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Povzetek 

 

Vizualizacija je pomemben element kakovostnega poučevanja prehranskih vsebin. Z raziskavo v 

katero je bilo vključenih 69 učencev, starih od 11 do 12 let,  smo želeli ugotoviti, katero izmed 

vizualnih smernic zdravega prehranjevanja – prehransko piramido ali prehranski krožnik učenci 

pogosteje uporabijo za reševanje izbranih nalog. V namen raziskave je bil izdelan anketni vprašalnik. 

Rezultati raziskave kažejo na površno poznavanje proučevane prehranske vsebine. Razloge za to bi 

bilo mogoče iskati tudi v površnem branju prehranskih vizualizacijskih shem. Rezultati so pokazali 

tudi na nevarnost napačne razlage prehranskih priporočil, kar navaja pomislek o izpopolnitvi 

vizualizacijskih shem in terminološkemu poenotenju.  

 

Ključne besede: prehranska piramida, prehranski krožnik, vizualizacija.  

 

Abstract 

 

Visualization is an important element of quality teaching of nutritional content. With a study involving 

69 students aged from 11 to 12, we wanted to find out which of the visual guidelines of healthy eatihg-

food pyramid or food plate were used more often by students to solve selected tasks. A survey 

questionnare was created for the purpose of research. The results of the research indicate superficial 

knowledge of the nutritional content studied. The reasons for this could also be sought in superficial 

reading of dietary visualization schemes. The results also showed the danger of incorrect interpretation 

of nutritional recommendations, and suggest on the need for reflection on the refinement of 

visualization schemes. 

Keywords: food plate, food pyramid, visualization. 

 

 

1. Uvod 

Danes je eden izmed glavnih problemov v razvitih in razvijajočih se državah prekomerna 

telesna teža tudi med otroci in mladostniki. Razlogi za to so (Roseman, 2014): neaktivno 

preživljanje prostega časa (premalo gibanja), neustrezna prehrana z visoko vsebnostjo 

sladkorjev, soli, maščob.  Pri razvoju zdravega prehranjevanja ima pomembno vlogo tudi 

šola. Prehranske vsebine so pomemben del šolskega kurikula. Učitelji gospodinjstva, po 

mnenju Kostanjevec, Koch in Polak (2007) – lahko pomembno vplivajo na ravnanje, stališča, 

spremembe in odnos učencev na prehrano in prehranjevanje. Menijo tudi, da učencem 

predstavimo prehransko ustrezno in upoštevamo kognitivni razvoj otrok.  
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V okviru poučevanja abstraktnih pojmov je tako zelo pomembna tudi vizualizacija oz. 

vizualizacijski elementi predstavitve, saj pomagajo pri predstavitvi abstraktnih pojmov, 

odpravljajo napačna razumevanja, povečajo zanimanje in pomagajo pri bolj pozornem 

spremljanju pouka (Slapničar idr., 2015). Vizualizacijski elementi, med katere uvrščamo 

slikovne, multimedijske in fizične modele so nepogrešljivi pri vsakdanjem pouku (Devetak, 

2012), saj prikazujejo predmet, sistem, pojav ali proces z namenom, da čim bolje predstavijo 

dejansko stanje objekta. Ker predstavljajo pomoč pri razlagi, morajo biti enostavni, logični in 

uporabni za učence (Rizman Herga, 2015).  Pri tem je najpomembneje, da nov pojem vgradijo 

pravilno, da ne pride do napačnega razumevanja, pri čemer imajo pomembno vlogo učitelji, ki 

lahko napačna razumevanja identificirajo in pomagajo učencem usvojiti pravilno razumevanje 

(Devetak, 2012).  

80% ljudi informacije sprejema in obdela podatke na vizualizacijski ravni (Slapničar idr., 

2015). Informacije, ki jih sprejemamo s pomočjo čutil preko senzoričnih zaznav so tako ene 

med najpomembnejšimi v procesu učenja (Kostanjevec, S., Koch, V. in Polak, A., 2007).  

Za ponazoritev smernic zdravega prehranjevanja lahko učitelji na osnovnih šolah 

uporabljajo različne vizualne materiale. V osnovi poznamo 2 vrsti ponazoritev smernic 

zdravega prehranjevanja in sicer hierarhično obliko, kamor spada prehranska piramida in 

krog, kamor spada prehranski krožnik (Kostanjevec, S., Koch, V. in Polak, A., 2007).  

