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IZVLEČEK  

Eden izmed glavnih dejavnikov krepitve in varovanja zdravja je zdravo prehranjevanje, zato 

moramo posamezniki uživati zdravo, uravnoteženo prehrano. Uravnotežena, zdrava prehrana 

temelji na priporočilih o fizioloških potrebah posameznika po energiji in hranilih, ki se 

razlikujejo glede na življenjska obdobja, spol in življenjske sloge. Poznavanje in upoštevanje 

priporočil o zdravem prehranjevanju med odraslimi je pomembno, saj  pomagajo pri pravilnih 

prehranskih odločitvah in boljših prehranskih navadah. Če so posamezniki ozaveščeni o 

zdravem prehranjevanju, varujejo svoje zdravje in zmanjšajo tveganje za nastanek bolezni. 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti odnos odraslih do prehranskih priporočil, kakšno je 

njihovo poznavanje in upoštevanje, ter ugotoviti zaviralne dejavnike za njihovo neupoštevanje. 

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila deskriptivno metodo in kvantitativni raziskovalni 

pristop. V vzorec je bilo vključenih 177 odraslih prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 65 let. 

Postopek zbiranja podatkov je bil anketiranje, tehnika zbiranja podatkov pa vprašalnik.  

Ugotovili smo, da imajo odrasli pozitiven odnos do priporočil o zdravem prehranjevanju, 

izjema so priporočila za mleko in mlečne izdelke, poznavanje maščob, ki škodujejo zdravju 

(trans in nasičene maščobne kisline), ter  poznavanja prehranskega krožnika in s tem 

poznavanja priporočil o ustreznih razmerjih skupin živil na krožniku. Odrasli priporočila o 

zdravem prehranjevanju upoštevajo le delno, predvsem zaskrbljujoče je upoštevanje priporočil 

za mesne izdelke ter mleko in mlečne izdelke, čeprav tudi upoštevanje drugih priporočil ni 

zadostno. Možnih je več vzrokov za njihovo neupoštevanje. Eden izmed njih je lahko, da odrasli 

precej bolj optimistično ocenjujejo svoj način prehranjevanja, kot dejansko je. Poleg tega pa je 

lahko razlog tudi, da  odrasli namenijo premalo pozornosti, koliko zaužijejo določenih živil 

(soli, sladkorja, maščobnih živil, transmaščobnih kislin, sadja, zelenjave in tekočine). Vzrok je 

lahko tudi, da odrasli, predvsem starejši od 45 let,  in odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe bolj 

zaupajo trditvam, ki jih lahko označimo kot mite (neustrezne informacije) o prehrani, kot 

trditvam, ki jih lahko označimo kot resnice (ustrezne informacije) o prehrani. Odrasli tudi 

menijo, da je zdrava prehrana draga in da so si informacije o zdravi prehrani nasprotujoče, kar 

lahko tudi vpliva na neupoštevanje priporočil. 

Ocenjujemo, da je potrebno izboljšati informiranost in prehransko pismenost odraslih, kar bo 

izboljšalo izbiro in uživanje zdrave hrane. Promocijo zdravega prehranjevanja je potrebno 

usmerjati zlasti v odrasle z nižjo stopnjo izobrazbe. Informacije in nasveti morajo biti usmerjeni 

k spodbujanju zdravih prehranskih odločitev in k odpravljanju zaviralnih dejavnikov 

neupoštevanja prehranskih priporočil. 

KLJUČNE BESEDE: prehrana, prehranska priporočila, zdrav način prehranjevanja, odrasli. 
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ABSTRACT  

One of the main factors for improving and protecting health is healthy eating. This is why 

individuals should eat a healthy and balanced diet, which is based on the recommendations for 

individual’s physiological needs for energy and nutrients that vary depending on the stage of 

life, gender and lifestyle. It is important to know and follow the recommendations on healthy 

eating in adults because this improves proper nutritional choices and dietary habits. If 

individuals have knowledge of healthy eating, they protect their health and reduce the risk of 

disease. The purpose of this master’s thesis was to determine the attitude of adults to nutritional 

recommendations, to determine how well adults know nutritional recommendations and follow 

them and to establish the inhibiting factors that cause adults to disregard the nutritional 

recommendations. In this thesis, the descriptive method and the quantitative research approach 

were used. The sample included 177 adult Slovenians aged 25 to 65. A survey was used for 

data collection with a questionnaire as a method.  

We have established that adults have a positive attitude to recommendations on healthy eating, 

with the exception of recommendations for milk and milk products, the knowledge of fats that 

are harmful to health (trans-unsaturated and saturated fatty acids) and the knowledge of the 

healthy eating plate and thus the knowledge of recommendations on the appropriate ratio of 

food groups on the plate. The recommendations on healthy eating are only partially taken into 

account by adults. The consideration of recommendations for meat products and milk and milk 

products is of particular concern, although other recommendations are also not taken into 

account sufficiently. There are several possible causes for their disregard. One of them might 

be that adults are very optimistic about their diet, while the reality might be different. Another 

cause might also be that adults pay too little attention to the amount of certain foods that they 

consume (salt, sugar, fatty foods, trans-unsaturated fatty acids, fruit, vegetables and liquid). 

Another reason may also be that adults – especially those older than 45 and those with a lower 

level of education – are more likely to believe claims that can be labelled as myths 

(inappropriate information) on diet than claims that can be labelled as truth (appropriate 

information) on diet. Adults also believe that healthy eating is expensive and that information 

on healthy eating is contradictory, which can also lead to disregarding the recommendations. 

Our assessment is that adults need to be better informed and their nutritional literacy improved, 

which will improve the selection and consumption of healthy food. Healthy eating should be 

promoted especially in adults with a lower level of education. The information and advice 

should be aimed at promoting healthy nutritional choices and eliminating inhibitory factors that 

cause the disregard of the nutritional recommendations. 

KEYWORDS: nutrition, nutritional recommendations, healthy eating, adults 
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1 UVOD 

Povečana proizvodnja predelane hrane, hitra urbanizacija in spreminjajoči se življenjski stili so 

pripeljali do sprememb v prehranjevalnih vzorcih. Posamezniki sedaj uživajo hrano, ki je 

energijsko bogata in ima več maščob, enostavnih sladkorjev ali soli/natrija. Številni ne uživajo 

dovolj sadja, zelenjave in prehranske vlaknine (World Health Organization, 2015). Zaradi tega 

so bolezni, povezane s prehrano, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2 in 

nekatere vrste rakov, pogosto razširjene in se število obolelih povečuje tako v razvitih kot tudi 

v državah v razvoju (Smieee, Wibovo in Williams, 2016).  

Približno polovica vseh ameriških odraslih ima eno ali več kroničnih bolezni, povezanih s 

prehrano, in sicer: kardiovaskularno bolezen, sladkorno bolezen tipa 2, prekomerno telesno 

maso in debelost (U. S. Department of Health and Human Services in U. S. Department of 

Agriculture, 2015). 62 % moških in 47 % žensk v Nemčiji ima prekomerno telesno maso ali 

bolezensko debelost (Schienkiewitz, Mensink, Kuhnert in Lange, 2017). Raziskava, opravljena 

v Sloveniji leta 2012, je pokazala, da ima  45,9 % moških in 28,1 % žensk prekomerno telesno 

maso ter 20,7 % moških in 14,0 % žensk bolezensko debelost (Gregorič, Hlastan Ribič, 

Korošec, Šterbenc in Vardič, 2016).  

 

Zdravo prehranjevanje lahko prispeva k vzdrževanju ustreznega zdravstvenega stanja 

posameznika in vpliva na zmanjševanje tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni v 

vseh življenjskih obdobjih (U. S. Department of Health and Human Services in U. S. 

Department of Agriculture, 2015). Zdrav način prehranjevanja določajo priporočila, ki so 

znanstveno dokazana glede na različne energijske in hranilne potrebe posameznika (Resolucija 

o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje  2015– 025, 2015). Če 

posamezniki upoštevajo priporočila o zdravem prehranjevanju, zagotovijo svojemu telesu 

ustrezno količino energije in hranil in s tem varujejo in ščitijo svoje zdravje (Pokorn, Maučec 

Zakotnik, Močnik Bolčina in Koroušić Seljak, 2008; Hlastan Ribič, 2009b).  

V magistrskem delu smo raziskovali, kakšen je odnos do priporočil o zdravem prehranjevanju 

med odraslimi. Osredotočili smo se na poznavanje in upoštevanje priporočil o zdravem 

prehranjevanju ter zaviralne dejavnike, ki lahko vplivajo na to, da odrasli ne upoštevajo 

priporočil. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 ZDRAVO PREHRANJEVANJE  

 

Za zdravo prehranjevanje je značilna hrana, ki je: (1) uravnotežena in raznolika, saj vsebuje 

ustrezna razmerja in količine nujnih hranil, ki zagotavljajo da organizem deluje optimalno, (2) 

zdravstveno neoporečna, saj zadostuje higienskim standardom in ne presega dovoljenih 

vrednosti količin konzervansov in aditivov in (3) je varovalna, saj varuje pred razvojem in 

nastankom civilizacijskih bolezni (Dervišević in Vidmar, 2011). Hlastan Ribič in Šerona (2012) 

definirata zdravo prehrano oziroma zdravo prehranjevanje, kot tisto hrano, ki je uravnotežena 

tako hranilno, kot energijsko in je varna ter varovalna. Uravnotežena prehrana mora zagotoviti 

ustrezno dnevno količino energije in hranilnih snovi, da pokrije prehranske potrebe določene 

osebe. Sestavljena mora biti iz različnih živil iz različnih skupin živil, da zagotovi oskrbo z 

vsemi hranili, ki jih telo potrebuje. Prav tako mora znatno prispevati k zdravemu in normalnemu 

življenju, hkrati pa zmanjšati število smrtnih primerov, povezanih s prehrano. Prehrana mora 

biti uravnotežena, da je zdrava (Burgess in Glasauer 2004, v Bvenura in Sivakumar, 2017).  V 

obdobju odraščanja redna telesna aktivnost in zdravo prehranjevanje vplivata tako na optimalni 

razvoj kot tudi rast. Pri odrasli populaciji pozitivno pripomoreta k boljši delovni storilnosti in 

počutju. Poleg tega pa tudi dolgoročno vplivata na aktivno in zdravo staranje, saj krepita zdravje 

in povečujeta kakovost življenja (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje  2015–2025, 2015). Eno najpomembnejših in najizrazitejših sporočil 

javnega zdravja je, da moramo jesti zdravo in uravnoteženo prehrano (Simpson, Le Couteur in 

Raubenheimer, 2015). Splošna priporočila za zdravo prehranjevanje določajo priporočen vnos 

posameznih skupin živil, ki ga moramo zagotoviti za ustrezno energijsko in hranilno 

uravnoteženo prehrano (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje  2015–2025, 2015). Uživanje ustrezne kombinacije živil iz vseh živilskih skupin in 

podskupin na ustrezni ravni kalorij je pomembno za varovanje zdravja. Vsaka skupina živil in 

njihove podskupine vsebujejo vrsto hranil, priporočene količine pa odražajo načine 

prehranjevanja, ki so povezani s pozitivnimi zdravstvenimi rezultati (U. S. Department of 

Health and Human Services in U. S. Department of Agriculture, 2015). Svetovna zdravstvena 

organizacija priporoča, da morajo odrasli, če se želijo zdravo prehranjevati dnevno zaužiti vsaj 

pet enot sadja in zelenjave. Priporoča tudi omejevanje vnosa: (1) maščob, in sicer priporoča 

manj kot 30 % celotnega dnevnega vnosa energije, (2) nasičenih maščob manj kot 10 % 

celotnega dnevnega vnosa energije, (3) enostavnih sladkorjev od 5 do10 % celotnega dnevnega 

vnosa energije in (4) manj kot 5 g soli na dan (World Health Organization, 2015). 

2.2 PRIMERI PREHRANSKIH  SMERNIC V SVETU IN V SLOVENIJI 

 

Z namenom, da bi bile posameznikom na voljo ustrezne, preproste in razumljive prehranske 

informacije, so bile s strani Organizacije za prehrano in kmetijstvo (The Food and Agriculture 

Organization-FAO) in Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO) 

oblikovane prehranske smernice (Montagnese idr., 2015). Prehranske smernice (Food-based 

Dietary Guidelines-FBDG) so preprosta in splošna priporočila, ki temeljijo na dokazanih 
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znanstvenih spoznanjih o povezavi med prehrano in zdravjem ter so namenjena splošni javnosti. 

Osredotočajo se na živila, skupine živil in prehranske vzorce, zaradi česar se smernice 

razlikujejo od priporočil za vnos hranil (priporočeni dnevni vnosi, referenčne vrednosti za vnos 

hranil), ki so podane s številkami (Bechthold idr., 2017). Prehranske smernice so orodja, ki jih 

vlade določajo in posredujejo državljanom z namenom, da bi pri njih spodbujali zdravo 

prehranjevanje ter zmanjšali tveganja kroničnih bolezni in izboljšali splošno javno zdravje 

(Brown idr., 2011). Osemintrideset evropskih držav je uvedlo uradne prehranske smernice, ki 

na splošno priporočajo raznoliko in uravnoteženo prehrano, ki ima visok vnos zelenjave in 

sadja, nizko vsebnost maščob, sladkorja in soli. Prehrana pa mora biti bogata tudi s 

polinenasičenimi maščobnimi kislinami, polnovrednimi žiti in prehransko vlaknino, mlečnimi 

izdelki brez maščob ali z nizko vsebnostjo maščob, ribami, stročnicami in oreščki ter nizkim 

vnosom rafiniranih žit in nasičenih maščobnih kislin (De Ridder, Kroese, Evers, Adriaanse in 

Gillebaart, 2017). Od države do države se prehranske smernice med seboj razlikujejo, in sicer 

nastajajo razlike glede na to, kako države razvrščajo živila v določene skupine (Montagnese 

idr., 2015) in kakšne imajo v državi zdravstvene težave v povezavi s prehrano, prehranske 

navade in razpoložljive izbire hrane (Erve idr., 2017). 

 

Ameriško ministrstvo za zdravje in človekove vire (U. S. Department of Health and Human 

Services - HHS) in ameriško ministrstvo za kmetijstvo (U. S. Department of Agriculture-

USDA) vsakih 5 let skupaj objavita prehranske smernice za Američane (Dietary Guidelines). 

Navajajo priporočila o prehrani in pijači za Američane, starejše od 2 let. Prehranske smernice 

za obdobje od leta 2015 do 2020 se osredotočajo na veliko sliko s priporočili, ki pomagajo 

Američanom sprejeti odločitve, ki bodo prispevale k zdravemu načinu prehranjevanja. 

Posameznikom svetujejo, da če se želijo zdravo prehranjevati, naj  izbirajo živila iz vseh skupin, 

pri čemer naj upoštevajo mejo energijskega vnosa. Smernic, ki spodbujajo zdrav način 

življenja, je pet in so sistematično razložene. Te smernice so naslednje (U. S. Department of 

Health and Human Services in U. S. Department of Agriculture, 2015): 

 

1. Sledite zdravemu načinu prehranjevanja skozi življenjsko dobo.  

2. Osredotočite se na raznolikost, gostoto hranil in količino.  

3. Omejite energijski vnos dodanih sladkorjev in nasičenih maščob in zmanjšajte vnos 

soli/natrija. 

4. Preidite na bolj zdravo izbiro hrane in pijače.  

5. Podpirajte zdrave načine prehranjevanja. 

 

Poleg splošnih prehranskih smernic imajo v Združenih državah Amerike, tudi prehranske 

vzorce (USDA Food Patterns), ki so bili oblikovani z namenom, da pomagajo posameznikom 

pri upoštevanju priporočil v skladu s prehranskimi smernicami. V obliki vizualnega gradiva 

razlagajo prehranske smernice. Poleg tega  uporabljajo v pomoč pri zdravem prehranjevanju 

tudi slikovni prikaz Moj krožnik (MyPlate), ki spodbuja posameznike k oblikovanju ustreznih 

razmerij skupin živil na krožniku (Food-based dietary guidelines, 2018c).  
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Nemško združenje za prehrano (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. - DGE) objavlja 

uradne prehranske smernice za prehrano (Food-Based Dietary Guidelines - FBDG) prebivalstva 

v Nemčiji. DGE objavlja ta priporočila s pomočjo "10 smernic DGE za zdravo prehrano" kot 

pisno besedilo in z dvema grafičnima predstavitvama, DGE prehranskim krogom (Nutrition 

Circle) in tridimenzionalno piramido živil DGE (Bechthold idr., 2017). Smernice DGE za 

zdravo prehranjevanje so naslednje (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2017): 

1. Uživajte raznolika živila. Izkoristite raznolikost živil in jejte vsestransko. Izbirajte 

predvsem živila rastlinskega izbora. Nobeno posamezno živilo ne more zagotoviti vseh 

hranil. Bolj raznovrstno jeste, manjša je nevarnost neuravnotežene prehrane. 

2. Zelenjava in sadje - užijte jih "5 na dan". Vsak dan uživajte vsaj 3 porcije zelenjave in 

2 porciji sadja. To so lahko tudi stročnice (leča, čičerika in fižol) kot tudi (nesoljeni) 

oreški. Zelenjava in sadje vam zagotavljata veliko hranil, prehranske vlaknine in 

fitokemikalij ter prispevata  k sitosti ter zmanjšujeta tveganje za srčno-žilne in druge 

bolezni. 

3. Uživajte živila iz polnovrednih žit. Polnozrnata živila iz žitnih izdelkov (kruh, testenine, 

riž in moka) so najboljša izbira za vaše zdravje. Polnozrnata živila vsebujejo več hranil 

kot živila in izdelki iz bele moke, poleg tega pa vas nasitijo za dlje časa. Prehranska 

vlaknina v polnozrnatih živilih in žitnih izdelkih zmanjšujejo tveganje za nastanek 

diabetes tipa 2, raka na debelem črevesju in bolezni srca in ožilja. 

4. Dopolnite zgornjo izbiro z živili živalskega izvora. Dnevno uživajte mleko in mlečne 

izdelke (jogurt, sir). Ribe uživajte enkrat do dvakrat na teden. Uživanje mesa več kot 

300 do 600 g na teden ni priporočljivo. Mleko in mlečni izdelki so dober vir visoko 

kakovostnih beljakovin, vitamina B2 in kalcija. Morska riba telo oskrbuje z jodom, 

mastna morska riba pa vsebuje pomembne omega-3 maščobne kisline. Meso vsebuje 

tudi selen in cink, vendar pa meso, predvsem mesni izdelki, vsebujejo tudi škodljive 

snovi. 

5. Izberite maščobe, ki ugodno vplivajo na zdravje. Prednost imajo rastlinska olja, kot so 

olje iz oljne ogrščice in margarine, proizvedene iz njih. Izogibajte se skritih maščob. 

Maščoba je pogosto "nevidno" prisotna v predelanih živilih, kot so klobase, pecivo, 

slaščice, hitra hrana ipd. Vse maščobe imajo visoko energijsko vrednost, poleg tega pa 

zagotavljajo tudi esencialne maščobne kisline in vitamine. 

6. Zmanjšajte vnos sladkorja in soli. Sladka živila in pijače niso priporočljiva in se jim je 

treba, kadar je to mogoče, izogibati. Sladkor je treba zaužiti le v majhnih količinah. 

Omejite je potrebno uživanje soli in zmanjšajte delež živil z visoko vsebnostjo soli. 

Bodite ustvarjalni v aromi z zelišči in začimbami. Sladka živila in pijače imajo običajno 

malo hranilnih snovi in visoko energijsko vrednost. Poleg tega sladkor poveča tveganje 

za nastanek kariesa. Preveč soli v hrani lahko zviša vaš krvni tlak. Vnos soli ne sme 

presegati 6 g na dan. Izberite jodirano in florirano sol. 

7. Voda je najboljša izbira. Pijte jo približno 1,5 litra na dan. Voda ali druge pijače brez 

energijske vrednosti, kot je nesladkan čaj, so najboljša izbira. Sladke in alkoholne pijače 

niso priporočljive. Vaše telo potrebuje tekočino v obliki vode. Sladke pijače imajo 

visoko energijsko vrednost  in zelo malo pomembnih hranil. Njihovo uživanje poveča 

tveganje za  prekomerno telesno maso in nastanek sladkorne bolezni tipa 2. Alkoholne 
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pijače imajo prav tako visoko energijsko vrednost, poleg tega pa povečajo tveganje za 

nastanek raka in drugih zdravstvenih tveganj. 

8. Pripravite skrbno pripravljene jedi. Živila pripravljate toliko časa, kolikor je potrebno, 

vendar naj bo čas priprave čim krajši, in sicer z malo vode in maščobe. Izogibajte se 

pečenju na žaru, pečenju in cvrtju. Prismojeni deli vsebujejo škodljive snovi. Skrbna 

priprava živil ohrani naravni okus in hranila. 

9. V jedi uživajte. Med uživanjem si vzemite odmor. Na voljo imejte dovolj časa. Počasno 

uživanje jedi zavestno spodbuja užitek in občutek sitosti. 

10. Pazite na telesno maso in ostanite aktivni. Poleg zdrave prehrane bodite fizično aktivni. 

Pomembna sta ne le redna vadba, temveč tudi aktivno vsakodnevno življenje, ki 

vključuje pogosto hojo in kolesarjenje. Zmerna telesna aktivnost, ki traja od 30 do 60 

minut na dan, pozitivno vpliva na vaše zdravje in vam pomagati nadzorovati telesno 

maso.   

Prva dva od teh treh modelov (10 smernic DGE za zdravo prehrano, DGE prehranski krog) sta 

usmerjena neposredno na potrošnike, medtem ko naj bi piramido uporabljali usposobljeni 

strokovnjaki, ki delajo s potrošniki, zlasti pri prehranskem svetovanju in izobraževanju 

(Bechthold idr., 2017). 

Slovenija je leta 2000 oblikovala prehranske smernice za zdravo prehranjevanje (12 korakov 

do zdravega prehranjevanja), ki so bile posodobljene leta 2011. Število splošnih smernic 

zdravega prehranjevanje je v Sloveniji dvanajst in so splošna, konkretna, razumljiva in 

preprosta. V okviru programa CINDI so jih pripravili na Inštitutu za varovanje zdravja 

Republike Slovenije na osnovi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). 

Posamezniki naj bi (Zdrava prehrana, 2014; Hlastan Ribič, 2009a):  

1. Jedli redno in v jedi uživali. Izbirali pestro hrano, ki naj bi vsebovala več živil 

rastlinskega izvora kot živalskega. Dnevno naj bi zaužili tri do pet obrokov in dan začeli 

z zdravim zajtrkom. Posegali naj bi po zelenjavi, sadju in ogljikohidratnih živilih, saj so 

to živila rastlinskega izvora, ki imajo veliko koristnih snovi (prehranska vlaknina, 

sestavljeni ogljikovi hidrati, elementi, številne sekundarne rastlinske zaščitne snovi in 

vitamini) za zdravje. Poleg tega naj bi se zavedali, da so določena živila pomembna 

zaradi cinka, beljakovin, železa, nekaterih maščob in kalcija. Ta so večinoma živalskega 

izvora, in sicer mleko in zamenjave ter živila iz skupin meso in zamenjave. Med njimi 

pa so določena tudi rastlinskega izvora (stročnice in izdelki iz stročnic). 

2. Izbirali živila in izdelke iz polnovrednih žit. Žita so pomembna med živili rastlinskega 

izvora, ker so bogata z nenasičenimi maščobami, elementi in vitamini. Poleg tega pa 

imajo prehransko vlaknino, ki se nahaja zlasti v kalčkih in lupini žitnih zrn. Kaše, 

naravni riž in polnozrnate testenine imajo več bistvenih hranilnih snovi (mineralov in 

vitaminov) v primerjavi z že pripravljenimi kosmiči, oluščenim rižem in testeninami iz 

bele moke. 

3. Večkrat dnevno jedli raznoliko sadje in zelenjavo. Izbirali sveže sadje in svežo 

zelenjavo, ki sta  lokalno pridelani. To sta skupini živil, ki sta z nizko energijsko gostoto 

biološko visokovredni, saj sta bogati z antioksidanti, vitamini, prehransko vlaknino, 

elementi in veliko drugimi  zaščitnimi  snovmi.  Dnevno naj bi  zaužili od 250 do 400 
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gramov zelenjave in 150 do 250 gramov sadja (odvisno od dnevnih energijskih potreb) 

različnih barv (modro-vijolične, zelene, oranžno-rumene, bele in rdeče). Zelenjavo in 

sadje naj bi uživali kot svežo, presno hrano v večjem deležu, v kuhani obliki pa v 

manjšem. 

4. Nadzorovali količino zaužite maščobe in nadomestili večino nasičenih maščob 

(živalskih maščob) z nerafiniranimi in nenasičenimi vrstami olja. Maščobe v prehrani  

lahko najdemo v nevidni obliki kot sestavina živil ali v vidni obliki kot vidni del mesa 

oziroma mesnega izdelka in jih uporabljamo za zabelo in kuho. Velik dejavnik tveganja 

pri nastanku debelosti, bolezni srca in ožilja, povišanega krvnega tlaka, nekaterih vrst 

raka in sladkorne bolezni predstavlja  prekomerno uživanje maščob. Za zdravje 

škodljive so predvsem transmaščobne kisline (hitra hrana, ocvrta hrana, piškoti, čips, 

trde margarine, popkorn in drugi industrijsko pripravljeni živilski izdelki) in nasičene 

maščobne kisline (goveji loj, palmina mast, kokosova mast, rastlinska mast, svinjska 

mast, sladka in kisla smetana, slanina, surovo maslo, ocvirki, mesni izdelki, mastni siri 

in sirni namazi). Posamezniki naj bi zato uporabljali pri pripravi obrokov čim bolj pusta 

živila živalskega izvora (mleko, mlečne izdelke, manj mastno meso) in kakovostna 

rastlinska olja (izmenično repično, oljčno,  sončnično, koruzno olje, sojino ali druga 

kakovostna 100-odstotna rastlinska olja). Pomemben vir esencialnih maščobnih kislin 

so mastne morske ribe, zato naj bi jih posamezniki vključili v svoj jedilnik najmanj 

enkrat tedensko. 

5. Nadomestili mastne mesne izdelke in mastno meso s perutnino, stročnicami, pustim 

mesom ali ribami. Izbirali puste vrste mesa oziroma naj bi vidno maščobo odstranili. 

Prav tako naj bi izbirali mesne izdelke, pri čemer se mesu vidi struktura (npr. piščančje 

prsi, šunka ipd.) in ne takih, pri katerih je zaradi mletja struktura homogena.  Mesa naj 

ne bi zapekli preveč in pri pripravi naj bi uporabili čim manj maščobe. V tedenski 

jedilnik naj bi vključili od enkrat do trikrat perutnino, medtem ko rdeče meso (svinjino, 

konjsko meso, govedino, ovčetino, divjačino in drugo) največ od dvakrat do trikrat 

zaradi pestrosti. Prav tako naj bi posamezniki imeli brezmesni dan (mlečne izdelke, 

jajca, stročnice ali izdelke iz stročnic) od enkrat do dvakrat tedensko. Posegali naj ne bi 

po večjih količinah drobovine zaradi velike vsebnosti nasičenih maščob in holesterola. 

Zavedali naj bi se, da je meso bogato z beljakovinami in da so v njem visoke biološke 

vrednosti vitaminov (B1, B2, B12), železa in ostalih mineralov. Poleg tega pa tudi, da so 

pomemben vir rastlinskih beljakovin oreški in stročnice in da imajo visok delež skupnih 

in nasičenih maščob predvsem mesni izdelki in meso. 

6. Dnevno uživali priporočene količine manj mastnih mlečnih izdelkov in manj mastnega 

mleka. Zavedali naj bi se, da v uravnoteženi prehrani med pomembna živila zaradi 

visoke hranilne in biološke vrednosti uvrščamo mleko, ki vsebuje življenjsko 

pomembne esencialne aminokisline in predstavlja bogat vir beljakovin. Poleg tega so v 

mleku in mlečnih izdelkih vitamini A, D, E in K in kalcij. V svojo prehrano naj bi 

vključili manj mastne sire in delno posneto mleko. Zaradi vpliva na gostoto kostne mase 

in s tem posledično preprečevanje nastanka osteomalacije in osteoporoze naj bi 

posamezniki vseh starostnih skupin užili zadostne količine mleka oziroma mlečnih 



BREGAR, A. (2019). Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju. Magistrsko 

delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

7 
 

izdelkov.  Zaužili naj bi od 4 do 6 dl mleka dnevno. 100 ml mleka lahko zamenjajo tudi 

s 30 g mehkega sira ali 15 g trdega, saj imata podobno količino kalcija. 

7. Jedli hrano, ki je manj slana. Zavedati se morajo, da je pomemben prehranski dejavnik 

tveganja za zdravje (povišan krvni tlak, možganska kap) prekomeren vnos soli. V 

prehrani pomemben vir soli predstavljajo dosoljevanje, polpripravljena in pripravljena 

živila/obroki ter osnovna živila (krušni izdelki, kruh, mesni izdelki - hrenovke, klobase 

in salame). Odrasli posamezniki naj bi zaužili eno čajno žličko soli, vključno s soljo v 

živilih oziroma do 5 g/dan. Izbirali naj bi živila, ki nimajo dodane soli (natrija) in  se 

izogibali hrani, ki ima velik delež soli.  Velik delež soli imajo živila, ki so 

polpripravljena, predelana in že pripravljena, kot so pice, konzervirana hrana, mesni 

izdelki, pite, instantne juhe, slani prigrizki, omake, začimbne mešanice z dodatkom soli 

in jušne kocke. Posamezniki naj bi se izogibali dosoljevanju jedi iz navade (pri mizi). 

Sol naj bi nadomestili z začimbami, ki so suhe, zamrznjene ali sveže. 

8. Omejili uživanje sladkih pijač in živil. Zavedali se, da predstavljajo velik dejavnik 

tveganja za debelost in prekomerno telesno maso sladkorji. Med sladkorje spadajo 

monosaharidi (glukoza, galaktoza, fruktoza in manoza) in disaharidi (maltoza, saharoza 

in laktoza). Posamezniki naj bi v svoji prehrani omejili uživanje sladkorja tako belega 

kot tudi rjavega. V okviru energijsko priporočenega jedilnika naj ne bi posamezniki 

vključili več kot 3 žličke na 1000 kcal/dan oziroma ne več kot 5 do 10 % dodanih 

sladkorjev v dnevni obrok hrane. Pri jedilniku s približno 1600 kcal lahko zaužijejo 

največ do 40 g (od 7 do 8 žličk) sladkorja, ki ga dajo v živila (čaj, kava) in skritega v 

živilih (zaužit skupaj s tortami, pecivom, sokovi z dodanim sladkorjem, sladoledom in 

čokolado, ne pa z  naravnim sladkorjem v sadju, mleku  in drugih živilih), medtem ko 

pri obroku, ki ima približno 3000 kcal, pa približno 70 g. Posamezniki naj bi izbirali 

živila, ki vsebujejo malo sladkorja,  hrano naj bi sladkali zmerno. 

9. Zaužili dovolj tekočine. Zavedali naj bi se, da v povprečju telo potrebuje dnevno od 1,5 

do 3 l tekočine in da mora biti pitna voda zdravstveno neoporečna ter da se pri večji 

telesni masi, povečani telesni dejavnosti, suhem in vlažnem zraku, vročini, velikem 

vnosu beljakovin, pri patoloških stanjih, kot so vročica, bruhanje, driska ipd., in obilnem 

uživanju kuhinjske soli potrebe po tekočini povečajo. Posegali naj bi po pijačah, ki 

nimajo dodanih sladkorjev, kot so mineralna voda, navadna voda in različne zeliščne in 

sadne čaje, ter kot del obroka razredčene sveže zelenjavne in sadne sokove, ki so v 

razmerju 1 : 1.  

