva. 

     

Uživanje alkohola škoduje 

zdravju. 
     

Uživanje zelenjave močno 

prispeva k zdravju našega 

organizma. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