V literaturi lahko zasledimo kritike prehranske piramide ker:« Neutemeljeno na dnu 

piramide prikaže »najboljša živila« medtem ko na vrhu prehranske piramide prikaže 

»najslabša živila« (Hess, 2012, str. 442-447).  

Uveljavljeno prehransko piramido je junija leta 2011v tujini zamenjal prehranski krožnik, 

ki naj bi bil bolj nazoren tako za otroke, kot tudi za odrasle (Wansink in Kranz, 2013). Prikaz 

s pomočjo prehranskega krožnika poudarja predvsem povečan vnos beljakovin, mlečnih 

izdelkov in zelenjave, ter zmanjšan vnos ogljikovih hidratov. Prehranski krožnik se od 

prehranske piramide loči tudi po tem, da prehranska piramida poudarja celodnevni vnos živil, 

medtem ko se prehranski krožnik nanaša na raznovrsten in uravnotežen posamezen obrok 

(Lyman, 2013).  

Različni raziskovalci (Hess, Wansink in Kranz,…) so že skušali ugotoviti, katere vizualne 

smernice zdravega prehranjevanja so bolj uporabne in učinkovite od drugih. Rezultati teh 

raziskav pa niso pokazali, da bi katera bistveno odstopala. So pa rezultati pokazali, da so 

potrošniki mnenja, da ni pomembno samo razumevanje prehranske smernice, ampak tudi 

njena vizualna in estetska predstavitev (Talati idr., 2017). 

V Sloveniji je trenutno najbolj uporabna CINDI prehranska piramida, ki vključuje tudi 

gibanje in potrebno količino zaužite tekočine (CINDI, 2016).  

Skozi celotno slovensko osnovnošolsko izobraževanje se učenci srečujejo z vsebinami s 

področja prehrane oz. zdravega prehranjevanja, obsežneje pa se prehranske vsebine 

obravnavajo v 6. razredu OŠ pri predmetu Gospodinjstvo in nato pri izbirnih predmetih s 

področja gospodinjstva v 8. in 9. razredu OŠ (Učni načrt za gospodinjstvo, 2011).  

Namen raziskave je ugotoviti, katero vizualno smernico zdravega prehranjevanja – 

prehransko piramido ali prehranski krožnik  učenci pogosteje uporabijo pri reševanju izbranih 

nalog.  
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V namen raziskave je bilo zastavljeno naslednje raziskovalno vprašanje: 

• Katero vizualno smernico zdravega prehranjevanja učenci pogosteje uporabijo pri 

reševanju izbranih nalog? 

 

2. Osrednji del besedila 

2.1 Metoda 

 

2.1.1 Vzorec 

 

V prvem delu raziskave, ki je temeljila na anketnem vprašalniku in preizkusu znanja iz 

izbranih prehranskih vsebin, je vzorec sestavljalo 69 učencev 6. razreda dveh izbranih 

osnovnih šol iz osrednje slovenske regije. Za drugi del raziskave, kjer je potekalo testiranje z 

očesnim sledilcem, je bilo iz prvotnega vzorca naključno izbranih 10 učencev. Končni vzorec 

je zaradi neustrezne kalibracije očesnega sledilca obsegal 9 učencev.  

 

2.1.2 Očesni sledilec in inštrumenti  

 

2.1.2.1 Očesni sledilec 

 

Z namenom zaznavanja očesnih gibov učencev med reševanjem izbranih nalog temelječih 

na uporabi vizualnih smernic zdravega prehranjevanja je bil uporabljen na zaslonu 

računalnika nameščen stacionarni očesni sledilec Tobii Pro X2-30. Pri tem so bili podatki 

zbrani s frekvenco 30Hz in natančnostjo 0,4 stopinj vidnega kota pri oddaljenosti med 40 in 

90 cm.  

 

2.1.2.2 Naloge analizirane z očesnim sledilcem 

 

Očesni gibi učencev so bili zasledovani pri nalogah temelječih na uporabi vizualnih 

smernic zdravega prehranjevanja. Sklop nalog je bil sestavljen iz štirih vprašanj, pri katerih so 

se učenci pri odgovarjanju lahko opirali tako na prikaz prehranske piramide in/ali 

prehranskega krožnika. Naloge so bile oblikovno poenotene tako, da sta bila prikaza 

prehranske piramide in prehranskega krožnika postavljena pod zapisom naloge. 