10. Omejili uživanje alkohola. Zavedali se, da je njegovo prekomerno uživanje povezano z 

večjimi možnostmi za pojav bolezni srca in ožilja, ciroze jeter, nenadne smrti, nekaterih 

oblik raka, vedenjskih in duševnih  motenj, poškodb,  zasvojenosti, imunskih motenj, 

skeletne miopatije ter alkoholne kardiomiopatije. Za zdrave odrasle moške je meja manj 

tveganega pitja alkohola določena na ne več kot 14 enot na teden oziroma ne več kot 20 

g alkohola na dan in ne več kot 5 enot ob eni priložnosti, medtem ko je za odrasle ženske 

meja določena na ne več kot 7 enot na teden oziroma ne več kot 10 g alkohola na dan 

in ne več kot 3 enote ob eni priložnosti. Enote se uporabljajo pri določanju količin 

alkoholnih pijač, in sicer ima ena enota alkoholne pijače 10 g alkohola in predstavlja en 

deciliter (dl) vina, 2,5 dl piva ali 0,3 dl žganja.   
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11. Hrano pripravljali higiensko in zdravo. Zavedali naj bi se, da so pomembni pravilni 

postopki priprave živil, in sicer zaradi boljše prebavljivosti in večjega izkoristka hranil 

ter tudi zaradi boljše arome, okusa, videza živil. Poleg tega pa tudi, da morajo biti pri 

pripravi živil, ki so bogata z elementi in vitamini, pozorni, saj se le-ta pri nepravilni 

pripravi in termični obdelavi hitro uničijo. Tik pred nadaljnjo pripravo hrane naj 

opravijo rezanje, sekljanje, lupljenje sadja in zelenjave, saj ti pospešijo oksidacijske 

procese.  Živila naj kuhajo v majhni količini vode in malo časa, da ohranijo mikrohranila 

in imajo čim višjo biološko vrednost. Posameznikom naj bi živila kuhali v 

parnokonvekcijski pečici, sopari ali dušili v manjši količini olja ali z dodatkom vode ali 

v lastnem soku. Medtem ko naj bi se  ocvrti hrani oziroma pečenju z veliko maščobe in 

močno zapečenim živilom izogibali.  

12. Bili telesno dejavni, in sicer toliko, da bo telesna masa primerna. Zavedali naj bi se, da 

velik dejavnik tveganja za nastanek debelosti in prekomerne telesne mase predstavlja 

telesna nedejavnost. Povišan krvni tlak, povečano tveganje za nastanek povišanih 

vrednosti maščob v krvi, nastanek sladkorne, jetrne, srčno-žilne in mišično-skeletne 

bolezni, rak dojke, debelega črevesa, prostate in danke ter nekateri drugi raki so 

povezani z debelostjo. Poleg tega pa tudi  spremenili življenjski slog, vključili čim več 

telesne dejavnosti v svoj vsakdan in uravnotežili pogostost in sestavo obrokov v dnevni 

prehrani za uspešno zdravo hujšanje in vzdrževanje nove telesne mase. Pri 

zmanjševanju telesne mase pomagata uravnotežena prehrana z veliko sadja in zelenjave 

ter redna telesna dejavnost zmerne intenzivnosti (lahkoten tek, hoja, plavanje, nordijska 

hoja, kolesarjenje, pa tudi vaje za raztezanje in vaje za krepitev mišic ter intenzivnejše 

opravljanje vsakodnevnih vrtnih in hišnih opravil ter kolesarjenje ali pešačenje  v službo 

in/ali po opravkih ter nazaj) vsaj eno uro dnevno.  

Prav tako kot v Nemčiji sta prebivalcem na voljo prehranska piramida in zdrav krog/krožnik, 

ki svetujeta o zdravem prehranjevanju. Prehranska piramida (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje in CINDI Slovenija, b.d.) je bila objavljena leta 2000 in posodobljena leta 2015, 

medtem ko je bil Zdrav krog/krožnik objavljen leta 2007 (Food-based dietary guidelines, 

2018b). Prehranski krožnik nemškega DGE prikazuje Slika 1 in temelji na referenčnih 

vrednostih D-A-CH za vnos hranil in prikazuje kvantitativne vidike prehrane, ki jih podpirajo 

razpoložljivi znanstveni dokazi, medtem ko tridimenzionalna piramida hrane DGE vključuje 

tudi kvalitativne vidike fiziologije prehrane. Posamezni deli prehranskega kroga DGE so 

sorazmerni s količinami posameznih hranilnih skupin, ki so potrebne za ustrezno in dobro 

uravnoteženo prehranjevanje (Oberritter, Schäbethal, von Ruesten in Boeing, 2013). 
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Slika 1:  DGE prehranski krog (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2018a). 

DGE prehranski krog je razdeljen na sedem skupin živil: (1) žita in krompir, (2)  zelenjava, (3) 

sadje, (4) mleko in mlečni izdelki, (5) meso, klobase, ribe in jajca, (6) masti in olja in (7) voda. 

Velikost delov posameznik skupin živil se zmanjšuje od prve do zadnje skupine, kar ilustrira 

relativen vnos posameznih skupin živil. Sedma skupina so voda in pijače, ki jo predstavlja 

kozarec vode in je sredi prehranskega kroga (Food and Agriculture Organization. 2018a). Izbira 

živil v skladu z DGE prehranskim krogom zagotavlja zanesljivo osnovo za ustrezno in 

uravnoteženo prehranjevanje, ki temelji na uporabi referenčnih vrednosti. Namenjen je zdravim 

odraslim in zagotavlja, da je vnos hranilnih snovi in prehranske vlaknine v skladu z 

referenčnimi vrednostmi. Poleg tega preprečuje vnos prekomernih količin posameznih 

hranilnih snovi ali neželenih sestavin živil (npr. maščob ali holesterola). Priporoča visok vnos 

zelenjave, sadja in polnovrednih žit (prehranske vlaknine), pogosto uživanje rib in zmanjšano 

uživanje mesa (zlasti rdečega) in mesnih izdelkov. Poleg tega odsvetuje zmanjšan vnos maščob, 

zlasti nasičenih maščobnih kislin. Na ta način pomaga preprečevati zdravstvene probleme, ki 

so vsaj delno povezani s prehrano (Oberritter idr., 2013). Razdelitev delov v DGE prehranskem 

krogu je možna različica dobro zastavljenega načina zdravega prehranjevanja. Poleg tega so 

možne tudi druge različice. V jedilnik lahki vključimo bogata beljakovinska živila rastlinskega 

izvora, kot so stročnice. Večji vnos živalskih proizvodov, kot so meso in mesni izdelki, ni 

priporočljiv, saj vsebujejo nezdrave nasičene maščobne kisline. S ciljno izbiro živil lahko celo 

z vegetarijansko prehrano - z mlekom, mlečnimi izdelki in jajci -  imamo zdrav način 

prehranjevanja. Živila živalskega izvora se lahko nadomesti z živili iz celih zrn, stročnicami, 

zeleno listnato zelenjavo, oreščki in semeni (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2018a). 
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Za ponazoritev prehranskih priporočil v ZDA uporabljajo Moj krožnik (My Plate), ki ga 

predstavlja Slika 2. En krožnik sestavljajo štiri različno obarvana polja, kar je  grobo 

poenostavljeno prikazovanje posamezne skupine živil (sadje, žita in žitni izdelki, zelenjave in 

beljakovinska živila. Ilustracija je dopolnjena z mlečnimi izdelki, ki jih predstavlja kozarec 

poleg krožnika (Oberritter idr., 2013). Njegov namen je pomagati posameznikom pri izbiri 

živil, saj prikazuje poenostavljen model zdravega in uravnoteženega obroka (Samm in 

Thiagarajah, 2017).  

 

 

Slika 2: Moj krožnik (U. S. Department of Health and Human Services in U. S. Department of 

Agriculture, 2015) 

Poleg tega slikovnega modela zdravega kroga/krožnika pa poznamo tudi Harvardski prehranski 

krožnik (Slika 3). Ta je najbolj priporočljiv za uporabo, saj ima poleg priporočljivih razmerij 

skupin v krogu/krožniku na slikovnem prikazu tudi kratka in jedrnata priporočila o zdravem 

prehranjevanju. Razdeljen je na 4 dele in priporoča, da eno četrtino krožnika predstavljajo 

zdrava beljakovinska živila, kot so ribe, perutnina, fižol in oreščki. Izpostavljeno je, da ni 

priporočljivo uživanje rdečega mesa, procesiranega mesa, sira ipd. Priporočeno razmerje 

polnovrednih žit in žitnih izdelkov je prav tako  ena četrtina krožnika. Odsvetuje uživanje 

predelanih žit, kot so beli kruh in izdelki iz bele moke. Polovico krožnika naj bi predstavljala 

raznovrstno sadje in zelenjava, pri čemer naj bi bil delež zelenjave večji v primerjavi z deležem 

sadja. Izjema je krompir, ki ni priporočljiv. Poleg teh 4 delov je poleg zdravega kroga/krožnika 

še kozarec vode, svetujejo pitje vode, nesladkane kave in čaja in omejitev uživanja mleka in 

mlečnih izdelkov na 1 do 2 obroka na dan.  Na slikovnem prikazu  je tudi posoda, ki priporoča 

tudi uporabo in uživanje zdravih olj, predvsem olivnega in odsvetuje uporabo masla in uživanje 

trans maščobnih kislin (Harvard T. H. Chan, 2019). 
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Slika 3: Harvardski prehranski krožnik (Harvard T. H. Chan, 2019). 

Slovenska priporočila o zdravem načinu prehranjevanja nudijo tudi slikovni prikaz zdravega 

kroga/krožnika, ki ima nekatere podobnosti s DGE prehranskim krogom. Opaziti je mogoče 

razliko v tem, da sta sadje in zelenjava v isti skupini in  da ni kozarca vode, ki predstavlja vnos 

tekočine (Slika 4).  

 
 

Slika 4: Slikovni prikaz zdravega krožnika (Hlastan Ribič, 2009a). 

Posameznikom priporoča, da upoštevajo razmerja, kot so prikazana na krožniku, in vključijo 

vseh šest skupin živil (zelenjavo, žita in žitne izdelke, sadje, meso in mesne izdelke in maščobe) 

v svojo vsakodnevno prehrano. Prav tako najdemo v slovenskih priporočili o zdravem načinu 

prehranjevanja štiri slikovne prikaze primerov razmerij živil in velikosti obroka glede na spol 

in delo, ki ga opravlja (Zdrava prehrana, 2014; Hlastan Ribič, 2009a).  
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Prehranska piramida je  najpogosteje razširjen prehranski vodnik zdravega prehranjevanja. 

Živila so razporejena v obliki piramide, in sicer so na vrhu tista, ki jih  je manj priporočeno 

uživati, na dnu pa tista, ki so najbolj priporočena za uživanje (Montagnese idr., 2015. 

Prehransko piramido sta v Sloveniji oblikovala Javni inštitut za javno zdravje in CINDI 

Slovenija. Slikovni prikaz prehranske piramide (Slika 5) prikazuje različne skupine živil (živila, 

ki jih uživamo redko; živila, ki jih uživamo v manjših količinah; meso, ribe in zamenjave; 

mleko in mlečni izdelki; žita, žitni izdelki in druga ogljikohidratna živila; zelenjava; sadje). 

Razvrščena  so  v različne ravni v skladu s priporočili za uživanje, ki so tudi navedena. Poleg 

skupin živil je sta v spodnjem delu piramide še tekočina in telesna dejavnost (Nacionalni inštitut 

za javno zdravje in CINDI Slovenija, b.d.).  

 

 
Slika 5: Prehranska piramida v Sloveniji (Nacionalni inštitut za javno zdravje in CINDI 

Slovenija, b.d.). 

V Nemčiji imajo v primerjavi s Slovenijo, ki ima enodimenzionalno prehransko piramido, 

tridimenzionalno. Tridimenzionalno prehransko piramido je DGE razvil kot dopolnilo k DGE 

prehranskemu krogu (Slika 3) in jo prikazuje Slika 2. Izdelana je bila z namenom, da postane  

nov grafičen model za izvajanje prehranskih priporočil. Ta tridimenzionalna piramida živil ima 

novo značilnost združevanja kvantitativnih trditev (prehranski krog) s kvalitativnimi trditvami 

v enem samem modelu (Oberritter idr., 2013). DGE prehranski krog je natisnjen na spodnjem 

delu piramide in grafično ilustrira relativne količine različnih živilskih skupin, ki so potrebne 

za zdravo prehrano. Štiri bočne stene piramide razširjajo kvantitativna priporočila na spodnji 

površini piramide s priporočili glede izbire v živilskih skupinah. Sedem skupin živil DGE 

prehranskega kroga je razvrščenih v štiri skupine izdelkov: rastlinska živila, živalska živila, olje 

in maščobe ter pijače (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2018b). Trodimenzionalna 

prehranska piramida ne vključuje le zaželenih živil, temveč tudi živila iz vsakodnevne uporabe. 

Tako so  prehransko zaželena živila  zelenjava, sadje, ribe, mleko in mlečni izdelki z nizko 

vsebnostjo maščob, meso z nizko vsebnostjo maščobe, olje ogrščice in voda. Ta živila se 

nahajajo na spodnjih delih sten piramide. Manj zaželena živila so energijski napitki, sladice, 
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slani prigrizki, mast, maslo, jajca ali mesni izdelki in  se nahajajo na vrhu ustrezne stene 

piramide. To pojasnjuje, da se ta živila uživajo le v majhnih količinah (Oberritter idr., 2013). 

 

 

Slika 6:  Tridimenzionalna prehranska piramida živil DGE (Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung e. V., 2018c). 

2.3 PREHRANSKA PRIPOROČILA 

 

Priporočila se lahko razlikujejo glede na potrebe po hranilih v različnih življenjskih obdobjih 

in glede na različna geografska področja. Razlogi za to so naslednji: (1) prehranske navade se 

razlikujejo v različnih delih sveta, (2) zdravstvene težave prebivalcev določenih držav se 

razlikujejo in (3) prebivalci razpolagajo z različnimi vrstami hrane (Scientific opinion on 

establishing food-based dietary guidelines: EFSA Panel on dietetic products, nutrition, and 

allergies (NDA), 2010). Večina držav ali regij po svetu priporoča določene vrednosti vnosa 

hranil za svoje prebivalce. Ta priporočila služijo kot osnova za nacionalne ali regionalne 

prehranske politike, prehranske izobraževalne programe ter prehranske predpise in akcijske 

programe. Priporočila so tradicionalno določena na ravni, ki pokriva zahteve praktično vseh 

zdravih oseb v populaciji. Ko je na voljo novo znanje o potrebah po hranilnih vrednostih, je 

treba priporočila ponovno oceniti in popraviti, kot je primerno. Večina držav ali regij preveri 

stanje znanja in posodobi svoje vrednosti vnosa hranilnih snovi vsakih 5 do 10 let. Priporočene 

količine hranljivih snovi se razlikujejo od države do države. Tudi izrazi, uporabljeni za 

opisovanje vrednosti vnosa, se razlikujejo (King, Vorster in Tome, 2007).  

 

2.3.1 ENERGIJSKE POTREBE 

 

Posamezniki imamo različne potrebe po energiji, ki so odvisne od življenjskega obdobja, v 

katerem so, lastnih potreb organizma (stopnje bazalnega metabolizma) in telesne aktivnosti 

(Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016a). Stopnja bazalnega metabolizma (Basal metabolic 

rate - BMR) je stopnja, s katero posameznik uporablja energijo za vzdrževanje osnovnih funkcij 

telesa - dihanje, ohranjanje toplote, ohranjanje srčnega utripa,  ko popolnoma miruje. Povprečen 

odrasel posameznik bo vsako minuto porabil približno 1,1 kcal energije.  BMR pa se razlikuje 
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od posameznika do posameznika, znotraj populacije kot tudi med skupinami prebivalstva. 

Dojenčki in majhni otroci imajo zaradi svoje hitre rasti in razvoja sorazmerno veliko stopnjo 

BMR za svojo velikost. Moški imajo po navadi višji BMR kot ženske, saj imajo več mišic. 

Starejši odrasli imajo po navadi nižji BMR kot mlajši, saj se njihova mišična masa zmanjšuje s 

starostjo. BMR v povprečju predstavlja približno tri četrtine posameznikovih potreb po energiji 

(British Nutrition Foundation, 2018). Poleg te energije pa organizem posameznika potrebuje 

tudi energijo za vse fizične napore in aktivnosti. Ta je izražena s stopnjo telesne aktivnosti 

(physical activity level - PAL), ki je definirana kot povprečen obseg fizične aktivnosti v dnevu. 

Odrasel aktivni posameznik, ki je zmerno telesno aktiven, ima običajno PAL 1,6 (Nacionalni 

portal o hrani in prehrani, 2016a). 

Energijo posamezniki pridobimo iz hrane in pijače, ki jo užijemo. Predvsem iz ogljikovih 

hidratov, maščob, beljakovin,  ki jih uvrščamo v skupino makrohranil. Količina energije, ki jo 

zagotavlja vsaka od teh makrohranil, se razlikuje med seboj (British Nutrition Foundation, 

2018; Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016a). Koliko energije ima določeno živilo ali 

določena vrsta hrane na prostorninsko enoto, nam pove energijska gostota živil/hrane, ki je 

definirana kot količina energije na 1 mililiter ali 1 gram živila/hrane (Hlastan Ribič, 2009b). 

Energija  se zadnje čase pogosto meri v džulih (J) ali kilojoules (kJ), vendar je veliko 

posameznikov bolj seznanjenih s kalorijami (kcal) (1 kJ = 0,24 kcal; 1 kcal = 4,2 kJ).  Maščobe 

so  najbolj energijsko gosto hranilo in zagotavljajo 9 kcal (37 kJ)/g. Beljakovine in ogljikovi 

hidrati zagotavljajo  4 kcal  (17kJ)/g. Med hranila ne uvrščamo alkohola zaradi njegovega 

negativnega vpliva na zdravje, vendar ima tudi ta veliko energije, in sicer 7 kcal (29 kJ)/g 

(British Nutrition Foundation, 2018; Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016a).  Za normalno 

hranjenega človeka je priporočljiva energijska gostota obrokov od 1 do 1,5 kcal/g ( 4,2 do 6,3 

kJ/g). Dejavnik tveganja za nastanek prekomerne telesne mase in debelosti predstavlja obrok, 

ki vsebuje več kot 2,5 kcal/g (10,5 kJ/g). Za uspešno nižanje energijske gostote obrokov 

moramo v prehrano vključevati živila, ki imajo nizko energijsko vrednost  (npr. sadje, 

zelenjava) (Hlastan Ribič, 2009b). 

Preglednica 1: Priporočen dnevni vnos energije za odrasle glede na telesno aktivnost in starost 

v MJ (kcal) v Sloveniji (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). 

 
MJ (kcal) na dan 

Moški Ženske 

Stopnja telesne aktivnost Nizka  Zmerna  Visoka  Nizka  Zmerna  Visoka  

Starost 

19–24 
10,0 

(2400) 

11,7 

(2800) 

13,0 

(3100) 

8,0 

(1900) 

9,2 

(2200) 

10,5 

(2500) 

25–50 
9,6 

(2300) 

11,3 

(2700) 

12,6 

(3000) 

7,5 

(1800) 

8,8 

(2100) 

10,0 

(2400) 

51–64 
9,2 

(2200) 

10,5 

(2500) 

11,7 

(2800) 

7,1 

(1700) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200) 
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V Nemčiji so priporočeni dnevni vnosi energije enaki, saj smo DACH priporočila prevzeli od 

njih (German Nutrition Society, 2015; Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). V ZDA pa 

imajo oblikovane drugačne starostne skupine, zato je primerjava dokaj težavna (U. S. 

Department of Health and Human Services in U. S. Department of Agriculture, 2015). 

Preglednica 2: Priporočen dnevni vnos energije za odrasle glede na telesno aktivnost in starost 

v MJ (kcal) v ZDA (U. S. Department of Health and Human Services in U. S. Department of 

Agriculture, 2015). 

 
MJ (kcal) na dan 

Moški Ženske 

Stopnja telesne aktivnost Nizka Zmerna Visoka Nizka Zmerna Visoka 

S
ta

ro
st

 

19–20  
10,9 

(2600) 

11,7 

(2800) 

12,6 

(3000) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200)  

10,0 

(2400)  

21–25  
10,0 

(2400)  

11,7 

(2800) 

12,6 

(3000) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200)  

10,0 

(2400)  

26–30  
10,0 

(2400)  

10,9 

(2600) 

12,6 

(3000) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

10,0 

(2400)  

31–35  
10,0 

(2400)  

10,9 

(2600)  

12,6 

(3000) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200) 

36–40  
10,0 

(2400) 

10,9 

 (2600)  

11,7 

(2800) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200) 

41–45  
9,2 

(2200) 

10,9 

(2600) 

11,7 

(2800) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200) 

46–50  
9,2 

(2200) 

10,0 

(2400)  

11,7 

(2800) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

9,2 

(2200) 

51–55  
9,2 

(2200)  

10,0 

(2400)  

11,7 

(2800) 

6,7 

(1600) 

7,5 

(1800) 

9,2 

(2200) 

56-60  
9,2 

(2200)  

10,0 

(2400)  

10,9 

(2600) 

6,7 

(1600)  

7,5 

(1800)  

9,2 

(2200) 

61–65  
8,4 

(2000) 

10,0 

(2400)  

10,9 

 (2600) 

6,7 

(1600) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

66–70  
8,4 

(2000) 

9,2 

(2200)  

10,9 

(2600) 

6,7 

(1600) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

71–75  
8,4 

(2000)  

9,2 

(2200)  

10,9 

(2600) 

6,7 

(1600) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 

76 in več  
8,4 

(2000)  

9,2 

(2200)  

10,0 

(2400) 

6,7 

(1600) 

7,5 

(1800) 

8,4 

(2000) 
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V ZDA pa imajo oblikovane drugačne starostne skupine, zato je primerjava dokaj težavna.  

Opaziti je mogoče več starostnih skupin, in sicer: 19–20, 21–25, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 

46–50, 51–55, 56–60, 61–65, 66–70, 71–75 in več kot 76 let. Za lažjo primerjavo sem starostni 

skupini 19–20 in 21–25 let primerjala s starostno skupino 19–24 let, starostne skupine 26–30, 

31–35, 36–40, 41–45, 46–50 sem primerjala s starostno skupino 25–50 let in starostne skupine 

51–55, 56–60, 61–65 s starostno skupino 51–64. Ugotovila sem, da (1) imajo moški v starostni 

skupini 19–20 za 200 kcal višji vnos pri nizki stopnji telesne aktivnosti, pri visoki stopnji telesne 

aktivnosti nižji vnos za 100 kcal in v starostni skupini 21–25 let za 100 kcal nižji vnos pri visoki 

stopnji aktivnosti,  (2) ženske pa imajo v obeh starostnih skupinah za 100 kcal višji vnos pri 

nizki stopnji telesne aktivnosti in za 100 kcal nižji vnos pri visoki stopnji aktivnosti, (3) imajo 

moški v starostih skupinah 26–30 in 31–35 let za 100 kcal višji vnos pri nizki in zmerni stopnji 

telesne aktivnosti;  v starostni skupini 36–40 let za 100 kcal višji vnos pri nizki in zmerni stopnji 

aktivnosti, nižji vnos za 100 kcal in pri visoki stopnji telesne aktivnosti nižji vnos za 200 kcal; 

v starostni skupini 41–45  let imajo moški pri nizki in zmerni stopnji telesne aktivnosti za 100 

kcal nižji vnos ter pri visoki stopnji telesne aktivnosti nižji vnos za 200 kcal in v starostni skupin 

46–50 imajo moški za 100 kcal nižji vnos pri nizki stopnji telesne aktivnosti, pri zmerni stopnji 

telesne aktivnosti za 300 kcal in pri visoki stopnji telesne aktivnosti za 200 kcal, (4) imajo 

ženske v starostni skupini 26–30 let pri zmerni stopnji telesne aktivnosti nižji vnos za 100 kcal; 

v starostni skupinah 31–35, 36–40, 41–45  in 46–50 let za 100 kcal nižji vnos pri zmerni stopnji 

telesne aktivnosti in za 200 kcal nižji vnos pri visoki stopnji telesne aktivnosti, (5) imajo moški 

v starostni skupini 51–55 let pri zmerni stopnji telesne aktivnosti nižji vnos za 100 kcal; v 

starostni skupini 56–60 let za 100 kcal nižji vnos pri zmerni stopnji telesne aktivnosti in za 200 

kcal nižji vnos pri visoki stopnji telesne aktivnosti in v starostni skupini 61–65 let pri nizki 

stopnji telesne aktivnosti nižji vnos za 200 kcal, pri zmerni stopnji telesne aktivnosti za 100 in 

za 200 kcal pri visoki stopnji telesne aktivnosti in (6) imajo ženske v starostni skupini 51–55  

in 56–60 let za 100 kcal nižji vnos pri nizki stopnji telesne aktivnosti in za 200 kcal nižji pri 

zmerni stopnji telesne aktivnosti in v starostni skupini 61–65 pri nizki stopnji telesne aktivnosti 

za 100 kcal nižji vnos, pri zmerni stopnji telesne aktivnosti in pri visoki stopnji telesne 

aktivnosti za 200 kcal (U. S. Department of Health and Human Services in U. S. Department 

of Agriculture, 2015; Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016).  

Za posamezne starostne skupine so priporočeni dnevni energijski vnosi lahko izhodišče za 

določitev količinskih normativov živil v obrokih hrane in priporočenih vrednosti za vnos hranil 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). 

 

2.3.2 PRIPOROČILA ZA HRANILA 

 

Referenčne vrednosti za vnos hranil DACH (DACH referenzwerte) je oblikovalo Avstrijsko 

prehransko društvo, Nemško prehransko društvo, Švicarsko združenje za prehrano in Švicarsko 

društvo za raziskovanje prehrane. Namenjene so bile nemško govorečim deželam, saj D 

predstavlja Nemčijo (Deutschland), A predstavlja Avstrijo (Austria) in CH predstavlja Švico 

(Confederatio Helvetica), uporabljajo pa se tudi v Sloveniji. Prehranske referenčne vrednosti 

zajemajo orientacijske vrednosti, priporočila in ocenjene vrednosti. Sorodne so referenčnim 

vrednostim, ki jih lahko primerjamo z drugimi državami (npr. Dietary Reference Intakes v ZDA 
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in Kanadi).  Njihov cilj je izboljševanje in ohranjanje kakovosti življenja predvsem zaradi 

zdravja (Debenjak in Debenjak, 2004). Ne uporabljajo se pri preskrbi rekonvalescentov in 

bolnikov ter pri posameznikih, ki imajo motnje presnove in prebave, redno jemljejo zdravila in 

so odvisni (npr. od alkohola). Za njih se uporabi medicinsko spremljanje in svetovanje, ki je 

prehransko usmerjeno individualno. Potrebe skoraj vseh (98 %) oseb znotraj skupine zdravih 

posameznikov po svoji definiciji pokrivajo priporočila. Ta poskrbijo, da telo ob nepričakovanih 

povečanih potrebah uporabi telesne rezerve hranil takoj in brez ogrožanja zdravja (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2016). Kolikšno količino določenih hranil (beljakovin, ogljikovih 

hidratov, elementov ali  vitaminov, maščob oz. drugih snovi) ima določena vrsta hrane ali 

določeno živilo na enoto energije, nam pove hranilna gostota živila/hrane, ki je definirana kot 

količina hranilne snovi (v mikrogramih, miligramih, gramih) na energijsko enoto (na 1 kcal 

oziroma na 1 MJ). Zelenjavo in sadje uvrstimo v hranilno gosta živila, saj je za ta značilno, da 

glede na relativno malo količino energije vsebujejo bistvene količine elementov, vitaminov in 

ostalih biološko pomembnih snovi. Med hranilno revna živila pa uvrstimo hrano/živila, ki imajo 

nasičene maščobe, alkohol in sladkor. Energijsko gosta živila/hrana so praviloma v nasprotju s 

hranilno gostimi živili/hrano (Hlastan Ribič, 2009b). Ocenjene vrednosti za vnos hranil so bile 

določene pri nekaterih hranljivih snoveh, pri katerih ni mogoče določiti človekovih potreb 

natančno in se navajajo kot vrednosti ali intervali za minimalni vnos. V primerih, ko je prehrano 

potrebno uravnavati iz zdravstvenih razlogov, se uporabljajo orientacijske vrednosti. Njihovo 

doseganje ni določeno z ostrimi mejami, zato so navedene kot intervali. Posamezniki se morajo 

zavedati, da je zdravje lahko ogroženo, če s prehrano dolgoročno vnašajo preveč ali premalo 

hranil oziroma energije. Posamezniki morajo upoštevati tudi dodatne potrebe po hranilih in 

energiji v posameznih stanjih in obdobjih (npr. za razvoj telesne mase v obdobju rasti) 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). 

Bistveno sestavino hrane predstavljajo hranila. Razvrščamo jih v dve skupini, in sicer v 

makrohranila in mikrohranila. Makrohranila so hranila, ki zagotavljajo kalorije ali energijo 

organizmu in so v velikih količinah potrebna za vzdrževanje telesnih funkcij in izvajanje 

aktivnosti vsakodnevnega življenja. Obstajajo tri podskupine makrohranil: beljakovine, 

maščobe in ogljikovi hidrati (vključno s prehransko vlaknino). Druga skupina hranil pa so 

mikrohranila (vitamini, elementi). Telo jih potrebuje v majhnih količinah v primerjavi z 

makrohranili, vendar so kljub temu pomembna za normalno delovanje. Priporočila, namenjena 

vnosu makrohranil, so po navadi navedena v gramih, medtem ko so pri mikrohranilih v 

mikrogramih oziroma miligramih (Poličnik, Hlastan Ribič in Bavcon, 2018; World Health 

Organization, 2018a; World Health Organization, 2018b). Da so skoraj vsi posamezniki v 

obravnavanih populacijskih skupinah zaščiteni pred zdravstvenimi okvarami, ki so prehransko 

pogojene in opravljajo svojo polno storilnost, domnevno omogočajo količine hranilnih snovi, 

ki jih določajo referenčne vrednosti za vnos hranil (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). 

Referenčne vrednosti za vnos hranil ali prehranski referenčni vnosi (Dietary Reference Intakes-

DRIs) so nizi, osnovani na hranilnih referenčnih vrednostih, ki so kvantitativne ocene vnosa 

hranil, ki jih je treba uporabiti za načrtovanje in ocenjevanje prehrane za zdrave ljudi (U. S. 

Department of Health and Human Services in U. S. Department of Agriculture, 2015).  
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2.3.2.1 PRIPOROČILA ZA BELJAKOVINE 

 

Osnovni gradnik organov, tkiv in celic so beljakovine. Telesu zagotavljajo aminokisline in 

druge dušikove spojine, ki so nujne za sintezo organizmu lastnih beljakovin  in drugih substanc, 

ki so metabolično aktivne. Organizem jih potrebuje, ker z njimi raste, se razvija in obnavlja 

(Poličnik idr., 2018). Za normalno delovanje organizem posameznika potrebuje zadostne 

količine skupnih in vseh esencialnih aminokislin, ki jih je potrebno zaužiti s prehrano. Da telo 

posameznika vzdržuje  ustrezno ravnovesje telesnih beljakovin, poleg esencialnih aminokislin 

potrebuje tudi esencialne aminokisline (Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016b).  

Skupina beljakovinskih živil obsega široko skupino živil živalskega in rastlinskega izvora, in 

sicer: mleko in mlečne izdelke, stročnice (fižol in grah), ribe, meso, jajca, oreške, semena in 

sojine izdelke (U. S. Department of Health and Human Services in U. S. Department of 

Agriculture, 2015). Posamezniki morajo v svojo prehrano vnesti zadosten vnos beljakovin 

živalskega in rastlinskega izvora, da zagotovijo ustrezen vnos vseh aminokislin. Živila 

živalskega izvora (mleko, meso, jajca, ribe, mlečni izdelki) so kompletne beljakovine, saj 

zagotavljajo organizmu vse esencialne aminokisline, ki jih potrebuje. Nasprotno pa je za živila 

rastlinskega izvora (stročnice, žitarice, oreški, semena) značilno, da spadajo v skupino 

nekompletnih beljakovin, saj organizmu ne zagotavljajo vseh nujnih esencialnih aminokislin 

(Pokorn, 1997, v Poličnik idr., 2018). Glede na to se morajo posamezniki, ki se prehranjujejo z 

vegetarijansko prehrano, zavedati, da morajo za ustrezen vnos aminokislin kombinirati različna 

živila rastlinskega izvora. Priporočljivo je, da kombinirajo žitne izdelke s stročnicami (fižol, 

soja), rižem ali koruzo (Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016b). V različnih 

beljakovinskih živilih so tako prisotna različna hranila.  Rdečo meso je vir cinka. Perutnina  je 

bogata z niacinom. Rdeče meso, perutnina in morska hrana zagotavljajo hem železo, ki je bolj 

biološko uporabno kot nehem železo v rastlinskih virih. Hem železo je še posebej pomembno 

za mlajše otroke in ženske, ki načrtujejo nosečnost ali so noseče. Ribe so bogate z vitaminom 

B12 in vitaminom D, poleg tega pa tudi z nenasičenih maščobnimi kislinami omega-3 (EPA, 

DHA). Jajca zagotavljajo holin, oreški in semena pa vitamin E. Sojini izdelki so vir bakra, 

mangana in železa, prav tako pa tudi stročnice (U. S. Department of Health and Human Services 

in U. S. Department of Agriculture, 2015).   

Referenčne vrednosti za vnos beljakovin priporočajo, da naj bi odrasli posamezniki na dan 

zaužili 0,8 g beljakovin na kilogram telesne teže. Poleg tega pa naj bi se njihov delež v skupnem 

energijskem deležu gibal med 10 in 15 % in ne več kot 20 % pri odrasli populaciji (Poličnik 

idr., 2018).  Posamezniki, ki kadijo, uživajo alkohol ali nekatera zdravila (npr. paracetamol), se 

prehranjujejo restriktivno, se ukvarjajo s športom in starejši odrasli imajo večje potrebe po 

beljakovinah (Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016b). Dosledni pri upoštevanju priporočil 

za beljakovine morajo biti vse populacijske skupine, predvsem pa tisti, ki so ogroženi (starejši 

odrasli, nosečnice, otroci in mladostniki, pa tudi telesno dejavni) (Resolucija o nacionalnem 

programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje  2015–2025, 2015). 
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2.3.2.2 PRIPOROČILA ZA MAŠČOBE 

 

Za maščobe je značilno, da zagotavljajo organizmu energijo in prispevajo k boljši konsistenci 

kot tudi k boljšemu vonju ter okusu živil. Poleg tega vplivajo na absorpcijo v maščobah topnih 

vitaminov (A, D, E in K) in energijsko gostoto hrane.  Prvo pospešujejo, drugo pa povečujejo 

(Hlastan Ribič, 2009). Prav tako je za maščobe značilno, da jih gradijo tri maščobne kisline in 

estri glicerola.  Maščobne kisline lahko razvrstimo v dve skupini, in sicer v nenasičene in 

nasičene.  Prve se delijo na mononenasičene (enkrat nenasičene) in polinenasičene (večkrat 

nenasičene). Polinenasičene pa lahko na osnovi, kje se nahaja zadnja dvojna vez,  poimenujemo 

npr. kot omega-6 ali omega-3 maščobno kislino (Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016c). 

Omega-6 in omega-3 maščobne kisline so tiste, ki jih moramo posamezniki vnašati s prehrano, 

ker jih telo ne more tvoriti samo. Pravimo, da so esencialne (Hlastan Ribič, 2009b).  

Posamezniki se morajo zavedati,  če v svoji prehrani uživajo maščobe prekomerno, lahko 

ogrožajo svoje zdravje (sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja,  debelost, nekatere vrste raka,  

povišan krvni tlak  (Hlastan Ribič, 2009). Na osnovi tega priporočila za maščobe odraslim 

posameznikom priporočajo, da naj  bo njihov delež v skupnem  vnosu energije do 30 %. Poleg 

tega priporočila svetujejo, da naj bi odrasli užili največ  1/3 oziroma do 10 % nasičenih 

maščobnih kislin na dan glede na skupni vnos energije. Delež energije, ki jo odrasli 

posamezniki pridobijo iz polinenasičenih maščobnih kislin, naj bi se gibal okoli 7 %, lahko tudi 

do 10 % v primeru, ko ima posameznik vnos nasičenih maščobnih kislin višji od 10 % (Poličnik 

idr., 2018).  Priporočeni dnevni vnosi esencialnih maščobnih kislin za odrasle v vseh treh 

starostnih skupinah so za omega-3 0,5 %, za omega-6 pa 2,5 % energije (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 2016). Preostanek energije v obliki maščob naj bi posamezniki pridobili iz 

mononenasičenih maščobnih kislin (Poličnik idr., 2018).   

 

Vnos maščob se lahko poveča med nosečnostjo in dojenjem na 35 % energijske vrednosti 

(Poličnik idr., 2018). Na razmerje maščob pa naj bi pozitivno vplivalo tudi, če posamezniki 

večkrat uživajo ribe in uporabljajo olja različnih vrst rastlinskega izvora, zamenjajo maščobe 

živalskega izvora s tistimi, ki so rastlinskega, ter ne uporabljajo trde margarine in uporabljajo 

postopke priprave, ki ne vključujejo cvrenja (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 

telesni dejavnosti za zdravje  2015–2025, 2015). 

Maščobe se uporabljajo tudi pri cvrtju hrane, ta postopek priprave hrane ni priporočljiv. 

Uporabljal se naj bi čim redkeje, največ 1-krat do 3-krat mesečno (Pokorn idr., 2008). 

2.3.2.3 PRIPOROČILA ZA OGLJIKOVE HIDRATE IN PREHRANSKO VLAKNINO 

 

Glavna naloga ogljikovih hidratov je, da organizmu zagotavljajo energijo. Poleg tega pa so 

njihove sestavine del vsake celice. Ogljikove hidrate delimo na enostavne in sestavljene.  Ti 

dve skupini se razlikujeta med seboj. Značilnosti prve skupine so, da se  hitro prebavijo, potem 

ko jih zaužijemo, vplivajo na izločanje, pospešeno izločanje inzulina in da organizmu 

zagotovijo hiter vir energije. Predstavniki te skupine so monosaharidi (fruktoza, manoza, 

glukoza,  galaktoza) in disaharidi (maltoza, saharoza, laktoza) (Hlastan Ribič, 2009b). 

Enostavni ogljikovi hidrati v prehrani so kuhinjski sladkor in dodani sladkorji v slaščicah in 
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pijačah.  V primerjavi s prvo skupino pa druga skupina poleg oskrbovanja organizma z energijo 

oskrbi tudi s prehransko vlaknino, elementi in vitamini. So živila, ki imajo hranilno vrednost 

visoko (Poličnik idr., 2018). Predstavniki druge skupine so prehranska vlaknina, škrob in 

glikogen. V prehrani najdemo sestavljene ogljikove hidrate v sadju, zelenjavi, polnozrnatih 

živilih, kot so pekovski izdelki in kruh. Prehranska vlaknina je v prehrani pomembna, ker naj 

bi preprečevala  nastanek številnih funkcijskih motenj in bolezni (sladkorno bolezen, povišan 

holesterol v krvi, rak na debelem črevesu, aterosklerozo, prekomerno telesno maso, zaprtost 

ipd.) (Hlastan Ribič, 2009b). Poleg tega pa pozitivno vpliva na glikemični indeks, saj ga 

znižuje, kar pomeni,  da zmanjša energijski vnos (Poličnik idr., 2018). Topne  najdemo v 

naslednjih  živilih: v grahu, soji, pomaranči, pečkatem sadju, leči ipd., medtem ko netopne 

najdemo v polnovrednih žitnih izdelkih (Hlastan Ribič, 2009b). 

 

Priporočila za ogljikove hidrate so, da naj bi bil njihov delež glede na dnevni energijski vnos 

več kot 50 % pri odraslih. Posamezniki naj bi zaužili tista ogljikohidratna živila, ki imajo 

prehransko vlaknino in esencialne hranilne snovi (Poličnik idr., 2018). Za vnos prehranske 

vlaknine so določene orientacijske vrednosti, in sicer naj bi jo odrasli zaužili minimalno 30 

g/dan. Za starostno kategorijo 25 do 50 let  pri PAL 1,4 to predstavlja pri ženskah 16,7 g/1000 

kcal oziroma 3,9 g/MJ in pri moških 13 g/1000 kcal oziroma 3,1 g/MJ (Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, 2016). Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije posameznikom 

priporočajo, da naj bi glede na dnevni energijski vnos zaužili  do 10 % enostavnih sladkorjev 

(npr. kuhinjski sladkor). Posamezniki se morajo zavedati, da prekomerno uživanje enostavnih 

sladkorjev predstavlja velik dejavnik tveganja za debelost in prekomerno telesno maso  

(Poličnik idr., 2018).   

 

2.3.2.4 PRIPOROČILA ZA TEKOČINO 

 

V telesu odraslega posameznika je približno 42 litrov vode.  Posamezniki morajo za 

vzdrževanje dnevne bilance vode vnesti med 2000 ml in 2500 ml tekočine.  Od tega jo 

povprečno  1000 ml zaužijejo s hrano, od 1500 do 1800 ml pa jo moramo vnesti s pijačo. 

Priporočljivo je, da delež pokrijejo s pitno vodo ali nesladkanimi  sadnimi in zeliščnimi sokovi. 

Potrebe se povečajo, ko so telesno aktivnejši, ko je višja temperatura okolja, pri višjem vnosu 

kuhinjske snovi in beljakovin ter v različnih patoloških stanjih, kot je npr. povišana telesna 

temperatura. Priporočila za tekočine določajo orientacijske vrednosti za dnevni vnos vode. Pri 

odraslih je ta približno 250 ml/MJ (1 ml/kcal), to predstavlja 2 do 3 l (od 7 do 11 kozarcev) pri 

osebi, ki na dan zaužije 2000 kcal. Skladno narekujejo priporočila DRI (Dietary Reference 

Intakes) za zadosten vnos skupne vode (AI - Adequate Intake). Skupni vnos zaužite količine 

vode  vključuje samo tudi vodo v živilih/hrani in ostale napitke (Hlastan Ribič, 2009b). 
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2.3.2.5 PRIPOROČILA ZA VITAMINE, ELEMENTE IN SOL 

 

Za vitamine je značilno, da organizmu ne dajejo energije, vendar jih potrebuje za normalni 

razvoj in rast. V človekovem organizmu potekajo številne kemijske reakcije in vitamini 

sodelujejo v njih. Potrebni so, da organizem v energijo pretvori makrohranila. Imajo pa tudi 

varovalne funkcije. Organizem jih dobi tako, da jih v večini primerov posamezniki vnesemo s 

hrano, razen vitamina D, ki nastane v koži, in vitamina K, biotina, ki ga tvorijo v prebavnem 

traku mikroorganizmi. Glavni vir predstavljata zelenjava in sadje. Vitamini se razlikujejo med 

seboj glede na to, ali so topni v maščobah in jih zaradi zalog v telesu ni potrebno redno 

zagotavljati ali v vodi in jih je potrebno dnevno zagotavljati. Načelo v zdravi prehrani navaja, 

da potrebam po vseh vitaminih zadosti mešana in pestra prehrana (Poličnik idr., 2018). 

Izredno nizke koncentracije mineralov organizem potrebuje  za normalno delovanje.  Elementi 

so pomembni,  ker sodelujejo pri kemijskih reakcijah v telesu (npr. pri vgrajevanju železa v 

hemoglobin je pomemben baker).  Posamezniki morajo izbirati  pestra in uravnotežena živila, 

saj nobeno izmed živil ne vsebuje vseh mineralov (Poličnik idr., 2018).  

 

Priporočen dnevni vnos soli za odraslo osebo na dan je 1,4 g. Vnos, ki je še primeren in 

zdravstveno ustrezen in  ne predstavlja tveganja za zdravje, pa znaša do 5 g dnevno.  

Posamezniki se moramo zavedati, da bogat vir soli vsebujejo predelana živila (mesni izdelki, 

sir, pločevinke, sendviči, že predpripravljene jedi, hitra hrana, čips, sirove štručke ipd.) 

(NESOLI.SI, 2018). 

2.4. POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL 

 

Posamezniki svoj način prehranjevanja pogosto ocenijo bolj optimistično in s tem bolj zdravo, 

kot dejansko je glede na priporočila prehranskih smernic. Bolj optimistična samoocena 

nezdravega prehranjevanja lahko predstavlja zaviralni dejavnik za spodbujanje zdravega načina 

prehranjevanja (Rosenlund Sørensena in Holm, 2016).  

 

Raziskava (Wright in Wang, 2011) je bila opravljena  v ZDA, preden je prehransko piramido 

zamenjal Moj krožnik. V njej so preverjali, ali intervjuvanci poznajo prehranske smernice in 

model prehranske piramide. Rezultati so pokazali, da je 49,2 % intervjuvancev seznanjenih s 

prehranskimi smernicami in 80,6 % jih je poznalo prehransko piramido. Rezultati so tudi 

pokazali linearni trend zmanjševanja ozaveščenosti o vsaj enem  od modelov  z naraščajočo 

starostjo. Več žensk (88,8 %) kot moških (78,5%) je poznalo vsaj  enega od modelov zdravega 

prehranjevanja. Rezultati pa so tudi pokazali statistično pomemben linearni trend povečevanja 

ozaveščenosti z višjo stopnjo izobrazbe. Poleg tega  tudi povečanje ozaveščenosti o prehranskih 

smernicah z naraščajočo starostjo od 40 do 59 let, vendar je  poznavanje prehranskih smernic 

bistveno manjše pri posameznikih, starih 60 let in več, v primerjavi s posamezniki, starimi med 

40 in 59 let. Rezultati druge raziskave (Samm in Thiagarajah, 2017) so pokazali, da je  52,2 % 

intervjuvancev prepoznalo prikaz Mojega krožnika (My Plate). Od intervjuvancev, ki so 

prepoznali prikaz, ga 48,7 % uporablja kot vodnik pri nakupu hrane in 44,6 % pri načrtovanju 

obrokov. Rezultati so pokazali, da se intervjuvanci strinjajo z namenom uporabe Mojega 
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krožnika, vendar ga mnogi še vedno ne uporabljajo za nakup in pripravo bolj zdrave hrane. V 

raziskavi zato izpostavijo, da je potrebno  premostiti vrzel med zavedanjem in ukrepanjem. 

Kljub stalnim priporočilom javnega zdravja, vključno z zadnjimi prehranskimi smernicami, ki 

dajejo navodila o zdravem prehranjevanju, mnogi Američani ne upoštevajo priporočil. Študije 

so pokazale, da Američani uživajo nezadostne količine vitamine A, C, D in E, kalcija, 

magnezija, železa, kalija, holina in prehranske vlaknine, kljub obilni ponudbi hranilno bogatih 

živil, kot so žita, sadje, zelenjava, mleko z nizko vsebnostjo maščob in pusto meso (Blumberg, 

Frei, Fulgoni, Weaver in Zeisel, 2015). Lee-Kwan, Blanck, Harris in Galuska (2017) so opravili 

raziskavo, ki je zajela 319.415 odraslih v ZDA. Ugotovili so, da kljub temu da prehrana, ki je 

bogata s sadjem in zelenjavo, lahko deluje kot zaščitni dejavnik  kroničnih bolezni,  samo 12,2 

% odraslih v ZDA upošteva priporočila glede dnevnega vnosa sadja. Delež odraslih, ki  

upošteva priporočila za zelenjavo, je še slabši (9,3 %). V Nemčiji so opravili raziskavo, v katero 

je bilo vključenih 1.759 intervjuvancev. Vzorec je zajel odraslo populacijo in je bil razdeljen 

glede na starost, spol in stopnjo izobrazbe. 14 % intervjuvancev je poročalo, da pozna 10 

smernic za zdravo prehrano, ki jih je določilo nemško prehransko združenje, 10 % pa jih je 

poročalo, da so seznanjeni s prehranskim krogom nemškega prehranskega združenja, ki 

prikazuje referenčne vrednosti za vnos hranil za odrasle in predstavlja priporočila, povezana z 

živili, za ustrezno in uravnoteženo prehrano. 37 % intervjuvancev je izjavilo, da poznajo 

tridimenzionalna prehransko piramido nemškega prehranskega združenja. Z obema modeloma 

je bilo seznanjenih več žensk kot moških. Pojavile so se tudi razlike v poznavanju posameznih 

modelov, glede na starost  - mlajši ljudje so manj poznali 10 smernic za zdravo prehrano. 

Najbolj poznano prehransko priporočilo je bilo uživati zadostne količine zelenjave in sadja.  To 

prehransko priporočilo je poznalo 77 % intervjuvancev, ki so bili seznanjeni z modeli DGE, kot 

tudi 65 % intervjuvancev, ki niso bili seznanjeni z modeli DGE. 61% anketirancev, ki so 

odgovorili, da so poznali  modele DGE, so priznali, da ne poznajo dejanskih priporočil 

(vsebine) ali da so le slišali za njih, vendar niso vedeli podrobnosti. 45 % tistih, ki so bili 

seznanjeni z modeli DGE, niso znali navesti nobenega od priporočil. Ti rezultati lahko 

nakazujejo, da smernice niso dovolj enostavne za razumevanje ali zapomnitev. Iz tega je 

mogoče zaključiti, da bo prehranske smernice potrebno poenostaviti za neposredno 

komunikacijo s potrošniki. (Bechthold idr., 2017). Raziskava, opravljena v Nemčiji, k je zajela 

15 371 posameznikov, starih od 14 do 80 let. Analiza intervjujev je pokazala, da intervjuvani 

glede na prehranske smernice DGE ne uživajo zadostnih količin živil rastlinskega izvora, zlasti 

zelenjave. Le ena sedmina  intervjuvanih je zaužila priporočene vrednosti. Glede na smernice 

pa tudi uživajo prevelike količine mesa in mesnih izdelkov, in sicer imajo moški za dve tretjini 

višji vnos od priporočenega vnosa. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami v Nemčiji 

zaužijejo večje količine piva, kruha in sadnih sokov (Heuer, Krems, Moon, Brombach in 

Hoffmann, 2015). 

Kamin in Tivadar (2003) sta opravila raziskavo, v kateri je sodelovalo 38 intervjuvancev. 

Rezultati so pokazali, da  večina intervjuvancev dobro pozna osnovne prehranske smernice 

zdravega prehranjevanja.  Rezultati raziskave (Koch in Kostanjevec, 2007) so pokazali, da je 

nekaj več kot 40 % anketirancev mnenja, da je njihovo lastno znanje o prehrani zadovoljivo. V 

raziskavi so ugotavljali tudi razumevanje in poznavanje naslednjih prehranskih pojmov: 

varovalna, uravnotežena, varna hrana ipd. Odstotek anketirancev, ki je imel pravilne odgovore, 
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je bil 44 %. Raziskave v Sloveniji so pokazale, da priporočila zdravega prehranjevanja upošteva 

le delno ali sploh ne velik delež prebivalcev. Ugotovili so tudi, da imajo odrasli posamezniki  

previsoko energijsko vrednost povprečnega obroka, neustrezen ritem prehranjevanja, 

neustrezno število dnevnih obrokov in previsok vnos enostavnih ogljikovih hidratov, sladke in 

slane hrane ter celokupnih in nasičenih maščob. Hkrati pa imajo prenizek vnos sestavljenih 

ogljikovih hidratov, zelenjave, sadja in prehranske vlaknine. Rezultati pa so tudi pokazali, da 

moški, tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, brezposelni,  populacija v starosti med 25 in 49 let in 

prebivalci iz nižjih družbenih slojev manj upoštevajo prehranska priporočila (Čutura Sluga idr., 

2016).  

2.5 VIRI INFORMACIJ O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU 

 

Posamezniki so pogosto zmedeni glede prehrane, saj je ob pozitivnem razvoju znanosti na voljo 

velika količina informacij (Kuzmanovski, Tomc, Valenčič in Zupan, 2018).  

 

Posamezniki se vse bolj zanašajo na prehranske informacije, pridobljene iz naslednjih virov: 

spletne strani, televizija, radio, časopisi, oglasi,  prijatelji  in družine, kar lahko privede do 

napačnih, nepopolnih in zavajajočih informacij o prehrani (Bellows in Moore, 2013). 

Raziskava, ki je bila opravljena v Združenih državah Amerike leta 2011, je zajela odraslo 

populacijo, starejšo od 18 let. Opravljeni so bili telefonski intervjuji s 754 posamezniki. 

Ugotovitve omenjene raziskave so bile:   67 % posameznikov pridobi informacije o prehrani 

na televiziji, 41 % v revijah, 40 % na internetu, 20 % v časopisih, 16 % pri zdravnikih, 16 % 

pri prijateljih in družini, 13 % na radiu, 11 % v knjigah, 5 % v šoli. Manj kot 5 % pa  v živilskih 

trgovinah, embalaži izdelka, nutricionistu, medicinskih sestrah, zdravem društvu/klubu, 

registriranemu dietiku, osebnem trenerju, USDA (Moja piramida) in proizvodnji hrane. Glede 

na raziskavo, opravljeno leta 2008, je televizija kot vir informacij o prehrani s 63 % narasla na 

67 %, revije so padle za 4 % in internet je narastel s 24 % na 40 %. Raziskava je tudi pokazala, 

da so posamezniki, stari med 25 in 44 let, odgovorni za dvig deleža glede iskanja informacij o 

prehrani in hrani na internetu. V starostni skupini  2534 let  je 45 % posameznikov odgovorilo, 

da pridobi prehranske informacije na internetu, v starostni skupini 35–44 let 55 % in 43 % v 

starostni skupini 45–54 let. V starostni skupini 65 in več je teh le 15 %, ti večino informacij 

pridobijo na televiziji  in v časopisih (American Dietetic Association, 2011). V Nemčiji jih 78 

% pridobi informacije o prehrani neposredno v trgovini, zlasti starejši osebe nad 60 let (81 %). 

Več kot polovica (51 %) jih išče na internetu, najpogosteje posamezniki, stari od 45 do 59 let 

(59 %).  Mladi potrošniki pa uporabljajo zlasti internetne forume (35 %) in socialne medije (34 

%) (Deutschland, wie es isst: Der BMEL-Ernährungsreport 2017, 2017). V Sloveniji je Medved 

(2016) ugotovila, da na internetu prehranske informacije vsakodnevno spremlja 16,7 % 

odraslih. Vsaj enkrat tedensko internet kot vir informacij prehranskih informacij uporablja 60 

% anketirancev. Kot vir prehranskih informacij najmanj pogosto anketiranci uporabijo knjige. 

Prehranskih informacij skoraj nikoli ne iščejo na radiu ali v časopisih. 51 % anketiranih odraslih 

je navedlo televizijske oglase kot vir informacij o prehrani. Na znance se za prehranske 

informacije obrnejo trije posamezniki. Raziskava je zajela 60 odraslih, starih od 20 do 50 let. 

Rezultati so pokazali, da 53,3 % odraslih posameznikov informacije o prehrani v povezavi z 

zdravjem išče redko v medijih, pogosto 28,3 % in zelo pogosto 5 %.  
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Zavedati se moramo, da predvsem izstopajoče in pretirane  informacije privlačijo medije, zato 

ti po svoje vplivajo na njihovo  posredovanju, npr.  zaradi esencialnih hranil popolno živilo so 

enkrat jajca, drugič so škodljiva zaradi holesterola (Kuzmanovski idr., 2018). Na žalost  je manj 

uredniškega nadzora, ko pride do vsebine, najdene na spletnih straneh in blogih, kar pusti 

prostor, da se na internetu širijo napačne, nepopolne in neustrezne informacije o prehrani in 

zdravju (American Dietetic Association, 2011). Tako ozaveščenost o zdravem prehranjevanju 

ovirajo tudi informacije, ki jih posamezniki objavijo na internetu, kot tudi osebno sporočanje 

mnenj o živilih in prehrani v socialnih medijih (De Ridder idr., 2017). Raziskavi, ki je bila 

opravljena leta 2012 in je zajela 1060 odraslih posameznikov v ZDA, je pokazala, da  42 % 

posameznikov uporabi informacije o prehrani, vadbi ali obvladovanju stresa, ki so jih pridobili 

v socialnih medijih (PwC Health Research Institute, 2012).  

Veliko posameznikov je nepripravljenih poiskati informacije o prehrani pri zdravstvenih 

delavcih, čeprav je osebna komunikacija, predvsem z zdravstvenimi delavci, vključno z 

dietetiki, zdravniki in medicinskimi sestrami, zanesljiv vir za pridobivanje zdravstvenih 

informacij. Prvič, da dobijo informacije na ta način, si morajo posamezniki vzeti čas, da se 

srečajo z zdravstvenim delavcem. Poleg tega morajo plačati zdravstvene storitve, ki jih 

prejmejo (Jung, Walsh-Childers in Kim, 2016). 

Registrirani dietiki so bili v raziskavi leta 2011 opredeljeni kot zelo zanesljiv vir informacij pri 

71 % intervjuvancih, sledijo zdravniki z 64 %, medicinske sestre z 54 %, USDA  (Moja 

piramida) z 42 %, embalaža izdelka s 37 %, knjige s 37 %, šola  s 34 %, osebni trenerji z 31 %, 

zdrava društva/klubi  s 26 %. V raziskavi intervjuvanci kot zelo zanesljiv vir niso uvrstili  

interneta, družine in prijateljev, revij, časopisov, živilskih trgovin, televizije,  živilske 

proizvodnje in radia.  Te vire prehranskih informacij je manj  kot 17 % posameznikov označilo 

kot zelo zanesljive (American Dietetic Association, 2011). Raziskava (Medved, 2016) je 

pokazala, da zaradi nestrokovnih in nepreverjenih informacij o prehrani večina odraslih ne 

zaupa spletnim stranem. Enako so pokazali rezultati za vir informacij radio, televizija, časopise 

in revije. Viri, ki jih posamezniki uporabljajo za pridobitev informacij o prehrani, niso nujno 

viri, ki so najbolj verodostojni. Tudi če je vir manj zanesljiv v očeh posameznika, je ta 

enostavno dosegljiv, zato ga posamezniki uporabijo (American Dietetic Association, 2011)  

Ker narašča uporaba interneta kot vira prehranskih informacij, postaja vse pomembnejše, da se 

posamezniki naučijo razlikovati med ustreznimi prehranskimi stranmi od neustreznih 

(American Dietetic Association, 2011). Na žalost ni vedno jasno, kako razlikovati med 

ustreznimi in neustreznimi prehranskimi informacijami. Ustrezne prehranske informacije 

izhajajo iz uporabljene znanstvene metode. Neustrezna informacija o prehrani je na drugi strani 

sestavljena iz napačnih informacij, ki so oblikovane z zlonamerno namero  ali brez nje. Lahko 

pa tudi nastane kot posledica napačnega razumevanja znanosti o prehrani in prehrani. Nevarnost 

neustrezne informacije o prehrani je, da je lahko škodljiva za zdravje ali se uporablja za 

prehransko modno muho, mazaštvo ali zdravstvene prevare (Ayoob, Duyff in Quagliani, 2002).  

  



BREGAR, A. (2019). Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju. Magistrsko 

delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

25 
 

2.6 MITI IN RESNICE O PREHRANI 

 

Večina informacij o prehrani je v virih predstavljenih kot resnica (ustrezna informacija), a je 

pravzaprav mit (neustrezna informacija). Prehranski miti so koncepti miti o prehrani, ki jih 

znanstveni dokazi slabo podpirajo ali jim nasprotujejo. To so napačna prepričanja o pozitivnih 

ali negativnih vidikih hrane in lahko ovirajo zdravo prehranjevanje. Prehranski miti obstajajo 

glede mikrohranila, makrohranila, nehranilne snovi in energijskega vnosa (Lesser, Mazza in 

Lucan, 2015; Mrosková in Lizáková, 2015). 

 

2.6.1 PREPOGOSTO UŽIVANJE MESA IN MESNIH IZDELKOV ŠKODUJE 

ZDRAVJU 

 

Rdeče meso se nanaša na vse vrste mesa sesalcev, kot so goveje meso, teletina, svinjina, 

jagnjetina, ovčje, konjsko in kozje. Predelano rdeče meso se nanaša na meso, ki je bilo 

predelano s soljenjem, strjevanjem, fermentacijo, dimljenjem ali drugimi postopki za okrepitev 

okusa ali izboljšanje konzerviranja. Večina predelanih mesnih izdelkov vsebuje svinjino ali 

goveje meso, vendar predelano meso lahko vsebuje tudi druge vrste rdečega mesa, perutnino, 

drobovino ali mesne stranske proizvode, kot je npr. kri. Primeri predelanega mesa vključujejo 

tudi hot doge, šunko, klobase, konzervirano goveje meso ter mesne ali na osnovi mesa 

pripravljene omake. Mednarodna agencije za raziskave raka (IARC) je oktobra 2015 objavila 

poročilo, v katerem so navedli, da je uživanje rdečega mesa verjetno rakotvorno za ljudi in da 

je predelano rdeče meso rakotvorno za ljudi. Strokovnjaki so ugotovili, da uživanje predelanega 

rdečega mesa 50 gramov dnevno povečuje tveganje za nastanek raka na debelem črevesju za 

18 % (IARC, 2015). Tveganje za nastanek raka predstavljajo predvsem naslednje spojine: 

železo (kot katalizator procesov), nitriti in heterociklični aromatski amini (HCA). Dokazano je, 

da karcinogeno delujejo tudi nekatere N-nitrozo spojine. Razlog, da še ni zakonsko omejena  

vsebnost v toplotno/predelanih  živilih  teh genotoksičnih  snovi, je, ker ni dovolj dokazov, da 

resnično vplivajo na nastanek raka pri ljudeh. V večjem deležu zahodnih držav pa kljub temu 

strokovnjaki svetujejo, da se v živilih zmanjša količina omenjenih spojin (Polak, 2018). Vrsta 

raka, ki je najbolj povezana z uživanje rdečega mesa in mesnimi izdelkov, je rak debelega 

črevesa, dokazi pa niso prepričljivi za rak želodca, trebušne slinavke in dojke, so pa nakazani 

(Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015).  

 

Za zdravje škodljivo je prepogosto uživanje večjih količin rdečega mesa, predvsem mesnih 

izdelkov. Z zaužito količino se povečuje verjetnost za nastanek raka. Tveganje za zdravje 

predstavlja uživanje rdečega mesa več kot 300 gramov tedensko, medtem ko resno tveganje za 

zdravje predstavlja količina nad 500 gramov (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015). 

2.6.2 MLEKO IN MLEČNI IZDELKI ŠKODUJEJO ZDRAVJU 

 

»Živalsko mleko in mlečni izdelki so dvomljiva hrana« ali »Homogenizirano mleko je počasni 

ubijalec« sta senzacionalna naslova, ki pri povprečnem potrošniku vzbudijo več zanimanja in 

pozornosti v primerjavi s strokovnimi razlagami o vlogi živil v prehrani in njihovi sestavi.  Pri 

obravnavanju vloge nekega živila v prehrani je mleko šolski primer napačnega pristopa.  Znano 
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je, da srčno-žilna obolenja (SŽB) nastanejo zaradi holesterola in nasičenih maščobnih kislin.  