 

2.1.2.3 Anketni vprašalnik in preizkus znanja iz izbranih prehranskih vsebin 

 

V raziskavi je bil uporabljen anketni vprašalnik in preizkus znanja tipa papir in svinčnik. 

Vključeval je 5 splošnih vprašanj, ki so se nanašala na poznavanje prehranske piramide in 

prehranskega krožnika.  

 

2.1.3 Potek raziskave 

 

Zbiranje podatkov raziskave je potekalo v dveh delih. V prvem delu raziskave so učenci 

rešili anketni vprašalnik in preizkus znanja iz izbranih prehranskih vsebin. V drugem delu, ki 

je potekal individualno, je s pomočjo očesnega sledilca potekalo spremljanje kognitivnih 

procesov med reševanjem nalog, temelječih na uporabi vizualnih smernic zdravega 

prehranjevanja. Po kalibraciji očesnega sledilca je bila testiranemu učencu predstavljena 

testna naloga. Tako se je seznanil z načinom prikaza nalog, s procesom ustnega odgovarjanja 

in premikanja na naslednjo nalogo. Podano mu je bilo naslednje navodilo: »Za vsako nalogo 
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ustno podajte odgovor in se nato premaknite na naslednjo nalogo s pritiskom na tipko za 

presledek.« Po podanem navodilu je testirani učenec v svojem tempu rešil štiri naloge, ki so 

se na zaslonu računalnika prikazovale v naključnem vrstnem redu. Medtem je očesni sledilec 

zaznaval gibanje njegovih oči.  

Pridobljeni podatki gibanja oči testiranih učencev so bili najprej analizirani s programom 

Tobii Studio Enterprise. Z namenom določitve njihove pozornosti na posamezen prikaz 

vizualnih smernic zdravega prehranjevanja (prehransko piramido ali prehranski krožnik) med 

reševanjem smo se osredotočili na fiksacije, ki predstavljajo relativno mirovanje očesnega 

zrkla (Duchowski, 2007). Bolj specifično, osredotočili smo na čas vseh fiksacij (angl. total 

fixation duration, TFD fiksiranih na posameznem območju zanimanja (angl. area of interest 

AOI). Kot je razvidno iz Slike 1, je bilo v ta namen področje nalog razdeljeno na dva AOI-ja: 

1) AOI, ki je vseboval območje, na katerem je bila prikazana prehranska piramida; 2) AOI, ki 

je vseboval območje, na katerem je bil prikazan prehranski krožnik. Pri tem je bila fiksacija v 

specifičnem AOI-ju določena s trajanjem najmanj 60 ms. 

 

 

Slika 1: Izbrani območji zanimanja  

Nadaljnje analize podatkov pridobljenih s pomočjo očesnega sledilca in podatki pridobljeni 

s pomočjo preizkusa znanja so bili nato deskriptivno analizirani v programu SPSS (IBM 

SPSS Statistics 21.0). pri tem je bila izračunana povprečna vsota relativnih in absolutnih 

TFD-jev ter FC-jev na specifičnih AOI-jih.  

Ker so bili podatki o gibanju oči pridobljeni v okviru obdelave informacij med reševanjem 

nalog, je lahko čas fiksacije v posameznem AOI-ju interpretiran kot odraz relativne količine 

pozornosti in posledično uporabe posameznega AOI-ja z namenom reševanja naloge (Hinze, 

Rappa idr., 2013). Podatki pridobljeni s pomočjo preizkusa znanja iz prehranskih vsebin so 

bili prav tako deskriptivno analizirani v programu SPSS (IBM SPSS Statistics 21.0).  