Če analiziramo mlečno maščobo, se izkaže, da vsebuje holesterol in veliko nasičenih 

maščobnih kislin. Na osnovi tega lahko pridemo do zaključka, da mleko ni zdravo (Rogelj, 

Treven in Čanžek Majhenič, 2018). Na osnovi tega številne medijske zgodbe in organizacije 

trdijo, da mleko in mlečni izdelki povečujejo  tveganje za kronične bolezni, vključno z 

debelostjo, diabetesom tipa 2, kardiovaskularnimi  boleznimi, osteoporozo in rakom. Zato 

povprečni potrošniki dvomijo o pozitivnem vplivu uživanja mleka in mlečnih izdelkov na 

zdravje. To se odraža v naraščajoči uporabi rastlinskih pijač, na primer na osnovi soje, riža, 

mandljev ali ovsa (Kongerslev Thorning idr., 2016). 

 

Uživanje mleka in mlečnih izdelkov z visokim  in nizkim deležem maščob, fermentiranih 

mlečnih izdelkov, jogurta in sira ni povezano z nastankom diabetesa glede na rezultate 

raziskave Soedamah-Muthu idr. (2012) na 4526 odraslih posameznikih. Raziskava (Gijsbers, 

Ding,  Malik, de Goede, Geleijnse  in Soedamah-Muthu, 2016), ki je zajela 22 prospektivnih 

kohortnih študij in 579.832 odraslih oseb iz ZDA, Evrope, Azije in Avstralije, je pokazala, da 

je  skupni dnevni vnos mleka in mlečnih izdelkov povezan s 3 % nižjim tveganjem za nastanek 

diabetesa tipa. Uživanja jogurta je bilo povezano z zmanjšanim  tveganjem za diabetes tipa 2 

(Gijsbers idr., 2016). Obstaja vedno več dokazov, ki kažejo, da so zlasti fermentirani mlečni 

izdelki, sir in jogurt, povezani z zmanjšanim tveganjem za diabetes tipa 2. Prehrana z mlekom 

in mlečnimi izdelki zmanjšuje tveganje za nastanek otroške debelosti in izboljša sestavo telesa 

pri odraslih. Sedanji dokazi kažejo na pozitiven učinek mleka in mlečni vnos na zdravje kosti 

v otroštvu in adolescenci, medtem ko za zdravje kosti v odrasli dobi in za tveganje zloma kosti 

v starejši starosti obstajajo samo omejeni dokazi (Kongerslev Thorning idr., 2016). Guo idr. 

(2017) so z metaanalizo 29 prospektivnih kohortnih študij pri  938.465 posameznikih ugotovili, 

da ni povezave med uživanjem mleka in mlečnih izdelkov 200 gramov dnevno (z nizkim in 

visokim deležem maščob) s smrtnostjo ter boleznimi srca in ožilja. Nasprotno, uživanje 

fermentiranih mlečnih izdelkov (tudi izdelkov iz kislega mleka, sira ali jogurta) v količini 20 g 

na dan naj bi zmanjšalo tveganje za smrtnost in bolezni srca in ožilja. Nadaljnje raziskave so 

pokazale, da naj bi uživanje 10 g sira dnevno, a ne jogurta, zmanjšalo tveganje za nastanek 

bolezni srca in ožilja za 2 %. Po poročilih World Cancer Research Fund (WCRF) in najnovejših 

metaanalizah uživanje mleka in mlečnih izdelkov verjetno varuje proti raku debelega črevesja, 

mehurja, želodca in dojke. Uživanje mleka in mlečnih izdelkov ni povezano z  rakom trebušne 

slinavke,  jajčnikov ali pljuč, medtem ko so dokazi za tveganje za nastanek raka na prostati 

neskladni (Kongerslev Thorning idr., 2016). 

2.6.3 HOLESTEROL V HRANI ŠKODUJE ZDRAVJU 

 

Znanstveniki in klinični zdravniki zdaj priznavajo razliko med eksogenim (prehranskim) in 

endogenim holesterolom ter njihovim nelinearnim odnosom (Aljohia, Dopler-Nelsona, 

Cifuentesb in Wilsona, 2019). Ključni dejavnik tveganja za pojav srčno-žilnih bolezni je 

razmerje med LDL - lipoproteinski delci majhne gostote in HDL - lipoproteinski delci velike 

gostote, na katerega pa le malo vpliva prehranski vnos holesterola. Na podlagi tega omejitev 

oz. priporočil  o dnevnem vnosu holesterola ne vključujejo več prehranske smernice Evropske 

agencije za varnost hrane (EFSA) in vlade ZDA. Na skupno koncentracijo holesterola v krvi in 
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delež holesterola v različnih lipoproteinskih delcih imajo najverjetneje večji vpliv naslednji 

dejavniki: prehrana z velikim deležem  transmaščobnih in nasičenih maščobnih kislin, premalo 

prehranske vlaknine, debelost in povečan dnevni vnos energije (Cigić, 2018). 

 

2.6.4 JAJCA NISO ZDRAVA 

 

Jajca so bogata s hranilnimi snovmi in so vir esencialnih maščobnih in aminokislin, hkrati pa 

je živilo z visoko vsebnostjo holesterola. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja so priporočila 

za prehrano priporočila omejitev vnosa jajc tedensko na 2 do 4  za zdravo populacijo, pri tistih, 

pri katerih je bila ugotovljena kardiovaskularna bolezen  in sladkorna bolezen tipa 2, pa je bil 

vnos še bolj omejen.  Pregled študij preteklih 10 let je pokazal, da ne obstaja povezava med 

višjim vnosom jajc in tveganjem za nastanek kardiovaskularne bolezni  in sladkorne bolezni 

tipa 2 (Geiker, Larsen, Dyerberg, Stender in Astrup, 2018). Xu idr.  (2018) so opravili študijo, 

v kateri je sodelovalo 28 024 posameznikov, ki  v tistem času niso imeli bolezni srca. Ugotovili 

so, da uživanje 7 ali več jajc tedensko ni povezano s smrtnostjo zaradi kardiovaskularnih 

bolezni in ishemičnimi bolezni srca. Opaženo je bilo rahlo zmanjšanje nastanka možganske 

kapi, vendar je to potrebno še potrditi. Ugotovitve so tako podprle trenutne smernice, ki 

priporočajo uživanje jajc kot del zdrave prehrane, in jih je potrebno obravnavati v drugih 

prehranskih priporočilih. 

 

2.6.5 MASLO JE BOLJ ZDRAVO OD MARGARINE 

 

Margarina in maslo sta zelo bogata vira energije, saj sta to živili, ki vsebujeta visok delež 

maščob. Maslo in margarina se razlikujeta v tem, da je margarina rastlinskega izvora, maslo pa 

živalskega. Za maslo je značilno, da vsebuje maksimalno 16 % vode in minimalno 82 % mlečne 

maščobe, medtem ko so različna rastlinska olja (npr. sončnično) osnovna surovina za 

margarino. V uravnoteženi prehrani naj bi omejevali vnos nasičenih maščobnih kislin, ki  pa so 

prisotne predvsem v maslu. V povprečju je prisotnih okrog 62 gramov nasičenih maščobnih 

kislin in 240 miligramov holesterola v 100 gramih  masla. Včasih so rastlinska olja delno 

hidrogenirali in tako pridobili margarino. S tem postopkom je margarina vsebovala 

transmaščobne kisline, ki pa so negativno vplivale na zdravje ljudi. Danes margarino 

pridobivajo s postopkom transesterifikacije, s katerim se ne tvorijo transmaščobne kisline. 

Posledično je maščobno-kislinska sestava v margarini  ugodnejša kot pri maslu, saj je v 

margarini prisotnih več nenasičenih maščobnih kislin (Nacionalni portal o hrani in prehrani, 

2016d).  

 

2.6.6 GLUTEN ŠKODUJE ZDRAVJU 

 

Trg z izdelki, ki ne vsebujejo glutena, se hitro širi. Razlogi za to kažejo naraščajoče zanimanje 

za uživanje prehrane brez glutena. To je deloma pojasnjeno s povečanjem števila ljudi, ki imajo 

celiakijo, pa tudi zaradi javnega mnenja, da je prehrana, ki ne vsebuje glutena, možnost zdrave 

prehrane (Xhakollaria, Canavaria in Osmanb, 2019). Izdelkih z oznako »ne vsebuje glutena« 

ali »gluten-free« so izdelki, po katerih posega vse več ljudi. Razlog za to je, da se je med ljudmi 
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v zadnjem času razširilo prepričanje, da je gluten škodljiv, vendar gluten ni škodljiv (Nacionalni 

portal o hrani in prehrani, 2016e). Za posameznike, ki nimajo celiakije, alergije na pšenico ali 

niso preobčutljivi na gluten, ni podatkov, ki bi potrjevali domnevne zdravstvene koristi 

prehrane, ki ne vsebuje glutena (Reilly, 2016).  Nekatera živila, ki ne vsebujejo  glutena, imajo 

razmeroma visoko energijsko gostoto in vsebnost maščob ter nizko hranilno gostoto in  

vsebnost prehranske vlaknine v primerjavi z živili, ki vsebujejo gluten. Ne uživanje živil, ki ne 

vsebujejo polnovrednih žit in s tem glutena, nima nobene koristi za preprečevanje nastanka 

bolezni srca in ožilja in nekaterih oblik raka. Poleg tega obstajajo dokazi, da prehrana brez 

glutena negativno vpliva na črevesno zdravje posameznikov brez celiakije in preobčutljivosti 

na gluten (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., 2016). 

 

2.6.7 PREHRANA Z MANJ MAŠČOBAMI ALI MANJ OGLJIKOVIMI HIDRATI NE 

ŠKODUJE ZDRAVJU 

 

Že desetletja so prehranski nasveti temeljili na predpostavki, da visoki vnos maščob povzroča 

debelost, sladkorno bolezen, bolezni srca in morda tudi raka. Nedavno so dokazi o neželenih 

presnovnih učinkih predelanih ogljikovih hidratov privedli do ponovnega zanimanja za diete z 

nizkimi ogljikovimi hidrati in ketogene diete z visoko vsebnostjo maščob. Vendar pa nekateri 

trdijo, da ima relativna količina prehranskih maščob in ogljikovih hidratov le malo pomena za 

zdravje in da je treba namesto tega nameniti pozornost virom maščob ali ogljikovih hidratov, 

ki se uživajo (Ludwig, Willett, Volek in  Neuhouser, 2018). Kohortna študija (Seidelmann, 

Claggett, Cheng, Henglin,  Shah, Steffen, Folsom, Rimm,  Willett in Solomon, 2018) je zajela 

15 428 odraslih prebivalcev ZDA, starih od 45 do 64 let, in je trajala 25 let. Ugotovili so, da je 

vnos ogljikovih hidratov, ki se je predstavljal 50–55 % dnevnega energijskega vnosa povezan 

z najnižjo smrtnostjo.  Opravili so tudi metaanalizo 7 kohortnih študij, ki je zajela 432 179 

posameznikov. Pokazala je povezavo med višjo smrtnostjo pri nižjem vnosu ogljikovih 

hidratov (<40 %) kot tudi visokem (> 70 %). Posamezniki, ki so imeli najnižje vnose ogljikovih 

hidratov, so imeli najvišjo umrljivost. Rezultati pa so se razlikovali glede na to, ali je bil večji  

vnos maščob in ogljikovih hidratov rastlinskega ali živalskega izvora. Umrljivost je bila večja, 

če je bil živalskega izvora v primerjavi z rastlinskim.  Opravljena je bila 12-mesečna študija, v 

katero je bilo vključenih 609 naključno izbranih posameznikov, starih med 18 in 50 let, z 

indeksom telesne mase med 28 in 40. Ugotovili so, da ni razlike v izgubi telesne mase glede na 

to, ali so se posamezniki zdravo prehranjevali z nižjim vnosom maščobe ali nižjim vnosom 

ogljikovih hidratov. Prav tako so ugotovili, da na izgubo telesne mase ne vplivata nivo inzulina 

kot tudi ne genetska predispozicija (Gardner, Trepanowski, Del Gobbo, Hauser, Rigdon, 

Ioannidis, Desai in King, 2018). Zanimivo je tudi dejstvo, da na otoku Okinawa prebivalci 

zaužijejo s kompleksnimi ogljikovimi hidrati 85 % dnevnega energijskega vnosa in imajo 

veliko število stoletnikov, ki so čili in zdravi. Za svoj organizem bomo največ koristi naredili, 

tako da upoštevamo priporočila in vključujemo najbolj zdrave skupine živil (Nacionalni portal 

o hrani in prehrani, 2016f). 

 

Posamezniki so pogosto zmedeni zaradi informacij in nasvetov, ki jih neprekinjeno ponujajo 

različni viri o prehrani in zdravem načinu življenja, včasih pa tudi s podatki na oznakah živil o 
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sestavi hranilnih snovi (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovin, vitamini in elementi) 

(Montagnese idr., 2015). Odgovorni za oblikovanje priporočil za zdravo prehranjevanje si s 

težavo prizadevajo vzpostaviti dobro ravnovesje med zagotavljanjem zanesljivih in podrobnih 

informacij o tem, katera živila in v kakšnih količinah so (ne) zdrava (kar je zapletena naloga 

glede na razlike v znanstvenih dokazih o vplivu živil na zdravje), in k zmanjšanju 

kompleksnosti sporočanja teh informacij širši javnost (včasih se kažejo kot nejasna priporočila, 

na primer "jesti uravnoteženo prehrano"). Kljub temu se veliko pozornosti posveča 

posredovanju informacij na razumljiv način (npr. široka uporaba vizualnih lastnosti v vseh 

oblikah), ki lahko pozitivno vplivajo na razumevanje pojma zdrave prehrane. Manj pozornosti 

pa se posveča, kako  naj se posamezniki lahko držijo nasvetov o zdravem prehranjevanju, kot 

so kje, kdaj in kako naj izvajajo nasvete v vsakdanjem življenju (De Ridder  idr., 2017). 

Prehranske smernice je treba poenostaviti in komunikacijo usmeriti v uporabo digitalnih 

medijev in interaktivnih orodij, hkrati pa komunikacijske pristope prilagoditi za posamezne 

ciljne skupine. Vedenjske strategije morajo biti ključni dejavnik za oblikovanje učinkovitih 

prehranskih priporočil (Haack in Byker-Shanks, 2014). Posamezniki se morajo naučiti, kako 

prepoznati znanstveno podprte prehranjevalne in zdravstvene nasvete, kritično preučiti, kaj 

berejo ali slišijo, in razlikovati resnico (ustrezno prehransko informacijo) od mita (neustrezne 

prehranske informacije). Prepoznati morajo kvalificirane strokovnjake za dietetiko kot 

verodostojne vire za prehranske informacije, ki pomagajo pri sprejemanju ustreznih odločitev 

glede na njihove osebne potrebe. Nacionalno usposobljeni strokovnjaki za dietetiko imajo 

primarno vlogo, da usposabljajo zdravstvene strokovnjake in preprečujejo ter odpravljajo 

neustrezne informacije o hrani in prehrani. Delujejo na področju zdravstvene nege, 

akademskega področja, javnega zdravja, prehranske komunikacije, medijev in proizvodnje 

hrane ter sodelujejo pri oblikovanju politik/predpisov in so edinstveno usposobljeni za 

zagovarjanje in promocijo ustreznih, zdravih in znanstveno utemeljenih informacij o prehrani 

(Ayoob idr., 2002).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Neustrezno in nezdravo prehranjevanje vpliva na nastanek civilizacijskih bolezni (debelosti, 

sladkorne bolezni tipa 2, bolezni srca in ožilja ipd.), kar potrjujejo številne raziskave. Odrasla 

populacija se mora zato zavedati, da je poznavanje in upoštevanje priporočil o zdravem 

prehranjevanju nujno. Razlog za to je, da lahko le na ta način sprejmemo ustrezne prehranske 

odločitve in oblikujemo prehranske navade, ki varujejo zdravje ter zmanjšajo tveganje za 

nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Namen magistrskega dela je bil raziskati, kakšno je 

poznavanje priporočil o zdravem prehranjevanju pri odrasli populaciji in v kolikšni meri odrasli 

upoštevajo priporočila o zdravem prehranjevanju. Rezultati raziskav (Blumberg idr., 2015; 

Čutura Sluga idr., 2016; Bechthold idr., 2017) kažejo, da jih ne upoštevajo, zato smo želeli 

obenem ugotoviti vzroke za to. Zanimalo nas je tudi, kje odrasla populacija pridobi največ 

informacij o zdravem prehranjevanju, kateremu viru najbolj zaupajo in kakšen je njihov odnos 

do nekaterih mitov o zdravem prehranjevanju.  

3.1.1 CILJI RAZISKAVE 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako dobro odrasli poznajo in upoštevajo priporočila o 

zdravem prehranjevanju ter kakšen je njihov odnos do določenih mitov o zdravem 

prehranjevanju. Želeli smo tudi ugotoviti, ali med spoloma, posamezniki, starimi do 45 let, in 

posamezniki, starimi nad 45 let, odraslimi z nižjo in odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe 

nastajajo razlike v odnosu do priporočil o zdravem prehranjevanju. Naš cilj raziskovanja je bil 

tudi najti zaviralne dejavnike za neupoštevanje priporočil in vire informacij o zdravem 

prehranjevanju, ki jih odrasli najpogosteje uporabljajo in jim najbolj zaupajo. 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Oblikovana so bila naslednja raziskovalna vprašanja. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako dobro odrasli poznajo priporočila o zdravem            

prehranjevanju? 

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšno je upoštevanje priporočil o zdravem prehranjevanju pri 

odraslih? 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali nastajajo razlike v odnosu odraslih do priporočil o zdravem 

prehranjevanju glede na spol, starost in stopnjo dosežene 

izobrazbe? 

Raziskovalno vprašanje 4:  Kateri so zaviralni dejavniki, da odrasli ne upoštevajo priporočil 

o zdravem prehranjevanju? 

Raziskovalno vprašanje 5:  Komu izmed oseb ali virov informacij o zdravem prehranjevanju 

odrasli najbolj zaupajo? 

Raziskovalno vprašanje 6: Kakšen je odnos odraslih do določenih mitov o zdravem 

prehranjevanju? 
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3.2 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Raziskava je bila izvedena z uporabo kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Uporabljena je 

bila  deskriptivna raziskovalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja.  

 

3.2.1 OPIS VZORCA 

 

Uporabili smo neslučajnostni način vzorčenja. V vzorec je bilo vključenih 177 odraslih, starih 

od 25 do 65 let, od tega jih je bilo 83 (46,9 %) moškega spola in 94 (53,1 %) ženskega spola. 

Vzorec smo razdelili na dve starostni skupini. Prva starostna skupina je zajela 90 (50,8 %) 

anketirancev, ki so bili stari do 45 let. To so posamezniki, ki si ustvarjajo družino in lastno 

gospodinjstvo ter imajo manj pogosto različne zdravstvene težave in zato namenijo manj 

pozornosti zdravju. V drugi starostni skupini je bilo 87 (49,2 %) anketirancev, ki so bili stari 

nad 45 let. Ti so si že ustvarili družino in lastno gospodinjstvo ter imajo pogosteje različne 

zdravstvene težave in zato namenijo več pozornosti zdravju. Glede na stopnjo izobrazbe smo 

vzorec razdelili na dve skupini. 95 (53,7 %) odraslih z nižjo izobrazbo (srednja šola ali manj) 

je predstavljalo prvo stopnjo izobrazbe in 82 (46,3 %) odraslih z višjo izobrazbo (višja šola ali 

več) je prestavljalo drugo stopnjo izobrazbe. 

3.2.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Postopek zbiranja podatkov je bil anketiranje. Tehnika zbiranja podatkov pa je bila vprašalnik. 

Vprašalnik (Priloga 1) smo oblikovali sami in je vključeval različna vprašanja, ki so bila 

vsebinsko povezana s poznavanjem in upoštevanjem priporočil o zdravem prehranjevanju.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 16 vprašanj zaprtega tipa. V tiskani obliki je bil razdeljen 

odrasli populaciji po Sloveniji v februarju 2019. 

3.2.3 OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

 

Anketni vprašalniki so bili kvantitativno analizirani z obdelavo zbranih podatkov s statističnim 

programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Izračunane so bile mere srednje 

vrednosti in mere razpršenosti. Podatke smo analizirali z uporabo T-testa za neodvisne vzorce 

in Pearsonovega HI-kvadrat testa, s katerimi smo ugotavljali analizirane vrednosti glede na 

določene spremenljivke. V primeru, ko so bile vse teoretične frekvence večje od 1 in manj kot 

20 % teh manjših od 5, smo uporabili Pearsonov HI-kvadrat test, v nasprotnem primeru pa 

Kullback  2Ȋ preizkus. Uporabljena je bila stopnja tveganja 0,5 kot merilo statistične 

pomembnosti. Rezultati so predstavljeni v preglednicah in primerjani z že obstoječimi 

raziskavami na tem področju.  
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3.3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza pridobljenih rezultatov raziskave. Predstavljeni 

rezultati tematsko pokrivajo naslednja vsebinska področja: 

• odnos do priporočil o zdravem prehranjevanju, 

• upoštevanje priporočil o zdravem prehranjevanju, 

• zaviralni dejavniki za neupoštevanje priporočil. 

 

3.3.1 ODNOS DO PRIPOROČIL O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU 

 

Zdravo prehranjevanje lahko deluje kot zaščitni dejavnik zdravja (Hlastan Ribič, 2009b). Zaradi 

tega je za odrasle posameznike pomembno, da je njihov način prehranjevanja usmerjen k 

zdravim in uravnoteženim prehranskim izbiram. Zdrave in uravnotežene prehranske izbire pa 

določajo priporočila o zdravem prehranjevanju, zato je njihovo poznavanje  nujno, saj lahko le 

tako odrasli sprejemajo ustrezne prehranske odločitve, ki varujejo in ščitijo zdravje.  

 

To je razlog, da smo v anketnem vprašalniku ugotavljali, kako močno po mnenju anketirancev  

prehrana vpliva na zdravje, kako dobro odrasli poznajo priporočila o zdravem prehranjevanju, 

kakšno je poznavanje zdravega kroga/krožnika, poznavanje škodljivih maščob, živil, bogatih s 

prehransko vlaknino, in maščob, ki so priporočljive pri pripravi hrane. 

3.3.1.1 VPLIV PREHRANE NA ZDRAVJE 

 

Pri prvem vprašanju so s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice anketiranci podali mnenje 

o vplivu prehrane na zdravje. 

 

Preglednica 3: Ocena vpliva prehrane na zdravje 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1- ne vpliva, 2 - malo vpliva, 3 - niti ne vpliva  niti 

vpliva, 4  - srednje vpliva, 5 - zelo vpliva). 

 

  

Vpliv prehrane 

na zdravje 
N 

Ne vpliva 
Malo 

vpliva 

Niti ne 

vpliva niti 

vpliva 

Srednje 

vpliva 
Zelo vpliva 

M 

* 
SD 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Vsi anketiranci 177 1 0,6 11 6,2 4 2,3 59 33,3 102 57,6 4,41 0,86 
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Preglednica 4: Ocena vpliva prehrane na zdravje glede na spol, starostno skupino in stopnjo 

izobrazbe 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - ne vpliva, 2 - malo vpliva, 3 - niti ne vpliva niti 

vpliva, 4 - srednje vpliva, 5 - zelo vpliva). 

** M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

****Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Rezultati raziskave (Preglednica 1) so pokazali, da več kot polovica odraslih (57,6 %) meni, da 

ima prehrana zelo močan vpliv na zdravje. V povprečju so odrasli mnenja, da ima prehrana 

srednje močan vpliv na zdravje (M=4,41). Rezultati kažejo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med moškimi in ženskami, starostnima  skupinama 1 in 2 ter stopnjama izobrazbe 1 in 

2 glede njihovega mnenja o vplivu prehrane na zdravje. Ženske, prva starostna skupina 1 (mlajši 

od 45 let) in osebe z višjo stopnjo izobrazbe so pogosteje mnenja, da prehrana zelo močno 

vpliva na zdravje, medtem ko so moški, starostna skupina 2 in osebe z nižjo stopnjo izobrazbe 

pogosteje mnenja, da prehrana srednje močno vpliva na zdravje.  Pridobljeni rezultati so 

podobni kot v raziskavi (Koch in Kostanjevec, 2007), v kateri  je bila večina odraslih (53 %) 

mnenja, da prehrana zelo močno vpliva na zdravje. Glede na rezultate lahko sklepamo, da se 

odrasli zavedajo, da s prehrano zelo močno vplivamo na zdravje, da glede na to, kakšno 

prehrano izbiramo, vplivamo, ali deluje kot zaščitni dejavnik, ki izboljša kvaliteto življenja in 

krepi zdravje, ali dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje.  

Vpliv prehrane na zdravje N 
M 

* 
SD t df p 

Spol 

** 

M 83 4,22 1,03 
-2,917 175 0,004 

Ž 94 4,59 0,63 

Starostna skupina 

*** 

1 90 4,59 0,72 
2,846 175 0,005 

2 87 4,23 0,95 

Stopnja izobrazbe 

**** 

1 95 4,20 0,97 
-3,679 175 0,000 

2 82 4,66 0,61 
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3.3.1.2 STRINJANJE S PRIPOROČILI O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU 

 

Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali, kako močno se odrasli strinjajo s priporočili o zdravem prehranjevanju, in s tem, kako dobro poznajo 

priporočila o zdravem prehranjevanju. S pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice so podali svojo oceno strinjanja, mi pa smo ugotavljali, ali so 

razlike med spoloma, starostnima skupinama in stopnjama izobrazbe. 

Preglednica 5: Ocena strinjanja s priporočili o zdravem prehranjevanju 

 

Priporočljivo je … 

Nikakor se ne 

strinjam. 
Se ne strinjam. 

Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam. 

Se strinjam. 
Popolnoma se 

strinjam. 
M 

* 
SD 

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

… zajtrkovati vsak dan. 0 0,0 12 6,8 13 7,3 57 32,2 95 53,7 4,33 0,88 

… dnevno zaužiti 3 do 5 obrokov hrane. 1 0,6 6 3,4 16 9,0 59 33,3 95 53,7 4,36 0,83 

… večkrat na dan uživati zelenjavo. 0 0,0 11 6,2 22 12,4 67 37,9 77 43,5 4,19 0,88 

… večkrat na dan uživati sadje. 1 0,6 12 6,8 26 14,7 70 39,5 68 38,4 4,09 0,92 

… vsak dan uživati mleko in mlečne izdelki. 12 6,8 47 26,6 57 32,2 43 24,3 18 10,2 3,05 1,09 

… uživati živila in izdelke iz polnozrnatih žit. 1 0,6 14 7,9 48 27,1 61 34,5 53 29,9 3,85 0,96 

… bolj pogosto uživati perutnino kot svinjsko meso. 5 2,8 19 10,7 36 20,3 68 38,4 49 27,7 3,77 1,06 

… 2-krat do 3-krat na teden uživati rdeče meso (svinjino, govedino ipd.). 10 5,6 27 15,3 47 26,6 59 33,3 34 19,2 3,45 1,13 

… vsaj 1-krat na teden uživati ribe. 5 2,8 8 4,5 15 8,5 55 31,1 94 53,1 4,27 0,99 

… manj pogosto uživati mesne izdelke (npr. paštete, klobase ipd.). 3 1,7 9 5,1 34 19,2 52 29,4 79 44,6 4,10 0,10 

…   do 5 g soli na dan. 1 0,6 14 7,9 33 18,6 54 30,5 75 42,4 4,06 0,99 

… dnevno popiti 1,5 l do 3 l vode. 0 0,0 5 2,8 4 2,3 52 29,4 116 65,5 4,58 0,68 

… manj pogosto uživati ocvrte jedi. 1 0,6 4 2,3 21 11,9 53 29,9 98 55,4 4,37 0,82 

… uživati malo sladkorja in sladkarij. 2 1,1 3 1,7 17 9,6 50 28,2 105 59,3 4,43 0,82 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam). 
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Iz Preglednice 5 je razvidno, da se več kot polovica odraslih strinja ali zelo strinja z vsemi 

navedenimi priporočili, razen s priporočilom za mleko in mlečne izdelke, s katerim se strinja 

manj kot polovica anketiranih. Odrasli se najbolj strinjajo s prehranskim priporočilom, da je 

dnevno priporočljivo spiti 1,5 l do 3 l vode (M=4,58) in najmanj s priporočilom o uživanju 

mleka in mlečnih izdelkov vsak dan (M=3,05). Razlog, da se najmanj strinjajo s priporočilom 

o mleku in mlečnih izdelkih, je lahko, da se jim to priporočilo v primerjavi z ostalimi zdi manj 

pomembno, ker lahko v različnih virih najdemo informacije, ki navajajo, da mleko in mlečni 

izdelki povečuje tveganje za kronične bolezni in škodujejo zdravju (Kongerslev Thorning idr., 

2016). 

Preglednica 6: Ocena strinjanja s priporočili o zdravem prehranjevanju glede na spol 

 

Priporočljivo je … 
Spol 

** 
N 

M 

* 
SD t df p 

… zajtrkovati vsak dan. 
M 83 4,27 0,91 

-0,887 175 0,376 
Ž 94 4,38 0,86 

… dnevno zaužiti 3 do 5 obrokov hrane. 
M 83 4,33 0,80 

-0,546 175 0,586 
Ž 94 4,39 0,86 

… večkrat na dan uživati zelenjavo. 
M 83 3,99 0,93 

-2,871 175 0,005 
Ž 94 4,36 0,80 

… večkrat na dan uživati sadje. 
M 83 3,86 0,96 

-3,188 175 0,002 
Ž 94 4,28 0,84 

… vsak dan uživati mleko in mlečne izdelki. 
M 83 3,01 0,93 

-0,379 175 0,705 
Ž 94 3,07 1,22 

… uživati živila in izdelke iz polnozrnatih žit. 
M 83 3,57 1,01 

-3,882 175 0,000 
Ž 94 4,11 0,84 

… bolj pogosto uživati perutnino kot svinjsko 

meso. 

M 83 3,54 1,06 
-2,792 175 0,006 

Ž 94 3,98 1,02 

…2-krat do 3-krat na teden uživati rdeče meso 

(svinjino, govedino ipd.). 

M 83 3,45 1,10 
-0,068 175 0,946 

Ž 94 3,46 1,17 

… vsaj 1-krat na teden uživati ribe. 
M 83 4,08 1,12 

-2,387 175 0,018 
Ž 94 4,44 0,84 

… manj pogosto uživati mesne izdelke (npr. 

paštete, klobase ipd.). 

M 83 3,74 1,06 
-4,901 175 0,000 

Ž 94 4,43 0,81 

… uživati do 5 g soli na dan. 
M 83 4,01 1,04 

-0,632 175 0,528 
Ž 94 4,11 0,94 

… dnevno popiti 1,5 l do 3 l vode. 
M 83 4,58 0,70 

0,037 175 0,970 
Ž 94 4,57 0,66 

… manj pogosto uživati ocvrte jedi. 
M 83 4,16 0,90 

-3,378 175 0,001 
Ž 94 4,56 0,70 

… uživati malo sladkorja in sladkarij. 
M 83 4,19 0,96 

-3,720 175 0,000 
Ž 94 4,64 0,62 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam  niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

** M (moški) in Ž (ženski). 

 

T-test za neodvisne vzorce je med moškimi in ženskami pokazal statistično pomembne razlike 

glede strinjanja s priporočili glede uživanja zelenjave, sadja, pogostosti uživanja perutnine v 

primerjavi z uživanjem svinjine, rib, mesnih izdelkov, ocvrtih jedi ter sladkorja in sladkarij. 