 

2.2 Rezultati  

 

2.2.1 Rezultati raziskave pridobljeni z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja 

Rezultati raziskave na podlagi anketnega vprašalnika so pokazali, da kar 77,0% učencev 

zanima predmet gospodinjstvo. Več kot 50% učencev navaja, da za kosilo uživajo predvsem 

živila, ki spadajo v skupino živil bogatih z beljakovinami in v skupino žita, žitni izdelki in 

druga ogljikohidratna živila, ter v skupino – sadje in zelenjava. Manjši delež (21,7%) učencev 

poleg omenjenih skupin živil navaja še maščobna živila in pa vodo. Vsekakor je pomembno, 
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da učenci vedo, da je potrebno uživati pestro in uravnoteženo prehrano, ter da morajo naši 

obroki vsebovati vse pomembne skupine živil, kot so žita, žitni izdelki in druga 

ogljikohidratna živila, sadje in zelenjavo, beljakovine, zdrave maščobe in tekočino (vodo ali 

nesladkan čaj). Čeprav učenci v osnovi poznajo priporočila zdrave prehrane, pa rezultati 

nakazujejo pomanjkljivost vizualnih smernic v smislu nazornega prikaza priporočenih, saj je 

le 32%  učencev pravilno navedla dnevno količino priporočenih enot sadja. Izkazalo se je 

namreč, da si kar 68% učencev ne zna količinsko predstavljati navedenih priporočil. Kar 

44,9% učencev pa je navedlo, da maščobe in sladkorji niso priporočljivi za uživanje. 

Sklepamo, da je tak odgovor lahko posledica napačne uporabe terminologije v medijih ali pa 

površnega poznavanja smernic zdravega prehranjevanja. Rezultati ankete tudi kažejo, da bi za 

načrtovanje celodnevnega jedilnika učenci raje uporabili prehranski krožnik, kot prehransko 

piramido. Prehransko piramido bi izbralo 46,4% učencev, krožnik pa 49,3% učencev.  

 

2.2.2 Rezultati raziskave pridobljeni s pomočjo očesnega sledilca  

 

Poleg tega, da smo učence neposredno vprašali, katero vizualno smernico bi uporabili oz. 

so uporabili za reševanje nalog, smo želeli s pomočjo očesnega sledilca preveriti katera 

vizualna smernica bo otroke bolj pritegnila k iskanju odgovorov.  

Na začetku merjenja smo ugotavljali, na katero vizualno smernico zdravega prehranjevanja 

učenci fiksirajo pogled pred prikazom vprašanja. Ugotovili smo, da so učenci več časa 

namenili ogledu prehranskega krožnika in sicer so mu namenili 62% celotnega časa gledanja. 

Na naslednji drsnici pa se je potem pojavilo poskusno vprašanje, da smo lahko učencem 

razložili, kako bo merjenje potekalo. 

Zanimalo nas je katero prehransko vizualizacijsko shemo bodo učenci pogosteje uporabili 

za reševanje izbranih nalog. Učence so morali tako najprej odgovoriti na prvo vprašanje:«V 

katero od skupin živil spadajo živila, ki jih najpogosteje uživaš?« Spodnja slika prikazuje 

intenzivnost fiksacij. Rdeča barva predstavlja največjo koncentracijo fiksacij, zelena pa 

najmanjšo. V spodnjem primeru lahko vidimo, da se je pogled učencev skoncentriral 

predvsem na vprašanje, ki ga je naloga vsebovala in pa na prehransko piramido.  

 
Slika 2: Relativna gostota fiksacij pri vprašanju: »V katero od skupin živil spadajo živila,  

ki jih najpogosteje uživaš?«. 
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Njihov pogled je bil skoncentriran na skupino živil meso in  mesni izdelki, ter na skupino 

mleko in mlečni izdelki. Ko so učenci na to vprašanje odgovarjali ustno, je 6 od 9 učencev 

navedlo, da najpogosteje uživajo živila, ki spadajo v skupino žita, žitni izdelki in druga 

ogljikohidratna živila, ter vitamine in minerale.  

Z očesnim sledilcem smo želeli pridobiti odgovor, katero vizualno smernico bodo učenci 

uporabili za iskanje odgovor na vprašanje »Je priporočljivo zaužiti več živil iz skupine žita, 

žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila ali sadja in zelenjave?«  

Tabela 1 : Rezultati očesnega sledilca 

 Prehranska 
piramida  

Prehranski krožnik Ostalo Skupaj 

Zaporedno 
vprašanje 

TFD(s) TFD(%) TFD(s) TFD(%) TFD(s) TFD(%) TFD(s) TFD(%) 

1 6,72 38,56 2,39 12,11 8,83 49,33 17,94 100 

2 4,01 4,17 0,40 2,88 11,26 92,95 12,16 100 

3 11,45 42,62 2,93 9,69 11,04 47,68 25,42 100 

4 1,91 9,26 8,87 30,22 12,42 60,52 23,20 100 
 

Rezultati očesnega sledilca so predstavljeni v tabeli 2. Ugotovimo lahko, da so učenci pri 

drugem vprašanju »Je priporočljivo zaužiti več ogljikohidratnih živil ali sadja in 

zelenjave?« povprečno 4,17% svojega časa namenili ogledu prehranske piramide in samo 

2,88% svojega časa namenili ogledu prehranskega krožnika. Kar 92,95 % svojega časa pa so 

učenci namenili ogledu ostalega, torej tudi ogledu vprašanja.  