Ženske tem priporočilom bolj zaupajo v primerjavi z moškimi.  
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Preglednica 7: Ocena strinjanja s priporočili o zdravem prehranjevanju glede na starostno 

skupino 

 

Priporočljivo je … 

Starostna 

skupina 

*** 

N 
M 

* 
SD t df p 

… zajtrkovati vsak dan. 
1 90 4,39 0,83 

0,938 175 0,349 
2 87 4,26 0,93 

… dnevno zaužiti 3 do 5 obrokov hrane. 
1 90 4,39 0,82 

0,445 175 0,657 
2 87 4,33 0,85 

… večkrat na dan uživati zelenjavo. 
1 90 4,22 0,83 

0,548 175 0,584 
2 87 4,15 0,93 

…  večkrat na dan uživati sadje. 
1 90 4,09 0,87 

0,061 175 0,952 
2 87 4,08 0,98 

… vsak dan uživati mleko in mlečne izdelki. 
1 90 2,98 1,15 

-0,835 175 0,405 
2 87 3,12 1,03 

… uživati živila in izdelke iz polnozrnatih žit. 
1 90 3,90 0,94 

0,660 175 0,510 
2 87 3,81 0,99 

… bolj pogosto uživati perutnino kot svinjsko meso. 
1 90 3,79 1,10 

0,190 175 0,850 
2 87 3,76 1,02 

… 2-krat do 3-krat na teden uživati rdeče meso 

(svinjino, govedino ipd.). 

1 90 3,40 1,18 
-0,620 175 0,536 

2 87 3,51 1,09 

… vsaj 1-krat na teden uživati ribe. 
1 90 4,09 1,07 

-2,526 175 0,012 
2 87 4,46 0,87 

… manj pogosto uživati mesne izdelke (npr. paštete, 

klobase ipd.). 

1 90 4,06 1,02 
-0,627 175 0,532 

2 87 4,15 0,97 

… uživati do 5 g soli na dan. 
1 90 3,92 1,02 

-1,928 175 0,055 
2 87 4,21 0,94 

… dnevno popiti 1,5 l do 3 l vode. 
1 90 4,60 0,70 

0,472 175 0,638 
2 87 4,55 0,66 

…  manj pogosto uživati ocvrte jedi. 
1 90 4,38 0,79 

0,080 175 0,936 
2 87 4,37 0,86 

… uživati malo sladkorja in sladkarij. 
1 90 4,34 0,90 

-1,399 175 0,163 
2 87 4,52 0,73 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam,  5- popolnoma se strinjam). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Glede na starostni skupini 1 in 2 so vrednosti T-testa za neodvisne vzorce pokazale statistično 

pomembne razlike glede strinjanja s priporočilom, da je priporočljivo vsaj 1-krat na teden 

uživati ribe. S tveganjem  1,2 % lahko trdimo, da med odraslimi, ki so mlajši od 45 let, in 

odraslimi, ki so starejši od 45 let, nastajajo razlike glede strinjanja s priporočilom za ribe. 

Starostna skupina 2, posamezniki, starejši od 45 let  (M=4,46), se v večji meri strinjajo s 

priporočilom, da je ribe potrebno uživati 1-krat na teden v primerjavi s starostno skupino 1 

(M=4,09). Pri ostalih trditvah statistično pomembnih razlik ni. 
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Preglednica 8: Ocena strinjanja s priporočili o zdravem prehranjevanju glede na stopnjo 

izobrazbe 

 

Priporočljivo je … 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

N 
M 

* 
SD t df p 

… zajtrkovati vsak dan. 
1 95 4,17 1,02 

-2,628 175 0,009 
2 82 4,51 0,65 

… dnevno  zaužiti 3 do 5 obrokov hrane. 
1 95 4,24 0,93 

-2,084 175 0,039 
2 82 4,50 0,67 

… večkrat na dan uživati zelenjavo. 
1 95 4,05 0,94 

-2,197 175 0,029 
2 82 4,34 0,79 

… večkrat na dan uživati sadje. 
1 95 4,02 0,92 

-0,989 175 0,324 
2 82 4,16 0,92 

… vsak dan uživati mleko in mlečne izdelki. 
1 95 2,97 1,04 

-1,007 175 0,315 
2 82 3,13 1,15 

… uživati živila in izdelke iz polnozrnatih žit. 
1 95 3,75 1,05 

-1,584 175 0,115 
2 82 3,98 0,83 

… bolj pogosto uživati perutnino kot svinjsko meso. 
1 95 3,75 1,02 

-0,360 175 0,719 
2 82 3,81 1,11 

… 2-krat do 3-krat na teden uživati rdeče meso 

(svinjino, govedino ipd.). 

1 95 3,41 1,13 
-0,523 175 0,602 

2 82 3,50 1,15 

… vsaj 1-krat na teden uživati ribe. 
1 95 4,33 0,95 

0,795 175 0,427 
2 82 4,21 1,04 

… manj pogosto uživati mesne izdelke (npr. paštete, 

klobase ipd.). 

1 95 3,97 1,01 
-1,933 175 0,055 

2 82 4,26 0,97 

… uživati do 5 g soli na dan. 
1 95 4,06 0,98 

0,015 175 0,988 
2 82 4,06 1,01 

… dnevno popiti 1,5 l do 3 l vode. 
1 95 4,54 0,74 

-0,830 175 0,407 
2 82 4,62 0,60 

… manj pogosto uživati ocvrte jedi. 
1 95 4,28 0,90 

-1,548 175 0,123 
2 82 4,48 0,72 

… uživati malo sladkorja in sladkarij. 
1 95 4,38 0,83 

-0,876 175 0,382 
2 82 4,49 0,82 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Statistično pomembne razlike je pokazal T-test za neodvisne vzorce med odraslimi z nižjo 

stopnjo izobrazbe in odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe glede strinjanja s priporočili o uživanju 

zajtrka, zelenjave in o številu obrokov. Posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe se bolj strinjajo 

s temi priporočili v primerjavi s posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe.  

Na osnovi rezultatov lahko tudi sklepamo, da z izjemo priporočil o uživanju mleka in mlečnih 

izdelkov vsak dan se večina odraslih strinja s priporočili za zdravo prehranjevanje. Glede na to, 

da se v različnih virih pojavljajo informacije, da mleko in mlečni izdelki negativno vplivajo na 

zdravje in povečujejo tveganje za civilizacijske bolezni, je možen razlog, da ne vidijo 

pomembnosti v uživanju mleka (Kongerslev Thorning, 2016). Ugotovili smo tudi statistično 

pomembne razlike med spoloma, starostnima skupinama in stopnjama izobrazbe. Ženske v 

večji meri kot moški verjamejo priporočilom glede uživanja zelenjave, sadja, pogostosti 

uživanja perutnine v primerjavi z uživanjem  svinjine, rib, mesnih izdelkov, ocvrtih jedi in 
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sladkorja ter sladkarij.  Starejši od 45 let bolj zaupajo priporočilom o pogostosti uživanja rib in 

odrasli z višjo stopnjo izobrazbe se bolj strinjajo s priporočili o uživanju zajtrka, zelenjave in o 

številu obrokov. Strinjanje s priporočili o zdravem prehranjevanju glede na našo raziskavo 

lahko ocenimo, da je zelo dobro, kar lahko kaže na pozitiven odnos do priporočil o zdravem 

prehranjevanju.  

3.3.1.3 POZNAVANJE ZDRAVEGA KROGA/KROŽNIKA 

 

Poznavanje zdravega krožnika/kroga pomaga pri oblikovanju uravnoteženega in zdravega 

obroka, saj priporoča ustrezen delež skupin živil, ki jih je priporočljivo zaužiti. Zato nas je 

zanimalo tudi, kakšno je njegovo poznavanje pri odrasli populaciji. Anketirani so pri tem 

vprašanju označili, kateri del kroga predstavlja posamezno skupino živil (Priloga 1).  

Preglednica 9: Poznavanje priporočenega deleža zelenjave v zdravem krožniku glede na spol, 

starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 

Zelenjava 
Delež prehranskega kroga 

2 α 
1 2 3 4 

Spol 

** 

M 9 10,8 35 42,2 28 33,7 11 13,3 
11,994 0,007 

Ž 8 8,5 61 64,9 13 13,8 12 12,8 

Starostna 

skupina 

*** 

1 8 8,9 52 57,8 22 24,4 8 8,9 
3,025 0,388 

2 9 10,3 44 50,6 19 21,8 15 17,2 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 14 14,7 40 42,1 21 22,1 20 21,1 
21,535 0,000 

2 3 3,7 56 68,3 20 24,4 3 3,7 

Legenda:  

** M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Priporočen delež zelenjave je označevala številka dve v krožniku, to je pravilno prepoznalo 

54,2 % odraslih. Vrednosti 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti so pokazale statistično 

pomembne razlike med moškimi in ženskami in odraslimi z nižjo stopnjo izobrazbe ter 

odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe. Več žensk (64,9 %) je ustrezno prepoznalo priporočljiv 

delež zelenjave na krožniku v primerjavi z moškimi (42,2 %). Prav tako so odraslih z višjo 

stopnjo izobrazbe (68,3 %) v večji meri pravilno določili delež zelenjave v zdravem 

krogu/krožniku kot odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe (42,1 %). 
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Preglednica 10: Poznavanje priporočenega deleža sadja v zdravem krožniku glede na spol, 

starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 

Sadje 

Delež prehranskega kroga  

2 α 1 2 3 4 

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

Spol 

** 

M 31 37,3 6 7,2 24 28,9 22 26,5 
3,673 0,299 

Ž 24 25,5 5 5,3 36 38,3 29 30,9 

Starostna 

skupina 

*** 

1 28 31,1 5 5,6 30 33,3 27 30,0 
0,235 0,972 

2 27 31,0 6 6,9 30 34,5 24 27,6 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 24 25,3 7 7,4 38 40,0 26 27,4 
5,068 0,167 

2 31 37,8 4 4,9 22 26,8 25 30,5 

Legenda:  

** M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

31,1 % anketiranih je pravilno ugotovilo, da je odgovor 1 ustrezal priporočenemu deležu sadja 

v zdravem krožniku. Iz Preglednice 10 je razvidno, da vrednosti 2 – preizkusa hipoteze 

neodvisnosti ne kažejo statistično pomembnih razlik med spoloma, starostjo in stopnjo 

izobrazbe. 

Preglednica 11: Poznavanje priporočenega deleža žit in žitnih izdelkov v zdravem krožniku 

glede na spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 

Žita in žitni izdelki 

Delež prehranskega kroga  

2 α 1 2 3 4 

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

Spol 

** 

M 20 24,1 12 14,5 23 27,7 28 33,7 
1,187 0,756 

Ž 27 28,7 15 16,0 27 28,7 25 26,6 

Starostna 

skupina  

** 

1 22 24,4 14 15,6 26 28,9 28 31,1 
0,428 0,934 

2 25 28,7 13 14,9 24 27,6 25 28,7 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 27 28,4 17 17,9 24 25,3 27 28,4 
2,012 0,570 

2 20 24,4 10 12,2 26 31,7 26 31,7 

Legenda:  

** M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Številka tri ali štiri v zdravem krožniku je predstavljala priporočen delež žit in žitnih izdelkov. 

Ustrezno številko priporočenemu deležu žit in žitnih izdelkov je pripisalo več kot polovica (58,2 

%) odraslih. 2 – preizkus hipoteze  je pokazal, da med spoloma, starostnima skupinama in 

stopnjama izobrazbe ni statistično pomembnih razlik.  
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Preglednica 12: Poznavanje priporočenega deleža rib, mesa, jajc v zdravem krožniku glede na 

spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 

Ribe, meso, jajca 

Delež prehranskega kroga  

2 α 1 2 3 4 

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

Spol 

** 

M 23 27,7 30 36,1 8 9,6 22 26,5 
13,137 0,004 

Ž 35 37,2 13 13,8 18 19,1 28 29,8 

Starostna 

skupina 

*** 

1 32 35,6 19 21,1 12 13,3 27 30,0 
1,626 0,654 

2 26 29,9 24 27,6 14 16,1 23 26,4 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 30 31,6 31 32,6 12 12,6 22 23,2 
8,429 0,038 

2 28 34,1 12 14,6 14 17,1 28 34,1 

Legenda:  

** M (moški) in  Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Poznavanje priporočenega deleža rib, mesa, jajc v zdravem krožniku je ustrezno pri 42,9 % 

anketiranih odraslih, saj so mu pripisali številko tri ali štiri. Kot so pokazale vrednosti 2 – 

preizkusa hipoteze neodvisnosti, med moškimi in ženskami ter odraslimi z nižjo in višjo  

stopnjo izobrazbe nastajajo statistično pomembne razlike.  Več žensk (26,0 %) in več 

anketiranimi z višjo stopnjo izobrazbe (23,7 %) pozna priporočen deleža rib, mesa, jajc v 

zdravem krožniku v primerjavi z moškimi (16,9 %) in anketiranimi z nižjo stopnjo izobrazbe 

(19,2 %). 

 

Preglednica 13: Poznavanje vseh priporočenih deležev zdravega krožniku glede na spol, 

starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 

Zdrav krožnik f f (%) 

Spol 

** 

M 12 36,4 

Ž 21 63,6 

Starostna skupina 

*** 

1 18 54,5 

2 15 45,5 

Stopnja izobrazbe 

**** 

1 10 30,3 

2 23 69,7 

Legenda:  

** M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Zdrav krožnik v celoti je ustrezno prepoznalo 18,6 % odraslih posameznikov. Več žensk, več 

mlajših od 45 let in posameznikov z višjo stopnjo izobrazbe pozna vse štiri priporočene deleže 

skupin živil v zdravem krožniku v primerjavi z moškimi, starejšimi od 45 let, in posamezniki z 

nižjo stopnjo izobrazbe.  
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Pri tem vprašanju pa nas je tudi zanimalo, ali bi anketiranci vključili še kakšno skupino živil, 

ki v krožniku ni omenjena. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 70, 6 % anketirancev ni odgovorilo. 

Kot najpogostejši odgovor se je pojavilo mleko in mlečni izdelki, in sicer je to skupino živil 

napisalo 16,4 % anketirancev. Oreščki so bili navedeni kot odgovor 13-krat in maščobe 3-krat. 

Ostali odgovori so se pojavili samo 2-krat (ekološko pridelano, zdrave rastline iz okolja, 

stročnice, superživila, vino, pivo, semena, sladice, kaša, ješprenj, ogljikovi hidrati). Po 

harvardskem zdravem krožniku (Harvard T. H. Chan, 2019) so mleko in mlečni izdelki 

navedeni kot tekočina, ki jo priporočajo kot delež tekočine, vendar naj bi jih omejili na enega 

ali dva obroka na dan. Oreščki so nevedni pri deležu mesa, rib, jajce. Maščobe pa prav tako 

priporoča v majhnih količinah, predvsem zdrava olja. Tako  odgovori, ki so se pojavili več kot 

enkrat, so pravilni in ustrezni glede na harvardski zdravi krog/krožnik. 

 

Zaključimo lahko, da je poznavanje razmerij skupin živil v zdravem krogu/krožniku, ki jih je 

priporočljivo zaužiti v obroku,  nezadovoljivo. Predvsem moški, starejši od 45 let, in 

posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe slabše poznajo priporočena razmerja med skupinami 

živil v zdravem krogu/krožniku. Izpostavimo lahko, da priporočljiv delež zelenjave (54,2  %) 

ter žit in žitnih izdelkov (58,2 %) pozna več kot polovica anketiranih, vendar več kot 80 % 

odraslih ne pozna vseh priporočenih razmerij in to otežuje zdravo izbiranje in načrtovanje 

prehrane, kar je lahko razlog za neupoštevanje priporočil o zdravem prehranjevanju in 

sprejemanje nezdravih in neuravnoteženih prehranskih odločitev. Glede na raziskavo (Samm 

in Thiagarajah, 2017) so naši rezultati slabši, tam je več kot polovica (52,2 %) intervjuvancev 

prepoznala prikaz zdravega kroga/krožnika (My Plate). V raziskavi so ugotovili tudi, da ga 

kljub temu da ga poznajo,  veliko posameznikov ne uporablja pri pripravi hrane ali nakupih. V 

naši raziskavi je še delež, ki ga pozna, slabši, zato predvidevamo, da je poznavanje 

obravnavanega vizualnega pripomočka slabo, saj se v Sloveniji zdrav krožnik manj pogosto 

uporablja v promocijske namene kot drugod po svetu. 
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3.3.1.4 POZNAVANJE MAŠČOB, KI ŠKODUJEJO ZDRAVJU 

 

Maščobe, ki škodujejo zdravju,  so predvsem transmaščobne kisline in nasičene maščobne 

kisline. Ugotavljali smo, ali anketiranci poznajo ti dve skupini maščob, ki predstavljata  

dejavnik tveganja za zdravje. 

 

Preglednica 14: Poznavanje maščob, ki najbolj škodujejo zdravju, glede na spol, starostno 

skupino in stopnjo izobrazbe 

Legenda: 

** M (moški) in Ž (ženski).  

***Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe (višja - višja šola ali več). 

 

Rezultati (Preglednica 14) so pokazali, da 49,7 % odraslih pozna dve skupini maščob, ki 

škodujeta zdravju, saj so izbrali transmaščobne kisline in nasičene maščobne kisline. Vrednosti 

2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti so pokazali statistično pomembne razlike med odraslimi z 

nižjo in odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe. Anketirani z višjo stopnjo izobrazbe  bolj poznajo 

škodljive maščobe, saj jih je 62,2 % pravilno odgovorilo, medtem ko škodljive maščobe pozna 

38,9 % anketiranih z nižjo stopnjo izobrazbe. Glede na spol je tudi več moških (8,4 %) izbralo 

odgovor ne vem  kot žensk (4,3 %). 

 

  

Katere vrste maščob po 

vašem mnenju najbolj 

škodujejo zdravju? 

Nasičene in 

nenasičene 

maščobne 

kisline 

Transmaščobne 

kisline in 

nasičene 

maščobne 

kisline 

Transmaščobne 

kisline in 

nenasičene 

maščobne 

kisline 

Ne vem 
2  α 

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

Spol 

** 

M 5 6,0 40 48,2 8 9,6 7 8,4 

1,845 0,605 Ž 5 5,3 48 51,1 14 14,9 4 4,3 

Skupaj 10 5,6 88 49,7 22 12,4 11 6,2 

Starostna 

skupina 

*** 

1 6 6,7 45 50,0 11 12,2 6 6,7 

0,412 0,938 2 4 4,6 43 49,4 11 12,6 5 5,7 

Skupaj 10 5,6 88 49,7 22 12,4 11 6,2 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 6 6,3 37 38,9 12 12,6 6 6,3 

11,195 0,011 2 4 4,9 51 62,2 10 12,2 5 6,1 

Skupaj 10 5,6 88 49,7 22 12,4 11 6,2 
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3.3.1.5 POZNAVANJE ŽIVIL, BOGATIH S PREHRANSKO VLAKNINO 

 

Uživanje prehranske vlaknine lahko deluje kot zaščitni dejavnik zdravja. Ščiti lahko pred 

številnimi kroničnimi bolezni, poleg tega pa znižuje glikemični indeks (Hlastan Ribič, 2009b; 

Poličnik idr., 2018). Ugotavljali smo, ali odrasli poznajo živila, ki so bogata s prehransko 

vlaknino. 

Preglednica 15: Poznavanje živil, bogatih s prehransko vlaknino, glede na spol, starostno 

skupino in stopnjo izobrazbe 

Legenda: 

*Ker pogoj 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti ni izpolnjen, je uporabljena in navedena vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa. 

** M (moški) in Ž (ženski).  

***Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let).  

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe (višja - višja šola ali več). 

 

Živila, ki so bogata s prehransko vlaknino, so zelenjava, polnozrnati izdelki in sadje, tako je 

odgovorilo 74,6 % anketiranih. Vrednosti Kullbackovega 2Î preizkusa so pokazale statistično 

pomembne razlike med moškimi in ženskami ter odraslimi z nižjo in višjo izobrazbo. Moški 

(63,9 %) in anketirani z nižjo izobrazbo (66,3 %) manj poznajo, da so sadje, zelenjava in 

polnozrnata izdelki bogati s prehransko vlaknino, kot ženske (84,0 %) in odrasli z višjo stopnjo 

izobrazbe (84,1 %).  

  

Katera živila so bogata 

s prehransko vlaknino? 

Sadje, meso, 

jajca 

Mleko in 

mlečni 

izdelki 

Zelenjava, 

polnozrnati 

izdelki, 

sadje 

Margarina, 

olje, ribe 
Ne vem 

2 α 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Spol 

** 

M 19 22,9 3 3,6 53 63,9 1 1,2 7 8,4 
10,539 

* 
0,032 Ž 9 9,6 2 2,1 79 84,0 0 0,0 4 4,3 

Skupaj 28 15,8 5 2,8 132 74,6 1 0,6 11 6,2 

Starostna 

skupina 

*** 

1 15 16,7 1 1,1 68 75,6 0 0,0 6 6,7 
3,618 

* 
0,460 2 13 14,9 4 4,6 64 73,6 1 1,1 5 5,7 

Skupaj 28 15,8 5 2,8 132 74,6 1 0,6 11 6,2 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 23 24,2 3 3,2 63 66,3 0 0,0 6 6,3 
13,536 

* 
0,009 2 5 6,1 2 2,4 69 84,1 1 1,2 5 6,1 

Skupaj 28 15,8 5 2,8 132 74,6 1 0,6 11 6,2 
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3.3.1.6 POZNAVANJE MAŠČOB, KI SO PRIPOROČLJIVE PRI PRIPRAVI HRANE 

 

Pri pripravi hrane je priporočljivo, da se uporabljajo kakovostna rastlinska olja. Zanimalo nas 

je, koliko odraslih je ozaveščenih o tem. 

 

Preglednica 16: Poznavanje najbolj priporočljive maščobe pri uporabi pri pripravi hrane glede 

na spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 
Katero vrsto maščobe 

je najbolj priporočljivo 

uporabljati pri pripravi 

hrane? 

 

Rastlinska 

olja 
Maslo Margarino 

Mast, mast z 

ocvirki 
Ne vem 

2 α 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Spol 

** 

M 58 69,9 10 12,0 2 2,4 4 4,8 9 10,8 
11,430 

* 
0,022 Ž 61 64,9 10 10,6 0 0,0 17 18,1 6 6,4 

Skupaj 119 67,2 20 11,3 2 1,1 21 1,1 15 8,5 

Starostna 

skupina 

*** 

1 64 71,1 11 12,2 2 2,2 7 7,8 6 6,7 
6,586 

* 
0,159 2 55 63,2 9 10,3 0 0,0 14 16,1 9 10,3 

Skupaj 119 67,2 20 11,3 2 1,1 21 11,9 15 8,5 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 60 63,2 10 10,5 1 1,1 12 12,6 12 12,6 
5,265 

* 
0,261 2 59 72,0 10 12,2 1 1,2 9 11,0 3 3,7 

Skupaj 119 67,2 20 11,3 2 1,1 21 11,9 15 8,5 

Legenda: 

*Ker pogoj 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti ni izpolnjen, je uporabljena in navedena vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa. 

** M (moški) in Ž (ženski). 

***Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let).  

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe (višja - višja šola ali več). 

 

67,2 % odraslih je ozaveščenih o tem, katera maščoba je priporočljiva za uporabo pri pripravi 

hrane (rastlinska olja). Kullbackov 2Î preizkus je pokazal statistično pomembne razlike med 

moškimi in ženskami (2Î=11,430, α=0,022). Več moških (69,9 %) kot žensk (64,9 %) pozna, 

da so kakovostna rastlinska olja priporočljiva pri pripravi hrane, a jih večji delež odgovori z ne 

vem. 

 

Zaključimo lahko, da več kot polovica anketiranih pozna, katera živila so bogata s prehransko 

vlaknino (74,6 %) in katere maščobe so priporočljive za uporabo pri pripravi hrane (67,2 %), 

malo manj kot polovica (49,7 %) pa je ozaveščenih o maščobah, ki škodujejo zdravju. 

Poznavanje  živil,  bogatih s prehransko vlaknino, je bolje pri  ženskah in   anketiranih z višjo 

stopnjo izobrazbe, medtem ko je poznavanje maščob, ki so priporočljive za uporabo, boljše pri 

moških.
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3.3.2 UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU 

 

Upoštevanje priporočil o zdravem prehranjevanju lahko varuje in ščititi organizem pred različnimi kroničnimi boleznimi. Raziskave kažejo (Heuer 

idr., 2015; Čutura Sluga idr., 2016; Blumberg idr., 2015), da je upoštevanje priporočil o zdravem prehranjevanju nezadovoljivo in da odrasli le 

delno ali sploh ne upoštevajo priporočil o zdravem prehranjevanju. Zato nas je zanimalo, kakšno je upoštevanje priporočil o zdravem 

prehranjevanju med odraslimi in ali se njihovo upoštevanje  razlikuje glede na spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbe. Odrasli so morali 

ustrezno označiti, kako pogosto uživajo živila, ki so bila navedena v preglednici, in kako pogosto pri pripravi hrane uporabljajo navedene maščobe. 

Obkrožiti in odgovoriti so morali tudi na vprašanja, povezana z uživanjem zajtrka, števila obrokov, tekočine. Rezultati so prikazani v preglednicah 

17–27 in ustrezno interpretirani. Izjema so  rezultati, pridobljeni v preglednicah 17,18,19, 20, ki so interpretirani skupaj za preglednicami. 

   

Preglednica 17: Pogostost uživanja živil med anketiranci 

 

Pogostost uživanja živil N 

1-krat na dan 

ali več. 

4–6-krat na 

teden. 

 

2-krat–3-krat 

na teden. 

 

1-krat na teden. 
1-krat–3-krat 

na mesec. 
Nikoli. M 

* 
SD 

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

Zelenjava 177 74 41,8 48 27,1 37 20,9 10 5,6 6 3,4 2 1,1 2,05 1,16 

Sadje 177 72 40,7 44 24,9 41 23,2 15 8,5 3 1,7 2 1,1 2,09 1,15 

Mleko in mlečni izdelki 177 41 23,2 35 19,8 56 31,6 29 16,4 14 7,9 2 1,1 2,70 1,27 

Živila in žitni izdelki iz polnozrnatih žit 177 24 13,6 24 13,6 42 23,7 37 20,9 27 15,3 23 13,0 3,50 1,56 

Beli kruh in izdelki iz bele moke 177 54 30,5 29 16,4 48 27,1 26 14,7 14 7,9 6 3,4 2,63 1,43 

Ocvrte jedi 177 4 2,3 4 2,3 37 20,9 63 35,6 58 32,8 11 6,2 4,13 1,03 

Mesni izdelki (salame, paštete ipd.) 177 12 6,8 27 15,3 64 36,2 37 20,9 26 14,7 11 6,2 3,40 1,28 

Ribe 177 0 0,0 4 2,3 13 7,3 72 40,7 66 37,3 22 12,4 4,50 0,89 

Perutnina 177 1 0,6 24 13,6 85 48,0 54 30,5 8 4,5 5 2,8 3,33 0,89 

Rdeče meso (svinjina, govedina ipd. ) 177 2 1,1 25 14,1 76 42,9 49 27,7 14 7,9 11 6,2 3,46 1,07 

Sladke pijače 177 19 10,7 18 10,2 43 24,3 29 16,4 39 22,0 29 16,4 3,78 1,57 

Sladka živila (čokolada, napolitanke ipd.) 177 18 10,2 34 19,2 53 29,9 36 20,3 31 17,5 5 2,8 3,24 1,31 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 – 1-krat na dan ali več, 2 –  4–6-krat na teden., 3 – 2-krat –3-krat na teden, 4 – 1-krat na teden., 5 – 1-krat– 3-krat na 

mesec., 6 – nikoli). 
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 Preglednica 18:  Pogostost uživanja živil glede na spol 

Pogostost uživanja živil 
Spol 

** 
N 

1-krat na dan 

ali več. 

4 –6-krat  na 

teden. 

 

2-krat–3-krat 

na teden. 

 

1-krat na 

teden. 

1-krat–3-krat 

na mesec. 
Nikoli. 

2 α 

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

Zelenjava 
M 83 30 36,1 22 26,5 18 21,7 8 9,6 4 4,8 1 1,2 6,876 

* 
0,230 

Ž 94 44 46,8 26 27,7 19 20,2 2 2,1 2 2,1 1 1,1 

Sadje 
M 83 21 25,3 22 26,5 27 32,5 10 12,0 2 2,4 1 1,2 18,438 

* 
0,002 

Ž 94 51 54,3 22 23,4 14 14,9 5 5,3 1 1,1 1 1,1 

Mleko in mlečni izdelki 
M 83 15 18,1 14 16,9 32 38,6 15 18,1 7 8,4 0 0,0 7,667 

* 
0,176 

Ž 94 26 27,7 21 22,3 24 25,5 14 14,9 7 7,4 2 2,1 

Živila in žitni izdelki iz polnozrnatih žit 
M 83 8 9,6 11 13,3 20 24,1 16 19,3 12 14,5 16 19,3 

6,802 0,236 
Ž 94 16 17,0 13 13,8 22 23,4 21 22,3 15 16,0 7 7,4 

Beli kruh in izdelki iz bele moke 
M 83 27 32,5 18 21,7 22 26,5 10 12,0 3 3,6 3 3,6 

7,324 0,198 
Ž 94 27 28,7 11 11,7 26 27,7 16 17,0 11 11,7 3 3,2 

Ocvrte jedi 
M 83 3 3,6 4 4,8 26 31,3 28 33,7 17 20,5 5 6,0 23,274 

* 
0,000 

Ž 94 1 1,1 0 0,0 11 11,7 35 37,2 41 43,6 6 6,4 

Mesni izdelki (salame, paštete ipd.) 
M 83 7 8,4 14 16,9 41 49,4 16 19,3 3 3,6 2 2,4 

25,362 0,000 
Ž 94 5 5,3 13 13,8 23 24,5 21 22,3 23 24,5 9 9,6 

Ribe 
M 83 0 0,0 4 4,8 9 10,8 25 30,1 33 39,8 12 14,5 13,848 

* 
0,008 

Ž 94 0 0,0 0 0,0 4 4,3 47 50,0 33 35,1 10 10,6 

Perutnina 
M 83 1 1,2 11 13,3 42 50,6 24 28,9 2 2,4 3 3,6 3,843 

** 
0,572 

Ž 94 0 0,0 13 13,8 43 45,7 30 31,9 6 6,4 2 2,1 

Rdeče meso (svinjina, govedina ipd. ) 
M 83 1 1,2 19 22,9 40 48,2 16 19,3 3 13,6 4 4,8 18,341 

* 
0,003 

Ž 94 1 1,1 6 6,4 36 38,3 33 35,1 11 11,7 7 7,4 

Sladke pijače 
M 83 12 14,5 14 16,9 23 27,7 14 16,9 8 9,6 12 14,5 

20,939 0,001 
Ž 94 7 7,4 4 4,3 20 21,3 15 16,0 31 33,0 17 18,0 

Sladka živila (čokolada, napolitanke ipd.) 
M 83 9 10,8 17 20,5 31 37,3 13 15,7 11 13,3 2 2,4 

6,460 0,264 
Ž 94 9 9,6 17 18,1 22 23,4 23 24,5 20 21,3 3 3,2 

Legenda: 

*Ker pogoj 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti ni izpolnjen, je uporabljena in navedena vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa. 

** M (moški) in Ž (ženski). 
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Preglednica 19: Pogostost uživanja živil glede na starostno skupino 

 

Pogostost uživanja živil 

Starostna 

skupina 

*** 

N 

1-krat na dan 

ali več. 

4–6-krat na 

teden. 

 

2-krat–3-krat 

na teden. 

 

1-krat na 

teden. 

1-krat–3-krat 

na mesec. 
Nikoli. 

2 α 

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

Zelenjava 
1 90 45 50,0 24 26,7 14 15,6 3 3,3 3 3,3 1 1,1 7,293 

* 
0,200 

2 87 29 33,3 24 27,6 23 26,4 7 8,0 3 3,4 1 1,1 

Sadje 
1 90 32 35,6 25 27,8 22 24,4 8 8,9 1 1,1 2 2,2 5,059 

* 
0,409 

2 87 40 46,0 19 21,8 19 21,8 7 8,0 2 2,3 0 0,0 

Mleko in mlečni izdelki 
1 90 19 21,1 22 24,4 27 30,0 11 12,2 9 10,0 2 2,2 8,219 

* 
0,145 

2 87 22 25,3 13 14,9 29 33,3 18 20,7 5 5,7 0 0,0 

Živila in žitni izdelki iz polnozrnatih žit 
1 95 12 13,3 14 15,6 22 24,4 24 26,7 12 13,3 6 6,7 

9,578 0,088 
2 82 12 13,8 10 11,5 20 23,0 13 14,9 15 17,2 17 19,5 

Beli kruh in izdelki iz bele moke 
1 95 14 15,6 16 17,8 34 37,8 16 17,8 7 7,8 3 3,3 

22,502 0,000 
2 82 40 46,0 13 14,9 14 16,1 10 11,5 7 8,0 3 3,4 

Ocvrte jedi 
1 95 1 1,1 2 2,2 22 24,4 35 38,9 25 27,8 5 5,6 4,305 

* 
0,506 

2 82 3 3,4 2 2,3 15 17,2 28 32,2 33 37,9 6 6,9 

Mesni izdelki (salame, paštete ipd.) 
1 95 6 6,7 13 14,4 33 36,7 20 22,2 11 12,2 7 7,8 

1,726 0,886 
2 82 6 6,9 14 16,1 31 35,6 17 19,5 15 17,2 4 4,6 

Ribe 
1 95 0 0,0 1 1,1 9 10,0 39 43,3 34 37,8 7 7,8 6,507 

* 
0,164 

2 82 0 0,0 3 3,4 4 4,6 33 37,9 32 36,8 15 17,2 

Perutnina 
1 95 1 1,1 11 12,2 51 56,7 19 21,1 3 3,3 5 5,6 17,175

* 
0,004 

2 82 0 0,0 13 14,9 34 39,1 35 40,2 5 5,7 0 0,0 

Rdeče meso (svinjina, govedina ipd. ) 
1 95 1 1,1 9 10,0 39 43,3 27 30,0 8 8,9 6 6,7 2,877

* 
0,719 

2 82 1 1,1 16 18,4 37 42,5 22 25,3 6 6,9 5 5,7 

Sladke pijače 
1 95 6 6,7 12 13,3 26 28,9 18 20,0 18 20,0 10 11,1 

11,129 0,049 
2 82 13 14,9 6 6,9 17 19,5 11 12,6 21 24,1 19 21,8 

Sladka živila (čokolada, napolitanke ipd.) 

 

1 95 8 8,9 21 23,3 27 30,0 21 23,3 10 11,1 3 3,3 
7,178 0,208 

2 82 10 11,5 13 14,9 26 29,9 15 17,2 21 24,1 2 2,3 

Legenda:   

*Ker pogoj 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti ni izpolnjen, je uporabljena in navedena vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa. 

***Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
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Preglednica 20: Pogostost uživanja živil glede na stopnjo izobrazbe 
 

Pogostost uživanja živil 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

N 

1x na dan ali 

več. 
4-6x na teden. 

 

2x-3x na 

teden. 

 

1x na teden. 
1x-3x na 

mesec. 
Nikoli. 2 

 
α 

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

Zelenjava 
1 95 35 36,8 22 23,2 25 26,3 8 8,4 4 4,2 1 1,1 8,795 

* 
0,118 

2 82 39 47,6 26 31,7 12 14,6 2 2,4 2 2,4 1 1,2 

Sadje 
1 95 37 38,9 19 20,0 28 29,5 9 9,5 1 1,1 1 1,1 6,482 

* 
0,262 

2 82 35 42,7 25 30,5 13 15,9 6 7,3 2 2,4 1 1,2 

Mleko in mlečni izdelki 
1 95 20 21,1 17 17,9 30 31,6 18 18,9 9 9,5 1 1,1 2,249 

* 
0,814 

2 82 21 25,6 18 22,0 26 31,7 11 13,4 5 6,1 1 1,2 

Živila in žitni izdelki iz polnozrnatih žit 
1 95 13 13,7 12 12,6 17 17,9 17 17,9 15 15,8 21 22,1 

17,100 0,004 
2 82 11 13,4 12 14,6 25 30,5 20 24,4 12 14,6 2 2,4 

Beli kruh in izdelki iz bele moke 
1 95 37 38,9 11 11,6 25 26,3 15 15,8 4 4,2 3 3,2 

11,474 0,043 
2 82 17 20,7 18 22,0 23 28,0 11 13,4 10 12,2 3 3,7 

Ocvrte jedi 
1 95 2 2,1 3 3,2 23 24,2 31 32,6 32 33,7 4 4,2 3,768 

* 
0,583 

2 82 2 2,4 1 1,2 14 17,1 32 39,0 26 31,7 7 8,5 

Mesni izdelki (salame, paštete ipd.) 
1 95 6 6,3 16 16,8 34 35,8 24 25,3 12 12,6 3 3,2 

5,950 0,311 
2 82 6 7,3 11 13,4 30 36,6 13 15,9 14 17,1 8 9,8 

Ribe 
1 95 0 0,0 2 2,1 4 4,2 45 47,4 28 29,5 16 16,8 11,804 

* 
0,019 

2 82 0 0,0 2 2,4 9 11,0 27 32,9 38 46,3 6 7,3 

Perutnina 
1 95 1 1,1 14 14,7 45 47,4 30 31,6 3 3,2 2 2,1 2,769 

* 
0,735 

2 82 0 0,0 10 12,2 40 48,8 24 29,3 3 6,1 3 3,7 

Rdeče meso (svinjina, govedina ipd. ) 
1 95 0 0,0 16 16,8 39 41,1 27 28,4 8 8,4 5 5,3 4,745 

* 
0,448 

2 82 2 2,4 9 11,0 37 45,1 22 26,8 6 7,3 6 7,3 

Sladke pijače 
1 95 13 13,7 13 13,7 23 24,2 13 13,7 18 18,9 15 15,8 

5,997 0,307 
2 82 6 7,3 5 6,1 20 24,4 16 19,5 21 25,6 14 17,1 

Sladka živila (čokolada, napolitanke 

ipd.) 

1 95 10 10,5 23 24,2 25 26,3 17 17,9 16 15,8 5 5,3 
8,864 0,115 

2 82 8 9,8 11 13,4 28 34,1 19 23,2 16 19,5 0 0,0 

Legenda:  

*Ker pogoj 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti ni izpolnjen, je uporabljena in navedena vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa. 

**** Nižja stopnja izobrazbe (srednja šola ali manj) in višja stopnja izobrazbe (višja šola ali več). 
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3.3.2.1 ZELENJAVA IN SADJE 

 

Zelenjava in sadje  sta pomembna vira prehranske vlaknine, elementov in vitaminov. Imata 

ugodno razmerje med visokim deležem hranilnimi snovmi in nizko energijsko vrednostjo z 

relativno dobrim učinkom sitosti (Mensink idr., 2013). Uživanje sadja in zelenjave v 

uravnoteženi prehrani ima velik pomen za optimalno delovanje organizma, saj uživanje teh 

dveh skupin živil lahko pomaga zaščititi pred veliko kroničnimi boleznimi (sladkorno boleznijo 

tipa 2, boleznimi srca in ožilja, debelostjo in nekaterih vrst raka) (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2018). 

 

Priporočila za sadje in zelenjavo priporočajo, da ti dve skupini živil uživamo večkrat dnevno 

(Zdrava prehrana, 2014; Hlastan Ribič, 2009b). Iz Preglednice 17 je razvidno, da 1-krat na dan 

ali pogosteje uživa zelenjavo 41,8 % anketirancev, sadje pa 40,7 %. Upoštevanje priporočil za 

sadje in zelenjavo je na podlagi teh rezultatov nezadovoljivo, saj več kot polovica odraslih ne 

upošteva priporočil za zelenjavo (58,2 %) in sadje (59,3 %). Glede na pretekle raziskave 

(Hlastan Ribič in Kranjc, 2014; Čutura Sluga idr., 2017, Gregorič in Fajdiga Turk, 2018), 

opravljene v Sloveniji, lahko potrdimo, da se neupoštevanje priporočil za zelenjavo nadaljuje. 

Leta 2001 je bil delež odraslih, ki je užival zelenjavo 1-krat na dan ali pogosteje, 67,7 % in leta 

2012 je bil njihov delež 39,1 %. Upoštevanje priporočil za zelenjavo se je malenkost izboljšalo 

leta 2016, vendar je bilo še vedno nezadovoljivo (42,9 %). V naši raziskavi smo ugotovili tudi 

nižji delež (40,7 %) anketirancev, ki so upoštevali priporočila za sadje glede na rezultate 

raziskave iz leta 2012 (Čutura Sluga idr. 2017), ko je sadje vsak dan uživalo 53,4 % odraslih, 

in raziskave iz leta 2016 (Gregorič in Fajdiga Turk, 2018).  Rezultati, prikazani v Preglednici 

18, kažejo, da 54,3 % žensk sadje uživa enkrat na dan ali pogosteje in upošteva priporočila za 

sadje, medtem ko sadje tako pogosto uživa samo 25,3 % moških.  Podobno so ugotovili tudi v 

raziskavi (Čutura Sluga idr.), pri kateri so moški manj pogosto uživali sadje in manj pogosto 

upoštevali priporočila za sadje, vendar so odstotki višji (Ženske: 65,3 %; Moški: 41,7 %). 

 

3.3.2.2 MLEKO IN MLEČNI IZDLEKI 

 

Mleko in mlečni izdelki so pomembni v zdravi prehrani, saj so bogati s kalcijem in vitamini (A, 

D, E in K). Mleko vsebuje esencialne aminokisline, ki so življenjsko pomembne, in ima visoko 

biološko in hranilno vrednost. Priporočila svetujejo, da posamezniki posegajo po manj mastnem 

mleku in mlečnih izdelkih zaradi nasičenih maščobnih maščob, ki škodujejo zdravju (Zdrava 

prehrana, 2014; Hlastan Ribič, 2009a). Uživanje mleka in mlečnih izdelkov naj bi delovalo kot 

zaščitni dejavnik pred rakom debelega črevesa in danke ter povišanim krvnim tlakom. Poleg 

tega je bil vnos mleka in mlečnih izdelkov povezan z nevtralnim ali zmanjšanim tveganjem za 

sladkorno bolezen tipa 2 in zmanjšanim tveganjem za bolezni srca in ožilja, zlasti kapi 

(Kongerslev Thorning idr., 2016). 

Zato je za mleko in mlečne izdelke priporočljivo, da se jih uživa dnevno, vendar so pridobljeni 

rezultati v naši raziskavi pokazali, da to upošteva približno petina (23,2 %) anketirancev. 

Primerjava z rezultati raziskave Gregorič in Fajdiga Turk (2018), pri kateri  je bil njihov delež  

približno dve petini (42,2 %), kaže slabše upoštevanje priporočil za mleko in mlečne izdelke v 



BREGAR, A. (2019). Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju. Magistrsko 

delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

50 
 

naši raziskavi (23,2 %). Naši rezultati se razlikujejo glede na  rezultate, pridobljene v raziskavi, 

opravljeni v Nemčiji, kjer je v povprečju bilo uživanje mleka in mlečnih izdelkov, z izjemo v 

starostnih skupini 51–80 let, pri moških v skladu s priporočili DGE, pri ženskah pa je bilo 

malenkost manj v skladu s priporočili. Razlog za to je lahko, da je Nemčija največji proizvajalec 

mleka v Evropi (Fink-Kessler, 2015). Razlog za nizki delež odraslih, ki so upoštevali 

priporočila za mleko in mlečne izdelke, je lahko tudi, da so se v virih informacij o zdravem 

prehranjevanju pojavljali različni miti in neresnice o škodljivem vplivu mleka in mlečnih 

izdelkov na zdravje, vendar raziskave (Soedamah-Muthu idr.,2012; Gijsbers idr., 2016, 

Kongerslev Thorning idr., 2016 in Guo idr., 2017) kažejo drugače.  

3.3.2.3 ŽITA IN ŽITNI IZDELKI 

 

Živila in žitni izdelki iz polnozrnatih žit imajo več bistvenih hranilnih snovi in prehranske 

vlaknine v primerjavi z živili iz bele moke, zato je priporočljivo v dnevno prehrano vključiti 

približno polovico polnovrednih žit in žitnih izdelkov (Zdrava prehrana, 2014; Hlastan Ribič, 

2009a). Uživanje polnovrednih žit in žitnih izdelkov je povezano z manjšim tveganjem bolezni 

srca in ožilja, raka, sladkorne bolezni ipd., zato je upoštevanje priporočil nujno (Aune idr., 

2016). Naši rezultati (Preglednica 17) so pokazali, da odrasli ne upoštevajo priporočil za 

polnozrnata žita in živila, saj pogosteje uživajo beli kruh in izdelke iz bele moke v primerjavi z 

živili in izdelki iz polnozrnatih žit.  Beli kruh in izdelke iz bele moke uživa 4-krat–6-krat na 

teden ali pogosteje 46,9 % odraslih, medtem ko tako pogosto uživa polnovredna žita in živila 

samo 27,2 % odraslih.  Med starostnima skupinama 1 (mlajši od 45 let) in 2 (starejši od 45 let) 

so vrednosti 2 – preizkusa hipoteze neodvisnosti (Preglednice 19) pokazale statistično 

pomembne razlike glede pogostosti uživanja belega kruh in izdelkov iz bele moke. Enkrat na 

dan ali pogosteje uživa beli kruh in izdelke iz bele moke 46,0 % odraslih, starejših od 45 let, in 

samo 15,6 % odraslih, starih do 45 let. Kot so pokazale vrednosti 2  – preizkusa hipoteze 

neodvisnosti (Preglednice 20), med odraslimi z nižjo in odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe so 

statistično pomembne razlike glede pogostosti uživanja živil in žitnih izdelkov iz polnozrnatih 

žit in belega kruh in izdelkov iz bele moke. Rezultati v Preglednici 20 so pokazali, da 58,5 % 

odraslih z višjo izobrazbo uživa živila in žitne izdelke iz polnozrnatih žit 2-krat–3-krat na teden 

ali pogosteje, medtem ko to počne 44,2 % odraslih z nižjo izobrazbo. Glede na raziskave (Mann, 

Pearce, McKevith, Thielecke in Seal, 2015; Bellisle, Hebel, Colin, Reye, in Hopkins, 2014) 

lahko potrdimo, da večina ljudi ne dosega in ne upošteva nacionalnih priporočil za polnozrnate 

izdelke.  

 

3.3.2.4 OCVRTE JEDI 

 

Priporočila za ocvrte jedi priporočajo, da se jih uživa čim redkeje (1-krat–3-krat na mesec ali 

manj). Glede ocvrtih jedi je delež anketiranih posameznikov v naši raziskavi, ki jih uživa 1-krat 

na teden ali pogosteje, 61,1 %. Glede na raziskavo Gregor Turk idr. (2018)  je to skoraj trikrat 

več (21,8 %) in glede na raziskavo Čutura Sluga idr. (2016) skoraj dvakrat več (29,5 %). 

Vrednosti Kullbackovega 2Î preizkusa (Preglednica 18) so pokazale statistično pomembne 

razlike pri pogostosti uživanja ocvrtih jedi med moškimi in ženskami. Polovica žensk (50 %) 

uživa ocvrte jedi 1-krat–3-krat na mesec ali manj pogosto, medtem ko tako pogosto uživa ocvrte 
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jedi uživa 26,5 % moških.  Moški, zajeti v naši raziskavi, zelo slabo upoštevajo priporočila za 

ocvrte jedi glede na ostale raziskave. 
 

3.3.2.5 MESO, MESNI IZDELKI IN RIBE 

 

V naši raziskavi smo ugotovili, da polovica (50,3 %) odraslih upošteva priporočila, ki veljajo 

za ribe in jih uživajo 1-krat na teden ali pogosteje. Po priporočilih zdravega prehranjevanja 

naj bi perutnino uživali do 3-krat na teden in rdeče meso največ 2-krat do 3-krat na teden. 85,9 

% anketiranih uživa perutnino 2–3-krat na teden ali redkeje, medtem ko tako pogosto uživa 

rdeče meso 84,7 % anketiranih. Večina anketiranih v naši raziskavi upošteva priporočila, ki 

veljajo za uživanje perutnine in rdečega mesa. Anketirani pa ne upoštevajo priporočil, ki 

veljajo za mesne izdelke in sicer, da se jih uživa čim redkeje (1-krat–3-krat na mesec ali manj). 

To priporočilo upošteva samo 20,9 % anketiranih. 

Vrednosti Kullbackovega 2Î preizkusa (Preglednica 18) so pokazale statistično pomembne 

razlike med moškimi in ženskami pri pogostosti uživanja rib in rdečega mesa. Več kot 

polovica žensk (54,3 %) uživa ribe 1-krat na teden ali pogosteje, medtem ko jih 45,7 % 

moških. 72,0 % moški uživa rdeče meso 2-krat–3-krat na teden ali pogosteje, medtem ko tako 

pogosto uživa rdeče meso 45,8 % žensk.  

Iz Preglednice 18 je razvidno tudi, da vrednosti 2  – preizkusa hipoteze neodvisnosti kažejo 

statistično pomembne razlike med spoloma pri pogostosti uživanja mesnih izdelkov. 94,0 % 

moških uživa mesne izdelke 1-krat na teden ali pogosteje, medtem ko tako pogosto uživa 

mesne izdelke 65,6 % žensk. Ti rezultati kažejo, da 34,4 % žensk in samo 6,0 % moških 

upošteva priporočila za mesne izdelke, za katere so priporočila, da se jih uživa čim redkeje (1-

krat–3-krat na mesec ali manj). 

Vrednosti Kullbackovega 2Î preizkusa, ki so prikazane v Preglednici 19, so pokazale 

statistično pomembne razlike pri ugotavljanju razlik med starostnima skupinama 1 (mlajši od 

45 let) in 2 (starejši od 45 let) glede pogostosti uživanja perutnine. 70,0 % mlajših od 45 let 

perutnino uživa 2-krat–3-krat na teden ali pogosteje. Enako pogosto perutnino uživa 54,0 % 

starejših od 45 let.  

Statistično pomembne razlike so pokazale vrednosti Kullbackovega 2Î preizkusa (Preglednica 

20), in sicer med odraslimi z nižjo in odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe glede pogostosti 

uživanja rib. 53,7 % odraslih z nižjo stopnjo izobrazbe uživa 1-krat na teden ali pogosteje, 

medtem ko tako pogosto uživa ribe  46,3 % odraslih z višjo stopnjo izobrazbe.  

V primerjavi z raziskavo, opravljeno v Nemčiji (Heuer idr., 2015), je upoštevanje priporočil 

za meso (perutnina, rdeče meso) zadovoljivo, saj glede na našo raziskavo odrasli ne uživajo 

preveč pogosto mesa, kot so to pokazali rezultati v Nemčiji. Če rezultate primerjamo z 

raziskavo (Gregorič in Fajdiga Turk, 2018) v Sloveniji, so bili ugotovljeni podobni rezultati 

glede pogostosti uživanja perutnine in rdečega mesa, vendar ne rib. V raziskavi (Gregorič in 

Fajdiga Turk, 2018) je samo 29, 0 % odraslih ribe zaužilo 1-krat na teden ali pogosteje, v naši 

raziskavi je bil delež 50,3 %. Razlog je mogoče, da se je ozaveščenost glede pozitivnega vpliva 
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rib na zdravje izboljšala.  Rezultati so pokazali, da odrasli preveč pogosto posegajo po mesnih 

izdelkih, in sicer so rezultati v naši raziskavi pokazali, da  skoraj štiri petine (79,2 %) odraslih 

uživa mesne izdelke enkrat na teden ali pogosteje. V primerjavi z rezultati (Gregorič in Fajdiga 

Turk, 2018) je to za 26 % višji delež. Glede na to, da je raziskava IARC (2015) ugotovila, da 

uživanje predelanega rdečega mesa škoduje zdravju, je neupoštevanje tega priporočila 

zaskrbljujoče. Moški manj pogosto uživajo ribe in pogosteje rdeče meso v primerjavi z 

ženskami, prav tako pogosteje uživajo mesne izdelke. Osebe z nižjo stopnjo izobrazbe bolj 

upoštevajo priporočila za ribe. 

3.3.2.6 SLADKE PIJAČE IN ŽIVILA 

 

Vse večja ozaveščenost se kaže na področju sladkorja in sladkih pijač, saj je malo več kot dve 

tretjini odraslih v letu 2001 tedensko ali pogosteje uživalo sladke pijače, rezultati, pridobljeni 

2016, pa so pokazali, da to počne samo še slaba tretjina (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2018). Naši rezultati se razlikujejo, saj so rezultati pokazali, da sladke pijače uživa 1-krat na 

teden ali pogosteje  približno tri petine (61,6 %) odraslih, medtem ko sladka živila tako pogosto 

uživa štiri petine (79,6 %) anketiranih. Ti dve skupini živil naj bi uživali čim redkeje (1-krat–

3-krat na mesec ali manj). Iz Preglednice 18 je razvidno, da vrednosti 2  – preizkusa hipoteze 

neodvisnosti kažejo statistično pomembne razlike med spoloma pri pogostosti uživanja sladkih 

pijač. Ti rezultati kažejo, da več kot polovica žensk (51,0 %) upošteva priporočila za sladke 

pijače in jih uživa 1-krat–3-krat na mesec, medtem ko to počne manj kot ena četrtina moških 

(24,1%). Na podlagi tega ocenjujemo, da so podatki podobni tistim iz leta 2001 (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje, 2018). 
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3.3.2.7 ZAJTRK 

 

V dnevni prehrani je zajtrk obrok, ki vpliva na posameznikov dnevni ritem prehranjevanja in s 

hranili ter energijo oskrbi organizem zjutraj. Posamezniki, ki uživajo zajtrk, imajo preko dneva 

bolj zdravo in redno prehranjevanje, zato je priporočljivo uživati zajtrk vsakodnevno (Hlastan 

Ribič, 2009a). Zato nas je zanimalo, ali  anketirani zajtrkujejo vsak dan.  

 

Preglednica 21: Pogostost uživanja zajtrka glede na spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbo 

 

Ali zajtrkujete vsak dan? 
DA NE 

2  α 
f f (%) f f (%) 

Spol 

** 

M 48 57,8 35 42,2 

0,813 0,367 Ž 48 51,1 46 48,9 

Skupaj 96 54,2 81 45,8 

Starostna 

skupina 

*** 

1 42 46,7 48 53,3 

4,228 0,040 2 54 62,1 33 37,9 

Skupaj 96 54,2 81 45,8 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 54 56,8 41 43,2 

0,561 0,454 2 42 51,2 40 48,8 

Skupaj 96 54,2 81 45,8 

Legenda:  

**  M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

**** 1 - nižja stopnja izobrazbe (srednja šola ali manj) in 2 - višja stopnja izobrazbe (višja šola ali več). 

 

Zajtrk uživa vsak dan več kot polovica (54,2 %) anketiranih, kar je skladno s podatki raziskave, 

ki so jo objavili Čutura Sluga idr. (2016) in Gregorič in Fajdiga Turk (2018). V naših rezultatih 

niso vrednosti 2  – preizkusa hipoteze neodvisnosti pokazale statistično pomembnih razlik med 

moškimi in ženskami ter tistimi z nižjo ali višjo stopnjo razliko. So pa pokazale statistično 

pomembne razlike med starostnima skupinama 1 (mlajši od 45 let) in 2 (starejši od 45 let). 

Delež odraslih, ki so stari do 45 let in zajtrka ne uživa vsak dan, je 53,3  %, medtem ko je delež  

tistih, ki so starejši od 45 let in ne uživajo zajtrka vsak dan, 37,9 %. 
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3.3.2.8 ŠTEVILO OBROKOV 

 

Po priporočilih zdravega prehranjevanja naj bi dnevno zaužili tri do pet obrokov, zato smo 

ugotavljali, ali odrasli upoštevajo to priporočilo in zaužijejo ustrezno količino obrokov dnevno. 

Anketirani so glede na svoje prehranjevalne navade glede zajtrka obkrožili odgovor, ki je bil 

značilen za njih.  

Preglednica 22: Število zaužitih obrokov na dan glede na spol, starostno skupino in stopnjo 

izobrazbe 

 
Koliko obrokov v 

povprečju zaužijete vsak 

dan? 

2 ali manj 3-5 na dan 6 ali več 

2  α 
f f (%) f f (%) f f (%) 

Spol 

** 

M 9 10,8 59 71,1 15 18,1 

17,271 0,000 Ž 28 29,8 63 67,0 3 3,2 

Skupaj 37 20,9 122 68,9 18 10,2 

Starostna 

skupina 

*** 

1 19 21,1 65 72,2 6 6,7 

2,501 0,286 2 18 20,7 57 65,5 12 13,8 

Skupaj 37 20,9 122 68,9 18 10,2 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 21 22,1 60 63,2 14 14,7 

5,338 0,069 2 16 19,5 62 75,6 4 4,9 

Skupaj 37 20,9 122 68,9 18 10,2 

Legenda:  

**  M (moški) in Ž (ženski).  

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let).  

**** 1 - nižja stopnja izobrazbe (srednja šola ali manj) in 2 - višja stopnja izobrazbe (višja šola ali več). 

 

Iz Preglednice 22 je razvidno, da upošteva to priporočilo 68,9 % odraslih. Glede na vrednosti 

2  – preizkusa hipoteze neodvisnosti smo ugotovili, da nastajajo statistično pomembne razlike 

med moškimi in ženskami glede števila zaužitih obrokov. Ženske imajo manj pogosto ustrezno 

število dnevnih obrokov. Na dan zaužije 2 obroka ali manj 29,8 % žensk in 10,8 % moških. 
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3.3.2.9 TEKOČINA 

 

Telo odraslega posameznik naj bi dnevno v povprečju potrebovalo od 1,5 do 3 l tekočine. 

Ustrezna količina zaužite tekočine je eno izmed priporočil zdravega prehranjevanja, zato smo 

odrasle vpraševali, koliko tekočine v povprečju dnevno zaužijejo.  

Preglednica 23: Uživanje tekočine na dan med odraslimi glede na spol, starostno skupino in 

stopnjo izobrazbe 
 

Legenda: 

** M (moški) in Ž (ženski).  

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let).  

**** 1 - nižja stopnja izobrazbe (srednja šola ali manj) in 2 - višja stopnja izobrazbe (višja šola ali več). 

 

To priporočilo upošteva manj kot polovica (45,8 %) odraslih, zajetih v naši raziskavi. Za vzorec 

smo ugotovili, da 45,2 % odraslih dnevno popije do 1,5 l tekočine in 9,0 % popije manj do 0,5 

l tekočine. Kot je 2  – preizkusa hipoteze neodvisnosti pokazal, da so med moškimi in ženskami 

statistično pomembne razlike glede tega, koliko tekočine popijejo na dan. Moški pogosteje 

upoštevajo priporočila in dnevno popijejo več kot 1,5 l tekočine, in sicer je teh v naši raziskavi 

57,8 %, žensk pa 35,1 %. 

 

  

Koliko tekočine v 

povprečju popijete na 

dan? 

do 0,5 l 0,5-1,5 l več kot 1,5 

2  α 
f f (%) f f (%) f f (%) 

Spol 

** 

M 6 7,2 29 34,9 45 57,8 

9,180 0,010 Ž 10 10,6 51 54,3 33 35,1 

Skupaj 16 9,0 80 45,2 81 45,8 

Starostna 

skupina 

*** 

1 5 5,6 44 48,9 41 45,6 

1,315 1,315 2 11 12,6 36 41,4 40 46,0 

Skupaj 16 9,0 80 45,2 81 45,8 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

1 21 22,1 60 63,2 14 14,7 

5,338 0,069 2 16 19,5 62 75,6 4 4,9 

Skupaj 37 20,9 122 68,9 18 10,2 
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3.3.2.10  MAŠČOBE PRI PRIPRAVI HRANE 

 

Maščobe, ki se priporočajo, da se uporabljajo pri pripravi hrane, so kakovostna rastlinska olja 

(oljčno, repično, sončnično ipd.). Zanimalo nas je, kako pogosto jih anketirani uporabljajo  pri 

pripravi hrane v primerjavi z ostalimi vrstami maščob (maslo, margarino, mast, mast z ocvirki).  

 

Preglednica 24: Pogostost uporabe navedene vrste maščob pri pripravi hrane 

 

 

Zelo pogosto pri pripravi hrane uporablja rastlinska olja 28,2 % odraslih in pogosto 39,5 %.  

Največji delež odraslih uporablja maslo občasno (50,8 %), redko ga uporablja 29,4 % in  

pogosto 11,3 %. Mast, mast z ocvirki 10,7 % odraslih uporablja pogosto, 28,8 % občasno in 

33,3 % redko. Nikoli pri priprave hrane ne uporablja margarine 41,8 % odraslih, redko jo 

uporabi  36,2 % in občasno 18,1 %.  

 

Preglednica 25: Pogostost uporabe navedene vrste maščob pri pripravi hrane glede na spol 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

**M (moški) in Ž (ženski).  

 

T-test za neodvisne vzorce je med moškimi in ženskami pokazal statistično pomembne razlike 

glede pogostosti uporabe margarine pri pripravi hrane. Moški (M=1,99) so v povprečju 

pogosteje uporabili margarino pri pripravi hrane kot ženske (M=1,71). 

  

Kako pogosto pri 

pripravi hrane 

uporabljate navedene 

vrste maščob? 

 

N 

Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. Zelo pogosto. 

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

Rastlinska olja 177 1 0,6 13 7,3 43 24,3 70 39,5 50 28,2 

Maslo 177 10 5,6 52 29,4 90 50,8 20 11,3 5 2,8 

Mast, mast z ocvirki 177 42 23,7 59 33,3 51 28,8 19 10,7 6 3,4 

Margarino 177 74 41,8 64 36,2 32 18,1 6 3,4 1 0,6 

Kako pogosto pri pripravi 

hrane uporabljate 

navedene vrste maščob? 

 

Spol 

** 
N 

M 

* 
SD t df p 

Rastlinska olja 
M 83 3,81 0,86 

-1,050 170 0,295 
Ž 89 3,96 0,98 

Maslo 
M 83 2,70 0,79 

-0,953 170 0,342 
Ž 89 2,82 0,87 

Mast, mast z ocvirki 
M 83 2,35 1,02 

0,007 170 0,995 
Ž 89 2,35 1,12 

Margarino 
M 83 1,99 0,86 

2,104 170 0,037 
Ž 89 1,71 0,88 
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Preglednica 26: Pogostost uporabe navedene vrste maščob pri pripravi hrane glede na 

starostno skupino 

 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Med starostnima skupinama 1 (do 45 let) in 2 (starost nad 45 let)  so vrednosti T-testa za 

neodvisne vzorce pokazale statistično pomembne razlike pri pogosti uporabi masti, masti z 

ocvirki pri pripravi hrane. Odrasli nad 45 let (M=2,54) so v povprečju  pogosteje uporabili mast, 

mast z ocvirki pri pripravi hrane kot odrasli do 45 let (M=2,17). 