Rezultati očesnega sledilca torej kažejo na to, da so učenci večinoma odgovarjali na pamet, 

saj so večino svojega časa (92,95%) namenili ogledu ostalega, torej ogledu vprašanja.  

 
Slika 3: Relativna gostota fiksacij pri vprašanju: »Je priporočljivo zaužiti več ogljikohidratnih živil 

ali sadja in zelenjave?«. 

Zanimalo nas je tudi katero smernico bi uporabili za načrtovanje obroka. Učenci so dobili 

nalogo, da odgovorijo tretje vprašanje: »Katere skupine živil bi vključil v zdrav in 

uravnotežen zajtrk?« 
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Odgovoru na omenjeno vprašanje so učenci 82% časa namenili ogledu prehranske 

piramide. Za ta odgovor so učenci porabili največ časa in sicer v povprečju kar 12,3 sekunde. 

12,5% učencev je odgovor razbralo s pomočjo prehranske piramide, ostali učenci pa so 

odgovor razbrali najprej iz prehranske piramide in ga nato s pogledom na prehranski krožnik 

samo še potrdili. Ustni odgovori niso bili najbolj spodbudni, saj je le četrtina učencev (N=2/8) 

pokazala ustrezno poznavanje smernic zdravega prehranjevanja. Med odgovori na postavljeno 

vprašanje  so vsi učenci odgovorili, da bi moral  zdrav zajtrk vsebovati sadje in zelenjavo. 

Polovica učencev bi k sadju in zelenjavi dodalo še živila iz skupine žita, žitni izdelki in druga 

ogljikohidratna živila, 2 učenca pa bi sadju, zelenjavi, ter skupini žita, žitni izdelki in druga 

ogljikohidratna živila dodala še vodo in beljakovine.  

Zanimalo nas je tudi, kateri prikaz bi učenci uporabili za načrtovanje celodnevnega 

jedilnika.  

Rezultati na vprašanje: »Kateri prikaz bi raje uporabil za načrtovanje celodnevnega 

jedilnika?« so zanimivi, saj bi kljub temu, da so učenci za odgovore na  prejšnja vprašanja v 

povprečju večkrat in dalj časa fiksirali pogled na prehransko piramido, kot na prehranski 

krožnik, za načrtovanje celodnevnega jedilnika uporabili prehranski krožnik, saj so 73% 

svojega časa namenili prehranskemu krožniku. 

 

2.3 Diskusija 

     Rezultati raziskave so pokazali, da ustni odgovori učencev vedno ne sovpadajo z odgovori, 

ki smo jih dobili s pomočjo očesnega sledilca. To trditev lahko potrdimo že pri prvem 

vprašanju, torej  »V katero skupino živil spadajo živila, ki jih najpogosteje uživaš?« 

     Čeprav učenci odgovarjajo, da zaužijejo največ živil iz skupine žita, žitni izdelki in druga 

ogljikohidratna živila ter sadja in zelenjave, se izkaže da je njihov pogled usmerjen predvsem 

v skupino mesa, rib in  zamenjave, ter v skupino mleko in mlečni izdelki, ter v živila, ki jih 

uživamo v manjši količini (slaščice…). Pri ustnih odgovorih učencev se je pokazala tudi 

terminološka zmeda. Učencem je bilo zastavljeno vprašanje, ki sprašuje po skupini živil, 

medtem ko učenci ustno odgovarjajo da uživajo velik del živil, ki spada v skupino vitamini in 

minerali. Vprašanje se torej nanaša na skupino živil, medtem ko se odgovori učencev 

nanašajo na hranilne snovi.  