  

Kako pogosto pri pripravi 

hrane uporabljate 

navedene vrste maščob? 

 

Starostna 

skupina 

*** 

N 
M 

* 
SD t df p 

Rastlinska olja 
1 89 3,84 0,97 

-0,603 170 0,548 
2 83 3,93 0,88 

Maslo 
1 89 2,66 0,92 

-1,613 170 0,109 
2 83 2,87 0,73 

Mast, mast z ocvirki 
1 89 2,17 1,09 

-2,322 170 0,021 
2 83 2,54 1,02 

Margarino 
1 89 1,80 0,80 

-0,697 170 0,487 
2 83 1,89 0,96 
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Preglednica 27: Pogostost uporabe navedene vrste maščob pri pripravi hrane glede na stopnjo 

izobrazbe 
 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

*** 1 - nižja stopnja izobrazbe (srednja šola ali manj) in 2 - višja stopnja izobrazbe (višja šola ali več). 

 

Pri pogostosti uporabe margarine in masti, masti z ocvirki je T-test za neodvisne vzorce pokazal 

statistično pomembne razlike med odraslimi z nižjo izobrazbo in posamezniki z višjo izobrazbo. 

Odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe (M=2,52) so v povprečju  pogosteje uporabili mast, mast z 

ocvirki pri pripravi hrane kot odrasli z višjo stopnjo (M=2,15). Odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe 

(M=2,00) so v povprečju  pogosteje uporabili margarino pri pripravi hrane kot odrasli z višjo 

stopnjo (M=1,66). 

 

Glede na pridobljene podatke lahko sklepamo, da odrasli upoštevajo priporočila za uporabo 

rastlinskih olj pri pripravi hrane, saj izbirajo rastlinska olja bolj pogosto od drugih vrst maščob 

(maslo, margarine, mast, mast z ocvirki). Rezultati so podobni kot v raziskavi Gregorič in 

Fajdiga Turk (2018). Ugotovili smo tudi, da so moški bolj pogosto uporabili margarino pri 

pripravi hrane v primerjavi z ženskami, odrasli, starejši od 45 let, so bolj pogosto uporabili 

mast, mast z ocvirki pri pripravi hrane v primerjavi z mlajšimi od 45 let in da odrasli z nižjo 

stopnjo izobrazbe bolj pogosto uporabljajo margarino in  masti, masti z ocvirki v primerjavi z 

odraslimi z višjo stopnjo izobrazbe.  

 

3.3.3.1 ZAVIRALNI DEJAVNIKI ZA NEUPOŠTEVANJE PRIPOROČIL 

 

Ker so različne raziskave (Heuer idr., 2015; Čutura Sluga idr., 2016; Blumberg idr., 2015) 

pokazale, da je upoštevanje priporočil o zdravem prehranjevanju med odraslimi slabo, smo 

ugotavljali možne vzroke, zakaj je  tako.  

 

  

Kako pogosto pri pripravi 

hrane uporabljate 

navedene vrste maščob? 

 

Stopnja 

izobrazbe 

*** 

N M SD t df p 

Rastlinska olja 
1 93 3,79 0,88 

-1,529 175 0,128 
2 79 4,00 0,96 

Maslo 
1 93 2,83 0,67 

1,131 175 0,260 
2 79 2,68 0,99 

Mast, mast z ocvirki 
1 93 2,52 1,01 

2,255 175 0,025 
2 79 2,15 1,11 

Margarino 
1 93 2,00 0,91 

2,577 175 0,011 
2 79 1,66 0,82 
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3.3.3.1 SAMOOCENA O LASTNEM NAČINU PREHRANJEVANJA  

 

V anketnem vprašalniku smo tudi spraševali odrasle, kako zdravo se po njihovem mnenju 

prehranjujejo. Podati so morali svojo oceno prehranjevanja s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne 

lestvice (1- zelo nezdrava, 2 - nezdrava, 3 - niti nezdrava  niti zdrava, 4 - zdrava in 5 - zelo 

zdrava).  

 Preglednica 28: Ocena mnenja o tem, kako zdravo se prehranjujejo 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - zelo nezdravo, 2 - nezdravo, 3 - niti nezdravo niti 

zdravo, 4 - zdravo, 5 - zelo zdravo). 

 

Preglednica 29: Ocena mnenja o tem, kako zdravo se prehranjujejo odrasli glede na spol, 

starostno skupino in stopnjo izobrazbe 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - zelo nezdravo, 2 - nezdravo, 3 - niti nezdravo niti 

zdravo, 4 - zdravo, 5 - zelo zdravo). 

** M (moški) in Ž (ženski). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Ugotovili smo, da je 46 % anketiranih ocenilo svoje prehranjevalne navade kot zdrave oziroma 

zelo zdrave. 41,2 % odraslih je odgovorilo, da se prehranjujejo niti nezdravo niti zdravo, 

medtem ko je 11,9 %  mnenja, da je njihovo prehranjevanje nezdravo, in 0,6 % zelo nezdravo. 

Na osnovi tega lahko sklepamo, da je lahko to eden od zaviralnih dejavnikov za neupoštevanje 

priporočil o zdravem prehranjevanju, saj so anketiranci mnenja, da njihova prehrana ne škoduje 

zdravju. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v raziskav Rosenlund Sørensena in Holm (2016).  

Glede na vrednosti T-testa za neodvisne vzorce ni statistično pomembnih razlik med spoloma, 

starostnima skupinama in stopnjama izobrazbe. Kažejo pa se razlike v vzorcu, in sicer da 

ženske, mlajši od 45 let in odrasli z višjo stopnjo izobrazbe ocenjujejo svoje prehranjevanje bolj 

zdravo.   

Kako zdravo se 

prehranjujete? 
N 

Zelo 

nezdravo. 
Nezdravo. 

Niti 

nezdravo, 

niti zdravo. 

Zdravo. 
Zelo 

zdravo. M 

* 
SD 

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

(%) 

Vsi anketiranci 177 1 0,6 21 11,9 73 41,2 79 44,6 3 1,7 3,35 0,73 

Kako zdravo se prehranjujete? N 
M 

* 
SD t df p 

Spol 

** 

M 83 3,28 0,75 
-1,233 170 0,219 

Ž 94 3,42 0,72 

Starostna skupina 

*** 

1 90 3,40 0,70 
1,025 170 0,307 

2 87 3,29 0,77 

Stopnja izobrazbe 

**** 

1 95 3,25 0,76 
-1,925 175 0,056 

2 82 3,46 0,69 
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3.3.3.2 POZORNOST, KI JO POSAMEZNIKI NAMENIJO UPOŠTEVANJU 

PRIPOROČIL 

 

Glede na to, da poznavanje priporočil ni dovolj za njihovo upoštevanje, nas je zanimalo, kako 

pogosto so odrasli pozorni, koliko zaužijejo določene hrane. Ugotoviti smo želeli, ali so pogosto 

pozorni, ali upoštevajo priporočila o zdravem prehranjevanju ali ne. 

 

Preglednica 30: Kako pogosto so odrasli pozorni, koliko hrane zaužijejo  

Legenda:  

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

 

Anketiranci so najpogosteje pozorni, koliko popijejo tekočine (M=3,62), najmanj pogosto pa 

so pozorni, koliko zaužijejo transmaščobnih kislin (M=2,54). Glede na to, da smo v rezultatih 

v naši raziskavi ugotovili, da je upoštevanje priporočil za tekočino pri več kot polovici 

anketiranih nezadovoljivo, lahko sklepamo, da so anketirani še premalo pozorni, koliko 

tekočine zaužijejo na dan. V raziskavi smo ugotovili, da uživanje hrane (soli, sladkorja, 

maščobnih živil, transmaščobnih kislin, sadja, zelenjave, tekočine) ni v skladu s priporočili in  

da so povprečju odrasli le občasno pozorni, koliko te hrane zaužijejo (Preglednica 29).  Zato 

lahko sklepamo, da so odrasli premalo pozorni, koliko zaužijejo določenih živil. 

 

  

Kako pogosto ste pozorni, 

koliko navedene hrane 

zaužijete? 

Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. 
Zelo 

pogosto. M 

* 
SD 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Sol 37 20,9 36 20,3 48 27,1 52 29,4 4 2,3 2,72 1,16 

Sladkor 18 10,2 23 13,0 60 33,9 55 31,1 21 11,9 3,22 1,13 

Maščobna živila (maslo, 

margarina) 
23 13,0 34 19,2 64 36,2 45 25,4 11 6,2 2,93 1,10 

Transmaščobne kisline 53 29,9 27 15,3 54 30,5 34 19,2 9 5,1 2,54 1,24 

Beli kruh in izdelki iz bele 

moke 
33 18,6 30 16,9 46 26,0 44 24,9 24 13,6 2,98 1,31 

Ribe 45 25,4 30 16,9 53 29,9 36 20,3 13 7,3 2,67 1,26 

Sadje 27 15,3 28 15,8 43 24,3 57 32,2 22 12,4 3,11 1,26 

Zelenjava 31 17,5 24 13,6 28 15,8 66 37,3 28 15,8 3,20 1,35 

Pitje tekočine 20 11,3 17 9,6 29 16,4 55 31,1 56 31,6 3,62 1,32 
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Preglednica 31: Kako pogosto so odrasli glede na spol  pozorni, koliko hrane zaužijejo  

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

** M (moški) in Ž (ženski). 

 

Statistično pomembne razlike med spoloma so pokazale vrednosti T-testa za neodvisne vzorce 

za sladkor, maščobna živila, beli kruh in izdelke iz bele moke, ribe, sadje, zelenjavo in pitje 

tekočine. Ženske so večkrat pozorne, koliko zaužijejo  sladkorja, maščobnih živil, belega kruha 

in izdelkov iz bele moke, rib, sadja, zelenjave in tekočine kot moški. 

 

  

Kako pogosto ste pozorni, 

koliko navedene hrane 

zaužijete? 

Spol 

** 

M 

* 
SD t df p 

Sol 
M 2,61 1,23 

-0,779 170 0,437 
Ž 2,75 1,10 

Sladkor 
M 2,88 1,25 

-3,669 170 0,000 
Ž 3,49 0,93 

Maščobna živila (maslo, 

margarina) 

M 2,61 1,26 
-3,650 170 0,000 

Ž 3,21 0,87 

Transmaščobne kisline 
M 2,41 1,23 

-1,272 170 0,205 
Ž 2,65 1,26 

Beli kruh in izdelki iz bele 

moke 

M 2,61 1,27 
-3,418 170 0,001 

Ž 3,28 1,29 

Ribe 
M 2,37 1,22 

-2,946 170 0,004 
Ž 2,93 1,27 

Sadje 
M 2,76 1,29 

-3,326 170 0,001 
Ž 3,38 1,16 

Zelenjava 
M 2,92 1,41 

-2,513 170 0,013 
Ž 3,43 1,26 

Pitje tekočine 
M 3,21 1,51 

-4,079 170 0,000 
Ž 4,00 1,01 
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Preglednica 32: Kako pogosto so odrasli pozorni, koliko hrane zaužijejo, glede na starostno 

skupino 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Kot je pokazal T-test za neodvisne vzorce, ni statistično pomembnih razlik med starostnima 

skupinama 1 in 2 glede na to, kako pogosto so pozorni, koliko soli, sladkorja, maščobnih živil, 

transmaščobnih kislin, rib, sadja, zelenjave in tekočine zaužijejo. Se pa v vzorcu kaže, da so 

starejši od 45 let manj pogosto pozorni, koliko zgoraj navedene hrane zaužijejo v primerjavi z 

mlajšimi. 

  

Kako pogosto ste pozorni, 

koliko navedene hrane 

zaužijete? 

Starostna 

skupina 

*** 

M 

* 
SD t df p 

Sol 
1 2,78 1,15 

1,043 170 0,299 
2 2,59 1,18 

Sladkor 
1 3,27 1,07 

0,859 170 0,392 
2 3,12 1,20 

Maščobna živila (maslo, 

margarina) 

1 2,94 1,07 
0,236 170 0,814 

2 2,90 1,17 

Transmaščobne kisline 
1 2,63 1,22 

1,026 170 0,306 
2 2,43 1,28 

Beli kruh in izdelki iz bele 

moke 

1 3,00 1,28 
0,419 170 0,676 

2 2,97 1,36 

Ribe 
1 2,73 1,19 

0,720 170 0,472 
2 2,59 1,35 

Sadje 
1 3,17 1,22 

0,937 170 0,350 
2 2,99 1,31 

Zelenjava 
1 3,26 1,29 

0,784 170 0,434 
2 3,10 1,42 

Pitje tekočine 
1 3,78 1,20 

1,625 170 0,106 
2 3,45 1,45 
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Preglednica 33: Kako pogosto so odrasli pozorni glede na stopnjo izobrazbe, koliko hrane 

zaužijejo  

Legenda:  

֍Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 
**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Vrednosti T-testa za neodvisne vzorce so pokazale statistično pomembne razlike med 

anketiranimi z nižjo stopnjo izobrazbe in anketiranimi z višjo stopnjo izobrazbe glede uživanja 

transmaščobnih kislin. Anketirani z višjo stopnjo izobrazbe (M=2,74) so  pogosteje pozorni, 

koliko zaužijejo transmaščobnih kislin, kot anketirani z nižjo stopnjo izobrazbe, mlajši od 45 

let (M=2,37). Pri vzorcu se pokaže tudi, da so posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe bolj 

pozorni, koliko zaužijejo ostalih navedenih živil (sol, sladkor, maščobna živila, beli kruh in 

izdelke iz bele moke, sadje, zelenjavo, pitje tekočine), kot posamezniki z nižjo stopnjo 

izobrazbe. 

 

Zaključimo lahko, da so v povprečju odrasli le občasno pozorni, kako pogosto zaužijejo živila 

(sol, sladkor, maščobna živila, transmaščobne kisline, ribe, sadje zelenjava, tekočine), ki so 

navedena v Preglednici 29. Ženske so pogosteje pozorne, koliko zaužijejo sladkorja, maščobnih 

živil, belega kruha in izdelkov iz bele moke, rib, sadja, zelenjave in tekočine, kot moški. 

Upoštevanje priporočil o teh živilih je slabo z izjemo rib, zato lahko sklepamo, da je zaviralni 

dejavnik za neupoštevanje priporočil lahko tudi to, da  odrasli namenijo premalo pozornosti, 

koliko določene hrane in živil zaužijejo, in posledično namenijo premalo pozornosti 

upoštevanju priporočil o zdravem prehranjevanju.  

 

  

Kako pogosto ste pozorni, 

koliko navedene hrane 

zaužijete? 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

M 

* 
SD t df p 

Sol 
1 2,63 1,24 

-1,059 175 0,291 
2 2,82 1,07 

Sladkor 
1 3,08 1,18 

-1,658 175 0,099 
2 3,37 1,06 

Maščobna živila (maslo, 

margarina) 

1 2,79 1,17 
-1,791 175 0,075 

2 3,09 1,01 

Transmaščobne kisline 
1 2,37 1,31 

-2,021 175 0,045 
2 2,74 1,14 

Beli kruh in izdelki iz bele 

moke 

1 2,82 1,34 
-1,719 175 0,087 

2 3,16 1,26 

Ribe 
1 2,66 1,33 

-0,104 175 0,917 
2 2,68 1,18 

Sadje 
1 3,08 1,25 

-0,262 175 0,793 
2 3,13 1,27 

Zelenjava 
1 3,17 1,35 

-0,371 175 0,711 
2 3,24 1,35 

Pitje tekočine 
1 3,47 1,38 

-1,608 175 0,110 
2 3,79 1,24 
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3.3.3.3 STRINJANJE S TRDITVAMI O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU 

 

Za prehranske mite je značilno, da so to neustrezne informacije o prehrani, ki niso znanstveno 

podprte in lahko negativno vplivajo na način prehranjevanja. Zanimalo nas je, koliko se odrasli 

strinjajo z nekaterimi trditvami, ki jih lahko označimo kot mite.  

 

Preglednica 34: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

Anketirani se najbolj strinjajo s trditvijo, da holesterol v prehrani škoduje zdravju (M=3,86), in 

najmanj s trditvijo, da jajca vsebujejo veliko holesterola, zato niso zdrava (M=2,58). Rezultati 

kažejo na to, da se razlikuje mnenje odraslih o trditvah, ki jih lahko označimo kot prehranski 

mit (neustrezno informacijo) in resnico (ustrezno informacijo).  Dve trditvi, ki govorita o 

prehranskem holesterolu, so ocenili različno; v eni trditvi je prehranski holesterol škodljiv, v 

primeru jajc pa ni. Prehranski vnos holesterola ima le malo vpliva na povečano tveganje za 

nastanek srčno-žilnih bolezni. Glavni dejavnik tega tveganja je razmerje med lipoproteinskimi 

delci HDL in LDL, na tega pa najverjetneje negativno vpliva previsok dnevni vnos energije, 

nasičenih in trans maščobnih kislin, prenizek vnos prehranske vlaknine (Cigić, 2018). Zato so 

jajca kljub temu, da vsebujejo veliko holesterola, del zdrave prehrane (Xu idr., 2018). 66,1 % 

anketiranih se strinja ali zelo strinja s trditvijo, da je maslo bolj zdravo od margarine, kar ne 

drži, saj se je postopek priprave margarine spremenil in je danes maščobno-kislinska sestava v 

maslu manj ugodna v primerjavi s tisto v margarini. V maslu je prisotnih manj nenasičenih 

maščobnih kislin kot v margarini (Nacionalni portal o hrani in prehrani, 2016d).  

  

Strinjanje s 

trditvami 

Nikakor se 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam. 

Se strinjam. 
Popolnoma 

se strinjam. M 

* 
SD 

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

Gluten v pšenični 

moki škoduje 

zdravju. 

13 7,3 45 25,4 58 32,8 41 23,2 20 11,3 3,06 1,11 

Holesterol v hrani 

škoduje zdravju. 
0 0,0 21 11,9 35 19,8 68 38,4 53 29,9 3,86 1,08 

Prehrana z malo 

ogljikovih hidratov 

ne škoduje zdravju. 

9 5,1 33 18,6 52 29,4 59 33,3 24 13,6 3,32 0,98 

Jajca vsebujejo 

veliko holesterola, 

zato niso zdrava. 

26 14,7 70 39,5 40 22,6 35 19,8 6 3,4 2,58 1,07 

Maslo je bolj zdravo 

od margarine. 
4 2,3 16 9,0 40 22,6 67 37,9 50 28,2 3,81 1,02 
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Preglednica 35: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju glede na spol 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1- nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

** M (moški) in Ž (ženski). 

 

Vrednosti T-testa za neodvisne vzorce niso pokazale statistično pomembnih razlik med 

moškimi in ženskami glede strinjanja s trditvami o zdravem prehranjevanju. 

 

Preglednica 36: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju glede na starostno skupino 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Glede na starostni skupini 1 in 2 so bile ugotovljene statistično pomembne razlike glede 

strinjanja s trditvami, da jajca vsebujejo veliko holesterola, zato niso zdrava. S to trditvijo se 

strinja več starejših od 45 let (M=2,86) v primerjavi z mlajšimi od 45 let (M=2,33). 

 

  

Strinjanje s 

trditvami 

Spol 

** 

M 

* 
SD t df p 

Gluten v pšenični moki škoduje 

zdravju. 

M 2,98 1,05 
-0,868 170 0,387 

Ž 3,12 1,18 

Holesterol v hrani škoduje 

zdravju. 

M 3,98 0,94 
1,068 170 0,287 

Ž 3,82 0,97 

Prehrana z malo ogljikovih 

hidratov ne škoduje zdravju. 

M 3,29 1,05 
-0,219 170 0,827 

Ž 3,33 1,14 

Jajca vsebujejo veliko holesterola, 

zato niso zdrava. 

M 2,65 1,05 
0,810 170 0,419 

Ž 2,52 1,11 

Maslo je bolj zdravo od 

margarine. 

M 3,77 0,97 
-0,383 170 0,702 

Ž 3,83 1,09 

Strinjanje s 

trditvami 

Starostna 

skupina 

*** 

M 

* 
SD t df p 

Gluten v pšenični moki škoduje 

zdravju. 

1 3,09 1,08 
0,457 170 0,649 

2 3,01 1,15 

Holesterol v hrani škoduje 

zdravju. 

1 3,84 0,95 
-0,747 170 0,456 

2 3,95 0,96 

Prehrana z malo ogljikovih 

hidratov ne škoduje zdravju. 

1 3,42 1,17 
1,339 170 0,182 

2 3,19 1,08 

Jajca vsebujejo veliko 

holesterola, zato niso zdrava. 

1 2,33 0,93 
-3,302 170 0,001 

2 2,86 1,17 

Maslo je bolj zdravo od 

margarine. 

1 3,78 1,01 
-0,356 170 0,722 

2 3,83 1,06 
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Preglednica 37: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju glede na stopnjo izobrazbe 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam  niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da med odraslimi z nižjo stopnjo in odraslimi z višjo 

stopnjo izobrazbe nastajajo razlike glede strinjanja s trditvijo, da holesterol v hrani škoduje 

zdravju in da jajca vsebujejo veliko holesterola, zato niso zdrava. Osebe z nižjo stopnjo 

izobrazbe se bolj strinjajo z obema trditvama (M=4,02; M=2,81) kot osebe z višjo stopnjo 

izobrazbe (M=3,68; M=2,31). 

Trditve, ki jih lahko označimo kot mite (neustrezne informacije), so naslednje: gluten v pšenični 

moki škoduje zdravju, holesterol v hrani škoduje zdravju,  prehrana z malo ogljikovih hidratov 

ne škoduje zdravju in   maslo je bolj zdravo od margarine. Več kot polovica odraslih ni menila, 

da se z zgoraj navedenimi trditvami ne strinja ali nikakor ne strinja, kar bi bilo ustrezno mnenje 

o trditvah o prehrani. Izjema je trditev, ki jo prav tako lahko označimo kot mit, in sicer da jajca 

vsebujejo veliko holesterola, zato niso zdrava. Mnenje odraslih je bilo samo pri tej trditvi 

ustrezno, saj se  s to trditvijo ni strinjala ali nikakor strinjala več kot polovica anketiranih. Še ta 

izjema je malo nasprotujoča, saj so trditev, da prehranski holesterol škoduje zdravju, ocenili kot 

tisto, s katero se najbolj strinjajo. Z določenimi trditvami se bolj strinjajo starejši od 45 let in 

odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe. Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da imajo odrasli 

težave pri razlikovanju med trditvami, ki jih lahko označimo kot mite, in trditvami, ki jih lahko 

označimo kot resnice, kar lahko deluje kot zaviralni dejavnik pri upoštevanju priporočil.  
 

  

Strinjanje s 

trditvami 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

M 

* 
SD t df p 

Gluten v pšenični moki škoduje 

zdravju. 

1 3,08 1,14 
0,356 175 0,722 

2 3,02 1,09 

Holesterol v hrani škoduje 

zdravju. 

1 4,02 0,91 
2,319 175 0,022 

2 3,68 1,03 

Prehrana z malo ogljikovih 

hidratov ne škoduje zdravju. 

1 3,31 1,08 
-0,147 175 0,884 

2 3,33 1,09 

Jajca vsebujejo veliko 

holesterola, zato niso zdrava. 

1 2,81 1,09 
3,220 175 0,002 

2 2,31 0,99 

Maslo je bolj zdravo od 

margarine. 

1 3,87 0,96 
0,922 175 0,358 

2 3,73 1,09 
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Preglednica 38: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

 

Rezultati, ki so prikazani v Preglednici 38, so pokazali, da se anketiranci najbolj strinjajo  s 

trditvijo, da je zdrava prehrana draga (M=3,91). 70,0 % odraslih se s to trditvijo strinja ali zelo 

strinja.  Tudi s trditvijo, da so informacije o zdravi prehrani pogosto nasprotujoče, se 68,9 % 

odraslih strinja ali zelo strinja.  Najmanj se strinjajo s trditvijo, da je zdrava prehrana manj 

okusna v primerjavi z nezdravo (M=3,03), s to trditvijo se strinja ali zelo strinja 40,1 % 

anketiranih.  

 

Preglednica 39: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju glede na spol 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1- nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

** M (moški) in Ž (ženski). 

 

Glede na spol in strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju vrednosti T-testa za neodvisne 

vzorce niso pokazale statistično pomembnih razlik. Se pa v vzorcu kaže, da so moški bolj 

strinjajo s trditvijo, da je zdrava prehrana manj okusna v primerjavi z nezdravo. 

 

  

Strinjanje s 

trditvami 

Nikakor se 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam. 

Se strinjam. 
Popolnoma 

se strinjam. 
M 

* 
SD 

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

Zdrava prehrana je 

draga. 
5 2,8 18 10,2 30 16,9 59 33,3 65 36,7 3,91 1,38 

Zdrava prehrana je 

manj okusna v 

primerjavi z nezdravo. 

28 15,8 45 25,4 33 18,6 36 20,3 35 19,8 3,03 1,09 

Informacije o zdravi 

prehrani so pogosto 

nasprotujoče. 

5 2,8 13 7,3 37 20,9 74 41,8 48 27,1 3,83 1,00 

Strinjanje s 

trditvami 

Spol 

** 

M 

* 
SD t df p 

Zdrava prehrana je draga. 
M 3,81 1,10 

-1,012 170 0,313 
Ž 3,98 1,11 

Zdrava prehrana je manj 

okusna v primerjavi z 

nezdravo. 

M 3,24 1,45 
1,854 170 0,066 

Ž 2,85 1,29 

Informacije o zdravi 

prehrani so pogosto 

nasprotujoče. 

M 3,86 0,98 
0,227 170 0,821 

Ž 3,82 1,05 
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Preglednica 40: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju glede na starostno skupino 

 

Legenda:  

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Kot je pokazal T-test za neodvisne vzorce med starostnima skupina 1 in 2, nastajajo statistično 

pomembne razlike glede strinjanja s trditvami zdrava prehrana je draga, zdrava prehrana je 

manj okusna v primerjavi z nezdravo in informacije o zdravi prehrani so pogosto nasprotujoče. 

Starejši od 45 let se bolj strinjajo s temi trditvam v primerjavi z mlajšimi od 45 let. 

 

Preglednica 41: Strinjanje s trditvami o zdravem prehranjevanju glede na stopnjo izobrazbe 

 

Legenda:  

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se 

strinjam niti se ne strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam). 

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Vrednosti T-testa za neodvisne vzorce niso pokazale statistično pomembnih razlik glede na 

stopnjo izobrazbe in strinjanje s trditvami. Pri vzorcu se kaže, da se posamezniki z nižjo stopnjo 

izobrazbe bolj strinjajo s trditvijo, da je zdrava prehrana manj okusna v primerjavi z nezdravo. 

 

Glede na pridobljene rezultate lahko zaključimo, da so lahko razlogi za neupoštevanje 

priporočil o zdravem prehranjevanju  tudi, da so odrasli mnenja, da je zdrava prehrana draga in 

da so informaciji o zdravi prehrani pogosto nasprotujoče, saj se je s tema dvema trditvama 

strinjala več kot polovica odraslih anketiranih.  

Strinjanje s 

trditvami 

Starostna 

skupina 

*** 

M 

* 
SD t df p 

Zdrava prehrana je draga. 
1 3,63 1,16 

-3,374 170 0,001 
2 4,18 0,97 

Zdrava prehrana je manj 

okusna v primerjavi z 

nezdravo. 

1 2,78 1,39 
-2,662 170 0,009 

2 3,33 1,32 

Informacije o zdravi 

prehrani so pogosto 

nasprotujoče. 

1 3,61 1,09 
-3,171 170 0,002 

2 4,08 0,86 

Strinjanje s 

trditvami 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

M 

* 
SD t df p 

Zdrava prehrana je draga. 
1 3,92 1,13 

0,081 175 0,936 
2 3,90 1,06 

Zdrava prehrana je manj 

okusna v primerjavi z 

nezdravo. 

1 3,15 1,35 
1,242 175 0,216 

2 2,89 1,40 

Informacije o zdravi 

prehrani so pogosto 

nasprotujoče. 

1 3,84 0,96 
0,165 175 0,869 

2 3,82 1,06 
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3.3.3.4 VIRI INFORMACIJ 

 

Bellows in Moore (2013) sta ugotovila, da so viri informacij, kot so spletne strani, televizija, radio, časopisi, prijatelji in družina, tisti, na katere se 

posamezniki najbolj zanašajo in jih uporabljajo. Ti viri pa niso vedno zanesljivi, kar lahko povzroči, da imajo odrasli informacije o prehrani, ki so 

lahko nepopolne, napačne in zavajajoče. Zato smo želeli ugotoviti tudi, katere vire odrasli najpogosteje uporabljajo za pridobivanje informacij in 

katerim od teh virov najbolj zaupajo.    

 

Preglednica 42: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov 
 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto). 

Viri informacij 

Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. Zelo pogosto. 
M 

* 
SD 

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

Prijatelji, družina, sorodniki 8 4,5 39 22,0 73 41,2 46 26,0 11 6,2 3,07 0,95 

Knjige 29 16,4 64 36,2 47 26,6 27 15,3 10 5,6 2,58 1,11 

Vladne institucije, ministrstvo, Nacionalni inštitut za zdravje ipd. (tudi na 

internetu) 
63 35,6 70 39,5 32 18,1 9 5,1 3 1,7 1,98 0,95 

Internet, spletne strani 14 7,9 26 14,7 51 28,8 57 32,2 29 16,4 3,35 1,15 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 69 39,0 39 22,0 26 14,7 29 16,4 14 7,9 2,32 1,35 

Revije, časopisi 26 14,7 48 27,1 60 33,9 30 16,9 13 7,3 2,75 1,13 

Zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske sestre, dietiki) 19 10,7 67 37,9 63 35,6 18 10,2 10 5,6 2,62 1,00 

Televizija, radio 16 9,0 47 26,6 57 32,2 45 25,4 12 6,8 2,94 1,08 
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Najpogostejši viri, ki jih  odrasli uporabljajo za pridobivanje informacij o prehrani, so internet, 

spletne strani (M=3,35). Na drugem mestu so prijatelji, družina, sorodniki (M=3,07), sledijo 

televizija, radio (M=2,94), revije, časopisi (M=2,75), zdravstveno osebje (M=2,62), knjige 

(M=2,58) in socialni mediji (M=2,32). Viri, ki jih odrasli najmanj pogosto uporabijo za 

pridobivanje informacij o prehrani, so vladne institucije, ministrstvo ipd. (M=1,98).  

Preglednica 43: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov glede na spol 
 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto).  

** M (moški) in Ž (ženski).  

 

Statistično pomembne razlike je pokazal T-test za neodvisne vzorce med moškimi in ženskami 

glede pogostosti pridobivanja informacij o prehrani iz knjig, interneta, spletnih strani in revij, 

časopisov. Ženske pogosteje pridobivajo informacije o prehrani iz knjig (M= 2,87), interneta, 

spletnih strani (M=3,57) in revij, časopisov (M=3,08) kot moški (M=2,28; M=3,08; M=2,39). 

 

 

  

Viri informacij 
Spol 

** 
N 

M 

* 
SD t df p 

Prijatelji, družina, sorodniki 
M 83 3,00 0,95 

-0,927 170 0,355 
Ž 89 3,14 0,96 

Knjige 
M 83 2,28 1,05 

-3,598 170 0,000 
Ž 89 2,87 1,09 

Vladne institucije, ministrstvo, 

Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 

M 83 1,84 0,83 
-1,634 170 0,104 

Ž 89 2,08 1,04 

Internet, spletne strani 
M 83 3,08 1,16 

-2,801 170 0,006 
Ž 89 3,57 1,13 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 
M 83 2,17 1,23 

-1,756 170 0,081 
Ž 89 2,53 1,44 

Revije, časopisi 
M 83 2,39 1,03 

-4,166 170 0,000 
Ž 89 3,08 1,14 

Zdravstveno osebje (zdravniki, 

medicinske sestre, dietiki) 

M 83 2,72 1,00 
1,200 170 0,232 

Ž 89 2,54 1,00 

Televizija, radio 
M 83 2,82 0,95 

-1,515 170 0,132 
Ž 89 3,07 1,18 
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Preglednica 44: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov glede na 

starostno skupino 
 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Vrednosti T-testa za neodvisne vzorce so pokazale statistično pomembne razlike med 

starostnima skupinama 1 in 2 in glede pogostosti pridobivanja informacij o prehrani s spletnih 

strani, interneta, socialnih medijev (Facebook ipd.), revij, časopisov in pri zdravstvenem osebju 

(zdravniki, medicinske sestre, dietiki). Mlajši od 45 let pogosteje pridobivajo informacije z 

interneta, spletnih strani (M=3,76) in socialnih medijev (M=2,93) v primerjavi s starejšimi od 

45 let (M=2,88; M=1,74). Starejši od 45 let pa pogosteje pridobivajo informacije iz revij, 

časopisov (M=2,98) in pri zdravstvenem osebju (M=2,88) kot mlajši od 45 let (M=2,53, 

M=2,39). 

 

 

  

Viri informacij 

Starostna 

skupina 

*** 

N 
M 

* 
SD t df p 

Prijatelji, družina, sorodniki 
1 89 3,03 0,98 

-0,513 170 0,609 
2 83 3,11 0,92 

Knjige 
1 89 2,58 1,06 

0,035 170 0,972 
2 83 2,58 1,16 

Vladne institucije, ministrstvo, 

Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 

1 89 2,06 0,98 
1,307 170 0,193 

2 83 1,87 0,91 

Internet, spletne strani 
1 89 3,76 0,94 

5,360 170 0,000 
2 83 2,88 1,21 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 
1 89 2,93 1,33 

6,475 170 0,000 
2 83 1,74 1,07 

Revije, časopisi 
1 89 2,53 1,17  

-2,615 

 

170 

 

0,010 2 83 2,98 1,07 

Zdravstveno osebje (zdravniki, 

medicinske sestre, dietiki) 

1 89 2,39 1,02 
-3,264 170 0,001 

2 83 2,88 0,93 

Televizija, radio 
1 89 2,83 1,10 

-1,470 170 0,143 
2 83 3,07 1,05 
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Preglednica 45: Pogostost pridobivanja informacij o prehrani iz različnih virov glede na 

stopnjo izobrazbe 
 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

 

Glede na stopnjo izobrazbe je T-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike 

pri pogostosti pridobivanja informacij z interneta, spletnih strani, televizije, radia, pri 

zdravstvenem osebju. Osebe z višjo stopnjo izobrazbe (M=3,70) pogosteje pridobivajo 

informacije z interneta, spletnih strani kot osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (M=3,03). 

Posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe pa pogosteje pridobivajo informacije o prehrani pri 

zdravstvenem osebju (M=2,81), s televizije in  radia (M=3,13) v primerjavi s posamezniki z 

višjo stopnjo izobrazbe (M=2,42; M=2,73).  

 

 

  

Viri informacij 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

N 
M 

* 
SD t df p 

Prijatelji, družina, sorodniki 
1 93 3,07 0,93 

-0,078 170 0,938 
2 79 3,08 0,98 

Knjige 
1 93 2,54 1,17 

-0,561 170 0,576 
2 79 2,63 1,04 

Vladne institucije, ministrstvo, 

Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 

1 93 1,94 0,99 

-0,444 170 0,658 
2 79 2,00 0,91 

Internet, spletne strani 
1 93 3,03 1,25 

-3,871 170 0,000 
2 79 3,70 0,95 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 
1 93 2,33 1,30 

-0,224 170 0,823 
2 79 2,38 1,42 

Revije, časopisi 
1 93 2,86 1,19 

1,451 170 0,149 
2 79 2,61 1,08 

Zdravstveno osebje (zdravniki, 

medicinske sestre, dietiki) 

1 93 2,81 1,05 
2,573 170 0,011 

2 79 2,42 0,91 

Televizija, radio 
1 93 3,13 1,14 

2,429 170 0,016 
2 79 2,73 0,97 



BREGAR, A. (2019). Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 
 

73 
 

 

Preglednica 46: Zaupanje v informacije o prehrani iz različnih virov 
 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto). 

 

Zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske sestre, dietiki) so vir, ki mu odrasli najbolj zaupajo glede pridobivanja informacij o prehrani (M=4,15), 

sledijo knjige (M=3,69), vladne institucije, ministrstvo (M=3,60) in prijatelji, družina, sorodniki (M=3,53). Manj zaupajo revijam, časopisom 

(M=3,08) in televiziji, radiu (M=3,00). Najmanj zaupajo  internetu, spletnim stranem (M= 2,90) in socialnim medijem (M=2,40). 

 

  

Viri informacij N 

Sploh  ne 

zaupam. 
Ne zaupam. 

Niti ne zaupam 

niti zaupam. 
Zaupam. 

Popolnoma 

zaupam. 
M 

* 
SD 

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

Prijatelji, družina, sorodniki 177 4 2,3 11 6,2 62 35,0 87 49,2 13 7,3 3,53 0,81 

Knjige 177 1 0,6 3 1,7 63 35,6 93 52,5 17 9,6 3,69 0,69 

Vladne institucije, ministrstvo, Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 
177 7 4,0 11 6,2 58 32,8 71 40,1 30 16,9 3,60 0,97 

Internet, spletne strani 177 14 7,9 22 12,4 111 62,7 27 15,3 3 1,7 2,90 0,81 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 177 47 26,6 29 16,4 85 48,0 14 7,9 2 1,1 2,41 1,00 

Revije, časopisi 177 4 2,3 29 16,4 95 53,7 47 26,6 2 1,1 3,08 0,75 

Zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske sestre, dietiki) 177 1 0,6 2 1,1 28 15,8 85 48,0 60 33,9 4,15 0,77 

Televizija, radio 177 5 2,8 34 19,2 96 54,2 40 22,6 2 1,1 3,00 0,76 
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Preglednica 47: Zaupanje v informacije o prehrani iz različnih virov glede na spol 
 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

**  M (moški) in Ž (ženski).  

 

Statistično pomembnih razlik ni pokazal T-test za neodvisne vzorce med moškimi in ženskami 

ter zaupanja v vire informacij o prehrani. Pri vzorcu se kaže, da ženske bolj zaupajo televiziji, 

radiu, revijam, časopisom, socialnim medijem kot moški.  

 

  

Viri informacij 
Spol 

** 
N 

M 

* 
SD t df p 

Prijatelji, družina, sorodniki 
M 83 3,52 0,74 

-0,081 170 0,936 
Ž 89 3,53 0,88 

Knjige 
M 83 3,72 0,72 

0,677 170 0,499 
Ž 89 3,65 0,66 

Vladne institucije, ministrstvo, 

Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 

M 83 3,65 0,93 
0,666 170 0,507 

Ž 89 3,55 1,03 

Internet, spletne strani 
M 83 2,82 0,84 

-1,010 170 0,314 
Ž 89 2,94 0,77 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 
M 83 2,29 1,02 

-1,332 170 0,185 
Ž 89 2,49 1,00 

Revije, časopisi 
M 83 2,99 0,77 

-1,579 170 0,116 
Ž 89 3,17 0,73 

Zdravstveno osebje (zdravniki, 

medicinske sestre, dietiki) 

M 83 4,24 0,77 
1,275 170 0,204 

Ž 89 4,09 0,78 

Televizija, radio 
M 83 2,93 0,73 

-1,005 170 0,316 
Ž 89 3,05 0,80 
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Preglednica 48: Zaupanje v informacije o prehrani iz različnih virov glede na starostno skupino 
 

Legenda: 

* Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

*** Starostna skupina 1 (do 45 let) in starostna skupina 2 (nad 45 let). 

 

Med starostnima skupinama 1 in 2 nastajajo statistično pomembne razlike glede zaupanja v 

informacije, pridobljene z interneta, spletnih strani, socialnih medijev in pri zdravstvenem 

osebju, ter so pokazale vrednosti T-testa za neodvisne vzorce. Starejši od 45 let (M=4,36) bolj 

zaupajo zdravstvenemu osebju v primerjavi z mlajšimi od 45 let (M=3,98). Mlajši pa bolj 

zaupajo internetu, spletnim stranem (M=3,09) in socialnim omrežjem (M=2,66) kot starejši od 

45 let (M=2,66; M=2,11).  

 

 

  

Viri informacij 

Starostna 

skupina 

*** 

N 
M 

* 
SD t df p 

Prijatelji, družina, sorodniki 
1 89 3,56 0,92 

0,643 170 0,521 
2 83 3,48 0,69 

Knjige 
1 89 3,62 0,70 

-1,346 170 0,180 
2 83 3,76 0,67 

Vladne institucije, ministrstvo, 

Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 

1 89 3,51 0,92 
-1,290 170 0,199 

2 83 3,70 1,05 

Internet, spletne strani 
1 89 3,09 0,72 

3,583 170 0,000 
2 83 2,66 0,85 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 
1 89 2,66 0,97 

3,723 170 0,000 
2 83 2,11 0,99 

Revije, časopisi 
1 89 3,06 0,74 

-0,454 170 0,650 
2 83 3,11 0,77 

Zdravstveno osebje (zdravniki, 

medicinske sestre, dietiki) 

1 89 3,98 0,81 
-3,329 170 0,001 

2 83 4,36 0,69 

Televizija, radio 
1 89 2,93 0,77 

-0,991 170 0,323 
2 83 3,05 0,76 
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Preglednica 49: Zaupanje v informacije o prehrani iz različnih virov glede na stopnjo izobrazbe 
 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - zelo 

pogosto). 

**** Stopnja izobrazbe 1 (nižja - srednja šola ali manj) in stopnja izobrazbe 2 (višja - višja šola ali več). 

  

Kot je pokazal T-test za neodvisne vzorce med odraslimi z nižjo stopnjo izobrazbe in odraslimi 

z višjo stopnjo izobrazbe, nastajajo statistično pomembne razlike pri zaupanju v pridobivanje 

informacij z interneta, spletnih strani. Tisti z višjo stopnjo izobrazbe (M=3,04) bolj zaupajo 

internetu, spletnim stranem kot viru informacij o prehrani v primerjavi z odraslimi z nižjo 

stopnjo izobrazbe (M=2,46). 

 

Zaključimo lahko, da viri, ki jih odrasli najpogosteje uporabljajo (internet, spletne strani; 

prijatelji, družina, sorodniki; televizija, radio; revije, časopisi) za pridobivanje informaciji o 

prehrani, hkrati niso to nujno viri, ki jim najbolj zaupajo (zdravstveno osebje; knjige; vladne 

institucije, ministrstvo; prijatelji, družina, sorodniki). Razlog za to je verjetno, da tudi če odrasli 

ne zaupajo viru informacij, ga ti uporabijo, ker je njegov dostop enostaven in priporočen. Do 

podobnih zaključkov so prišli tudi  v raziskavi (American Dietetic Association, 2011). Zaviralni 

dejavnik za neupoštevanje priporočil je lahko tudi, da odrasli pridobivajo informacije iz virov, 

ki niso nujno zanesljivi. Vse bolj razširjen vir informacij je internet, zato je nujno, da odrasli 

postanejo kritični do informacij, ali so te verodostojne in znanstveno podprte, saj le tako bodo 

pridobili ustrezne informacije o zdravem prehranjevanju.  

 

Viri informacij 

Stopnja 

izobrazbe 

**** 

N 
M 

* 
SD t df p 

Prijatelji, družina, sorodniki 
1 93 3,52 0,79 

-0,124 170 0,901 
2 79 3,53 0,85 

Knjige 
1 93 3,72 0,70 

0,710 170 0,479 
2 79 3,65 0,68 

Vladne institucije, ministrstvo, 

Nacionalni inštitut za zdravje ipd. 

(tudi na internetu) 

1 93 3,59 1,01 
-0,107 170 0,915 

2 79 3,61 0,95 

Internet, spletne strani 
1 93 2,75 0,80 

-2,337 170 0,021 
2 79 3,04 0,79 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 
1 93 2,46 0,93 

0,942 170 0,348 
2 79 2,32 1,10 

Revije, časopisi 
1 93 3,11 0,80 

0,493 170 0,623 
2 79 3,05 0,70 

Zdravstveno osebje (zdravniki, 

medicinske sestre, dietiki) 

1 93 4,22 0,78 
0,956 170 0,340 

2 79 4,10 0,78 

Televizija, radio 
1 93 3,04 0,75 

1,017 170 0,311 
2 79 2,92 0,78 
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4 SKLEP 
 

Zdravo prehranjevanje je pomemben zaščitni dejavnik zdravja posameznikov. Zato je 

pomembno, da imajo odrasli pozitiven odnos do prehranskih smernic, priporočil in informacij 

o zdravem prehranjevanju, ki so zdravstveno utemeljene. Poznavanje in njihovo upoštevanje  

pripomore k zdravemu načinu prehranjevanja in zmanjšanju tveganja za nastanek nenalezljivih 

kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa ipd.).  

Ugotovili smo, da odrasli kažejo relativno pozitiven odnos do smernic in priporočil o zdravem 

prehranjevanju. Več kot polovica (57,6 %) odraslih, predvsem ženske in mlajši od 45 let,  

ocenjuje, da prehrana zelo močno vpliva na zdravje. S prehranskimi smernicami in priporočili, 

z izjemo priporočil o uživanju mleka in mlečnih izdelkov vsak dan, se večina odraslih strinja in 

jih pozna. Moški se manj strinjajo in manj poznajo priporočila glede uživanja sadja, zelenjave, 

rib, pogostosti uživanja perutnine v primerjavi s svinjino, ocvrtimi  jedmi, mesnimi izdelki in 

sladkarijami, sladkorjem. Mlajši od 45 let se manj strinjajo in poznajo priporočila za ribe in 

odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe se manj strinjajo in poznajo priporočila za uživanje zajtrka, 

zelenjave in števila obrokov. Pozitiven odnos se kaže tudi v tem, da skoraj tri četrtine (74,6 %) 

odraslih pozna živila, ki so bogata s prehransko vlaknino (zelenjava, polnozrnati izdelki in 

sadje) in dobre tri petine (67,2 %) maščobe, ki so priporočljive za uporabo pri pripravi hrane 

(rastlinska olja). Ženske in odrasli z višjo stopnjo so bolj ozaveščeni o tem, katera živila so 

bogata s prehransko vlaknino, medtem ko je ozaveščenost o poznavanju maščob, ki so 

priporočljive pri pripravi hrane, boljša pri moških. Poznavanje maščob, ki škodujejo zdravju, 

ni zadovoljivo, saj je manj kot polovica (49,7 %) odraslih ustrezno odgovorila, da so to 

transmaščobne in nasičene maščobne kisline. Prav tako smo ugotovili, da je poznavanje 

zdravega kroga/krožnika in s tem poznavanje priporočil o ustreznih razmerjih skupin živil pri 

odraslih nezadovoljivo. Vseh priporočenih deležev skupin živil na zdravem krogu/krožniku 

(zelenjave; sadja; rib, mesa, jajc; žit in žitni izdelkov) ne pozna več kot štiri petina (81,4 %) 

odraslih. 

Rezultati raziskave so pokazali podobno kot rezultati v drugih raziskavah (Hlastan Ribič in 

Kranjc, 2014; Heuer idr, 2015; Čutura Sluga idr., 2016; Gregorič in Fajdiga Turk, 2018), in 

sicer da odrasli velik delež priporočil o zdravem prehranjevanju upošteva le delno ali sploh ne. 

Glede na spremenljivke (spol, starostno skupino in stopnjo izobrazbo) so rezultati prav tako 

podobni, in sicer ženske, mlajši od 45 let in tisti z višjo stopnjo izobrazbe bolj upoštevajo 

priporočila. Izjema so samo priporočila za ribe, saj   v naši raziskavi več odraslih z nižjo stopnjo 

izobrazbe jih upošteva. Izpostavimo lahko, da je v naši raziskavi najbolj nezadovoljivo in 

kritično upoštevanje priporočil za mesne izdelke ter mleko in mlečne izdelke. Zaskrbljujoči so 

tudi podatki, da je precej velik delež odraslih, ki slabo upošteva priporočila o uživanju ocvrtih 

jedi, sladkih pijač in sladkih jedi. Tudi upoštevanje priporočil za ogljikohidratna živila, sadje in 

zelenjavo ni najboljše. Več kot polovica odraslih upošteva priporočila za uživanje zajtrka in 

dnevnega števila zaužitih obrokov, manj kot polovica pa jih upošteva priporočila za uživanje 

tekočine. Ugotovili smo tudi, da vsakodnevno zajtrkuje manj kot polovica, mlajših od 45 let in 

da moški pogosteje zaužijejo priporočljivo število dnevnih obrokov ter bolj upoštevajo 

priporočila za tekočino kot ženske. Odrasli pri pripravi hrani uporabijo rastlinska olja pogosteje 
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kot mast, mast z ocvirki, margarino, maslo, kar pomeni, da upoštevajo priporočila. Rezultati so 

pokazali, da ženske manj pogosto pri pripravi hrane izberejo margarino kot moški in mlajši od 

45 let v manjši meri uporabijo mast, mast z ocvirki  pri pripravi hrane kot starejši od 45 let ter 

anketirani z višjo stopnjo izobrazbe manj pogosto pri pripravi hrane  uporabljajo margarino in 

mast, mast z ocvirki.  

Odrasli kljub temu, da delno ali sploh ne upoštevajo smernic in priporočil o zdravem 

prehranjevanju, svoje prehranjevanje ocenjujejo precej bolj optimistično, kot je, saj jih je samo 

12,5 % mnenja, da je njihovo prehranjevanje nezdravo oz. zelo nezdravo. To je lahko tudi eden 

izmed zaviralnih dejavnikov za neupoštevanje priporočil in predstavlja oviro za zdravo 

prehranjevanje. Poleg tega pa je lahko tudi dejavnik, ki vpliva na neupoštevanje priporočil tudi 

ta, da so odrasli premalo pogosto pozorni, koliko zaužijejo soli, sladkorja, maščobnih živil, 

trans maščobnih kislin, sadja, zelenjave in tekočine. Rezultati so pokazali, da so na uživanje teh 

živil v povprečju pozorni samo občasno, kar pa ni dovolj, če več kot polovica anketiranih z 

izjemo rib ne upošteva priporočil. Opazna je razlika med moškimi in ženskami, in sicer moški 

namenijo manj pozornosti, koliko navedene hrane in živil zaužijejo, kot ženske in tudi 

priporočila upoštevajo slabše. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so lahko 

tudi prehranski miti (neustrezne informacije) dejavniki, ki lahko ovirajo zdravo prehranjevanje 

med odraslimi. Z navedeni trditvami - gluten v pšenični moki škoduje zdravju, holesterol v 

hrani škoduje zdravju, prehrana z malo ogljikovih hidratov ne škoduje zdravju, maslo je bolj 

zdravo od margarine  - se ni strinjala ali nikakor strinjala manj kot polovica anketiranih. Te 

trditve lahko označimo kot prehranske mite, kar kaže na to, da odrasli, predvsem starejši od 45 

let, in odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe bolj verjamejo prehranskim mitom kot trditvami, ki jih 

lahko označimo kot resnice. To  lahko vpliva na to, da njihov način prehranjevanja ni v skladu 

s prehranskimi smernicami in priporočili. Zaviralni dejavnik pa je lahko tudi ta, da malo več 

kot dve tretjini odraslih meni, da je zdrava prehrana draga, in malo manj kot dve tretjini jih je 

mnenja, da so si informacije o zdravi prehrani nasprotujoče. S tema dvema trditvama se je 

strinjalo več starejših od 45 let kot mlajših od 45 let. Eden izmed dejavnikov, ki ovirajo zdravo 

prehranjevanje odraslih, pa so lahko tudi viri informacij, ki jih odrasli uporabijo za pridobivanje 

informacij o prehrani. Vsi viri niso nujno zanesljivi, so pa enostavno dostopni in je njihova 

uporaba priročna. Tega se zavedajo tudi anketirani, zajeti v naši raziskavi, ki so ocenili, da 

najbolj zaupajo zdravstvenemu osebju, knjigam, vladnim inštitucijam, ministrstvu, prijateljem, 

družini, sorodnikom. Z izjemo prijateljev, družine, sorodnikov, ostale vire informacij manj 

pogosto uporabljajo za pridobivanje informacij, čeprav jih ocenjujejo, da so zanesljivi. Za 

pridobivanje informaciji o prehrani je najpogosteje uporabljen vir internet, spletne strani, 

sledijo prijatelji, družina, sorodniki; televizija, radio; revije, časopisi. Rezultati kažejo na 

potrebo prehranskega opismenjevanja odraslih, ki bodo znali kritično vrednotiti prehranske 

informacije iz različnih virov. 

Rezultati, ki sem jih pridobila v okviru magistrskega dela, bodo lahko v pomoč pri oblikovanju 

ukrepov za dvig prehranske pismenosti in dejavnosti, ki bi spodbujali k boljšemu poznavanju 

in upoštevanju prehranskih priporočil ter s tem k večji ozaveščenosti o zdravem prehranjevanju 

pri odraslih. Na podlagi rezultatov raziskave, ki so pokazali relativno pozitiven odnos do 

smernic in priporočil, bi bilo potrebno oblikovati  smernice, ki bi se osredotočile na poznavanje 
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priporočil o ustreznih razmerjih količine zaužitih živil in upoštevanje priporočil ter smernic v 

vsakdanjem življenju. Odrasle bi bilo potrebno opozoriti na kritično samooceno lastnega načina 

prehranjevanja in na to, da morajo  nameniti več pozornosti upoštevanju prehranskih priporočil, 

saj ta vplivajo na ustrezne prehranjevalne navade in zdravo prehranjevanje. V smernice bi bilo 

potrebno vključiti preproste in ustrezne informacije, ki bi pri odraslih odpravljale zaviralne 

dejavnike neupoštevanja priporočil. Pomembno je odrasle seznanjati z možnostmi zdravega 

načina prehranjevanja, ki je cenovno dostopno vsakemu odraslemu, saj so le ti mnenja, da je 

zdrava prehrana draga. Prav tako naj bi pri ozaveščanju odraslih o zdravem prehranjevanju 

odrasle usposobili za kritično vrednotenje pridobljenih informacij o prehrani in za 

prepoznavanje znanstveno utemeljenih informacij in priporočil. Pri tem bi se bilo smiselno 

usmeriti predvsem v to, da se pozitiven odnos in poznavanje prehranskih smernic ter priporočil 

prenesejo v prakso, in sicer z uporabo digitalnih medijev in interaktivnih orodij.  
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6 PRILOGE 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju  

 

Spoštovani! 

Sem Anja Bregar, študentka predmetnega poučevanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer gospodinjstvo in 

kemija. V okviru magistrskega dela želim raziskati odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju. Prosim 

Vas, da za potrebe raziskave izpolnite vprašalnik, ki je anonimen, rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne 

namene. Pri vprašanjih odgovor obkrožite ali napišite. 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

a) Spol:  M        Ž              

b) Starost: _______         

c) Stopnja izobrazbe:    

1. Srednja šola ali manj   

2. Višja šola ali več  

 

1. Kako močno po vašem mnenju prehrana vpliva na zdravje? Obkrožite izbran odgovor. 

 

Ne vpliva Malo vpliva 
Niti ne vpliva, niti 

vpliva 
Srednje vpliva Zelo vpliva 

1 2 3 4 5 

 

2. Ocenite, kako močno se strinjate s trditvami, ki so navedene v preglednici. Obkrožite izbrani odgovor. 

 

Priporočljivo je … 
Nikakor se 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam. 

Se strinjam. 
Popolnoma 

se strinjam. 

… zajtrkovati vsak dan. 1 2 3 4 5 

… dnevno zaužiti 3 do 5 obrokov hrane. 1 2 3 4 5 

… večkrat na dan uživati zelenjavo. 1 2 3 4 5 

… večkrat na dan uživati sadje. 1 2 3 4 5 

… vsak dan uživati mleko in mlečne 

izdelki. 
1 2 3 4 5 

… uživati živila in izdelke iz polnozrnatih 

žit. 
1 2 3 4 5 

… bolj pogosto uživati perutnino kot 

svinjsko meso. 
1 2 3 4 5 

… 2-krat do 3-krat na teden uživati rdeče 

meso (svinjino, govedino ipd.). 
1 2 3 4 5 

… vsaj 1-krat na teden uživati ribe. 1 2 3 4 5 

… manj pogosto uživati mesne izdelke 

(npr. paštete, klobase ipd.). 
1 2 3 4 5 

… uživati do 5 g soli na dan. 1 2 3 4 5 

… dnevno popiti 1,5 l do 3 l vode. 1 2 3 4 5 

… manj pogosto uživati ocvrte jedi. 1 2 3 4 5 

… uživati malo sladkorja in sladkarij. 1 2 3 4 5 
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3. Krog na sliki predstavlja zdrav krožnik. Posamezni obarvani deleži predstavljajo hrano iz naštetih 

skupin živil, ki jo je priporočljivo dnevno zaužiti. V tabelo vpišite številko, ki po vašem mnenju 

označuje priporočen delež skupine živil v krogu/zdravem krožniku. 

 

b) Ali bi po vašem mnenju v prehrano vključili še kakšno skupino živil, ki v krogu ni omenjena? 

Napišite, katero. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Katere vrste maščob po vašem mnenju najbolj škodujejo zdravju? Izberite najbolj pravilen odgovor. 

a) Nasičene in nenasičene maščobne kisline 

b) Transmaščobne kisline in nasičene maščobne kisline. 

c) Transmaščobne kisline in nenasičene maščobne kisline. 

d) Ne vem. 

 

5. Katera živila so bogata s prehransko vlaknino? Izberite najbolj pravilen odgovor. 

a) Sadje, meso, jajca. 

b) Mleko in mlečni izdelki. 

c) Zelenjava, polnozrnati izdelki, sadje. 

d) Margarina, olje, ribe. 

e) Ne vem. 

 

6. Katero vrsto maščobe je najbolj priporočljivo uporabljati pri pripravi hrane? 

a) Rastlinska olja. 

b) Maslo. 

c) Margarino. 

d) Mast, mast z ocvirki. 

e) Ne vem. 

 

7. Ocenite, kako močno se strinjate s trditvami, ki so navedene v preglednici. Obkrožite izbrani odgovor. 

 

Trditev 

Nikakor se 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma 

se strinjam. 

Gluten v pšenični moki škoduje zdravju. 1 2 3 4 5 

Holesterol v hrani škoduje zdravju. 1 2 3 4 5 

Prehrana z malo ogljikovih hidratov ne škoduje 

zdravju. 
1 2 3 4 5 

Jajca vsebujejo veliko holesterola, zato niso 

zdrava. 
1 2 3 4 5 

Maslo je bolj zdravo od margarine. 1 2 3 4 5 

Zdrava prehrana je draga. 1 2 3 4 5 

Zdrava prehrana je manj okusna v primerjavi z 

nezdravo. 
1 2 3 4 5 

Informacije o zdravi prehrani so pogosto 

nasprotujoče. 
1 2 3 4 5 

Živila Številka v krogu 

 

Zelenjava  

Sadje  

Žita in žitni izdelki  

Ribe, meso, jajca  

3

42

1
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8. Ocenite, kako zdravo se prehranjujete. Obkrožite izbrani odgovor. 

 

Zelo nezdravo. Nezdravo. 
Niti nezdravo niti 

zdravo. 
Zdravo. Zelo zdravo. 

1 2 3 4 5 

 

9. Kako pogosto ste pozorni, koliko navedene hrane zaužijete? Obkrožite izbrani odgovor. 

 

 Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. 
Zelo 

pogosto. 

Sol 1 2 3 4 5 

Sladkor 1 2 3 4 5 

Maščobna živila (maslo, margarina) 1 2 3 4 5 

Transmaščobne kisline 1 2 3 4 5 

Bel kruh in izdelke iz bele moke  1 2 3 4 5 

Ribe 1 2 3 4 5 

Sadje 1 2 3 4 5 

Zelenjava 1 2 3 4 5 

Pitje tekočine 1 2 3 4 5 

 

10. Kako pogosto uživate naslednja živila? Obkrožite izbrani odgovor. 

 

 

1-krat na 

dan ali 

več. 

4-6-krat 

na teden. 

 

2-krat–

3-krat na 

teden. 

 

1-krat na 

teden. 

1-krat–

3-krat na 

mesec. 

Nikoli. 

Zelenjava 1 2 3 4 5 6 

Sadje 1 2 3 4 5 6 

Mleko in mlečni izdelki 1 2 3 4 5 6 

Živila in žitni izdelki iz polnozrnatih žit 1 2 3 4 5 6 

Beli kruh in izdelke iz bele moke 1 2 3 4 5 6 

Ocvrte jedi 1 2 3 4 5 6 

Mesni izdelki (salame, paštete ipd.) 1 2 3 4 5 6 

Ribe 1 2 3 4 5 6 

Perutnina 1 2 3 4 5 6 

Rdeče meso (svinjina, govedina ipd. ) 1 2 3 4 5 6 

Sladke pijače 1 2 3 4 5 6 

Sladka živila (čokolada, napolitanke ipd.) 1 2 3 4 5 6 

 

11. Ali zajtrkujete vsak dan?       DA      NE 

 

12. Koliko obrokov v povprečju zaužijete na dan? 

a) 2 ali manj 

b) 3 do 5 na dan 

c)  6 ali več  

 

13. Koliko tekočine v povprečju popijete na dan? 

a) do 0,5 l 

b) 0,5 l do 1,5 l 

c) več kot 1,5 l  
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14. Označite, kako pogosto pri pripravi hrane uporabljate navedene vrste maščob. Obkrožite izbrani 

odgovor.  

 

 Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. Zelo pogosto. 

Rastlinska olja  1 2 3 4 5 

Maslo 1 2 3 4 5 

Mast, mast z ocvirki 1 2 3 4 5 

Margarino 1 2 3 4 5 

 

15. Kako pogosto pridobivate informacije o prehrani iz navedenih virov? Obkrožite izbrani odgovor. 

 

 Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. 
Zelo 

pogosto. 

Prijatelji, družina, sorodniki 1 2 3 4 5 

Knjige 1 2 3 4 5 

Vladne institucije, ministrstvo, Nacionalni inštitut 

za zdravje ipd. (tudi na internetu) 
1 2 3 4 5 

Internet, spletne strani 1 2 3 4 5 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 1 2 3 4 5 

Revije, časopisi 1 2 3 4 5 

Zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske sestre, 

dietiki) 
1 2 3 4 5 

Televizija, radio 1 2 3 4 5 

 

16. Kako močno zaupate informacijam o prehrani, ki so objavljene v navedenih virih? Obkrožite izbrani 

odgovor. 

 

Viri informacij 
Sploh  ne 

zaupam. 

Ne 

zaupam. 

Niti ne 

zaupam, niti 

zaupam. 

Zaupam. 
Popolnoma 

zaupam. 

Prijatelji, družina, sorodniki 1 2 3 4 5 

Knjige 1 2 3 4 5 

Vladne institucije, ministrstvo, Nacionalni 

inštitut za zdravje ipd. (tudi na internetu) 
1 2 3 4 5 

Internet, spletne strani 1 2 3 4 5 

Socialni mediji (Facebook ipd.) 1 2 3 4 5 

Revije, časopisi 1 2 3 4 5 

Zdravstveno osebje (zdravniki, medicinske 

sestre, dietiki) 
1 2 3 4 5 

Televizija, radio 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