Pogosto zasledimo priporočila v smislu, da je, če želimo ohraniti zdravje potrebno uživati 

več sadja in zelenjave. Nova prehranska smernica ima tako skupino sadje in zelenjavo 

premaknjeno pod skupino žita, žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila. Pri čemer so 

priporočene enote še vedno enake. Če upoštevamo smernice glede priporočenih enot, ki jih je 

potrebno uživati iz vsake skupine, se lahko pojavijo težave pri razumevanju, koncepta 

prehranske piramide. Problem se pojavi, ko učenec, ki prešteje enote priporočenih živil iz 

skupine sadje in zelenjave in število priporočenih enot iz skupine žita, žitni izdelki in druga 

ogljikohidratna živila, ter ugotovi, da je priporočenih številčno več enot v skupini žita, žitni 

izdelki in druga ogljikohidratna živila, v piramidi pa je na dnu skupina živil iz katere je 

potrebno pojesti številčno manj enot živil. Težave se potem lahko pojavijo tudi v povezavi s 

priporočilom, da moramo uživati »več sadja in zelenjave«.  

Rezultati očesnega sledilca, ki se navezujejo na zgoraj omenjeno tematiko so pokazali, da 

učenci na nekatera vprašanja, v našem primeru na vprašanje »Je priporočljivo zaužiti več 

ogljikohidratnih živil ali sadja in zelenjave?« odgovarjajo na pamet. Kakšen je vpliv vizualne 

smernice bi bilo tako smiselno ponoviti še pri učencih, ki te vsebine še ne poznajo, saj v tem 
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primeru obstaja verjetnost, da je bila v uvodu omenjena dilema uspešno razrešena tekom 

pouka.  

Pri vprašanju, »Katere skupine živil, bi vključil v zdrav in uravnotežen zajtrk?« pa so bili 

odgovori učencev nič kaj spodbudni in pomanjkljivi. To potrjuje dejstvo, da se le ¼ učencev 

drži priporočil zdravega prehranjevanja.  

Odgovor pri zadnjem vprašanju  nas je nekoliko presenetil, saj učenci odgovarjajo, da bi za 

načrtovanje celodnevnega jedilnika raje uporabili prehranski krožnik, kot prehransko 

piramido, čeprav  so pri ostalih vprašanjih pogled večkrat fiksirali na prehransko piramido. 

Razlog za to je morda enostavnejša uporaba prehranskega krožnika in bolj nazoren prikaz.   

 

3. Zaključki 

Raziskava je pokazala, da učenci sicer poznajo določene smernice zdravega 

prehranjevanja, vendar se kaže tudi problem površnega poznavanja le teh. Zato je še toliko 

bolj pomembna vloga učitelja, ki bo učencem znal pojasniti bistvo prehranskih smernic.  

Pomembno je, da učitelj učence seznani z uporabo vizualnih smernic zdravega 

prehranjevanja, za kar je predpogoj, da tudi sam učitelj dobro pozna prednosti ene in druge 

vizualne smernice.  

Rezultati so pokazali, da so učenci za iskanje odgovorov pogosteje uporabljali prehransko 

piramido, saj so v povprečju 52,6% celotnega časa namenili ogledu prehranske piramide in 

47,4% celotnega časa gledanja prehranskemu krožniku. Ker so razlike tako zanemarljive, 

lahko sklepamo, da sta za pouk in splošno uporabo uporabni obe smernici zdravega 

prehranjevanja in je zato pri pouku smiselna uporaba obeh, saj se med sabo zelo lepo 

dopolnjujeta. Prehranska piramida je namreč zelo uporabna predvsem za načrtovanje 

celodnevnega jedilnika, medtem ko se prehranski krožnik osredotoča predvsem na posamezen 

obrok.  

Rezultati kažejo na to, da bi bilo potrebno vizualizacijske sheme nadgraditi z izkušenjskim 

učenjem v okviru katerega bi učenci dobili jasne predstave o tem koliko česa uživati.  

Rezultati tudi kažejo na to, da učenci sicer poznajo splošne smernice zdravega 

prehranjevanja, vendar se pojavlja vprašanje v kolikšni meri dejansko razumejo priporočila, 

ko jih je potrebno uporabiti v vsakdanjem življenju. Pogosto tudi prihaja do terminoloških 

nedoslednosti, ki se nanašajo na poimenovanje posameznih hranilnih skupin oziroma skupin 

živil. Vsekakor bi bil smiseln razmislek o učinkovitem terminološkem poenotenju vizualnih 

smernic zdravega prehranjevanja.  
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