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The purpose of the research was to evaluate the nutrient intakes of 20 students
(12 female, 8 male) involved in master study program Nutrition and to compare the
results with the recommendations, provided by the Guidelines of healthy nutrition for
students. In the first part of the study the nutritional value of consumed meals was
evaluated by means of 7-days dietary records, managed by students with the web tool
OPEN. It was found out, that student's diet is not balanced as the students rarely
included foods from all food groups, especially fruits, vegetables and fish, and they did
not consume enough fluids. Among meals, students most often ate lunch and dinner,
followed by snack and breakfast. The average daily energy intake was too low and did
not meet the recommendations. The average energy ratios of nutrients (protein 18 %,
fat 34 %, and total carbohydrates 48 % of the daily energy intake) were not in
accordance with the guidelines. The intake of simple sugars was too high, and
accounted for 15 % of the daily energy intake, instead of the recommended 10 %. In
the second part of the study the nutritional value of the selected lunch of each student
was determined with chemical analysis as well as by using the web tool OPEN and the
results obtained through both methods were compared. The chemical analysis of
lunches comprised the analysis of water, ash, protein, fat and dietary fibre content.
From the analytical data the content of carbohydrates, energy value, nutrients energy
ratios and energy density were calculated. When comparing the results regarding the
source of data (chemical analysis, OPEN) it was found out that the nutrient contents in
lunches, determined with chemical analysis were generally lower than values obtained
with the web tool OPEN. With statistical analysis no significant differences regarding
the method used were found, only the differences between the intake of some nutrients
between male and female students were observed.
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1

UVOD

Pravilna in uravnotežena prehrana ter zdrav življenjski slog sta pomembna skozi vsa
življenjska obdobja, tudi skozi obdobje študija. Zdravi prehrani študenta se velikokrat
namenja premalo pozornosti in ne pripisuje pomembnosti, ki jo ima v resnici. Vendar je
zdravo prehranjevanje, ki vključuje varno, varovalno, energijsko in hranilno uravnoteženo
ter biološko sprejemljivo hrano za študenta posebnega pomena, saj ima vpliv na njegovo
zdravstveno stanje, umske sposobnosti in delovno storilnost (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Študentsko obdobje nemalokrat prinaša osamosvojitev od doma, novo okolje, veliko
študijskih in ob-študijskih obveznosti in z njimi povezan stres. Velikokrat se zgodi, da se
študenti zaradi časovne stiske prehranjujejo neredno, pogosteje v gostinskih lokalih. Zaradi
pomanjkanja denarja, neznanja o pripravi hrane ali pomanjkljive osveščenosti o zdravem
načinu prehranjevanja študenti posegajo po hitro pripravljeni hrani, ki je pogosto nezdrava,
ter na raznih študentskih zabavah uživajo prevelike količine alkohola (Deliens in sod., 2014;
Papadaki in sod., 2007). Omenjeni dejavniki vodijo v nezdrave prehranske navade, ki lahko
vplivajo na pomanjkanje določenega hranila v organizmu in privedejo do zdravstvenih težav.
Zato je potrebno, da študenti uživajo kakovostne obroke, skladne z njihovimi energijskimi
in hranilnimi potrebami, ob zadostni telesni dejavnosti (Beaglehole in sod., 2011).
Z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja so bile izdane Referenčne vrednosti za vnos
hranil za posamezna življenjska obdobja. Za ohranjanje in krepitev zdravja je pomembno
ravnotežje med energijskim vnosom in energijsko porabo, torej med vnosom za telo
primernih hranil in telesno dejavnostjo (Referenčne vrednosti …, 2004). Zdrava prehrana in
telesna dejavnost imata hkrati posamezni in vzajemni vpliv na zdravje, o čemer govori tudi
Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
(Resolucija …, 2015).
Področje študentske prehrane je urejeno z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane,
s katerim so študenti pridobili pravico, da jim del stroška obroka, zaužitega v izbranem
gostinskem lokalu, financira Republika Slovenija. Osnovni namen Zakona o
subvencioniranju študentske prehrane je zagotoviti študentu vsaj en topel in zdrav obrok v
dnevu (Zakon o subvencioniranju …, 2014). Zaradi ugotovitve pristojnih organov, da se
največji delež subvencij koristi v nočnem času, so z sprejetjem Zakona o uravnoteženju
javnih financ upravičencem časovno in datumsko omejili koriščenje le-teh (ŠOU, 2012).
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane nalaga odgovornost ponudnikom
subvencionirane hrane, da zagotavljajo uresničevanje Smernic zdravega prehranjevanja za
študente (Pravilnik o subvencioniranju …, 2014). Omenjene Smernice je izdalo Ministrstvo
za zdravje z namenom pomoči gostinskim delavcem pri količinskem odmerjanju živil za
pripravo jedi in obrokov hrane ter porcioniranju obrokov (Hlastan Ribič in sod., 2008). Od
leta 2012 Študentska organizacija Slovenije ob pomoči drugih študentskih organizacij in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja projekt z naslovom »Jem zdravo.
Študiram s polno paro!«, ki pod istoimenskim sloganom ozavešča študente o pomenu zdrave
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prehrane (Vrecel in sod., 2013). Kljub temu raziskave kažejo, da je prehrana študentov
neuravnotežena (De Piero in sod., 2015; Kılınç in Çağdaş, 2012; Karoli in sod., 2010).

1.1

NAMEN

Namen naloge je bil ovrednotiti prehrano študentov in rezultate primerjati s priporočili, ki
jih podajajo Smernice zdravega prehranjevanja za študente (v nadaljevanju Smernice) in
Referenčne vrednosti za vnos hranil. V raziskavo je bilo vključenih dvajset študentov, ki so
vodili 7-dnevni prehranski dnevnik (tehtanje oziroma ocena količine zaužitih živil) ob
hkratnem beleženju telesne dejavnosti. S spletnim orodjem OPKP (Odprta platforma za
klinično prehrano) smo ovrednotili vključenost priporočenih in odsvetovanih živil v prehrani
študentov, vnos makrohranil (ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin), prehranske
vlaknine, sladkorja in soli ter energijsko vrednost zaužitih obrokov, energijske deleže
hranljivih snovi v dnevni prehrani in energijski delež zaužite energije s posameznimi obroki.
Dodatno smo s kemijsko analizo določili hranilno vrednost izbranega kosila posameznega
študenta (vsebnost beljakovin, maščob, pepela in prehranske vlaknine ter izračun vsebnosti
ogljikovih hidratov in energijske vrednosti). Hranilne vrednosti kosil, določene s kemijsko
analizo, smo primerjali z rezultati, pridobljenimi z OPKP.

1.2

HIPOTEZE

Postavili smo naslednje delovne hipoteze:
 Predvidevamo, da bo prehrana študentov glede na vnos energije in hranil neuravnotežena.
 Predvidevamo, da energijska vrednost analiziranih kosil ne bo ustrezala priporočilom,
podanim v Smernicah zdravega prehranjevanja za študente.
 Predvidevamo, da bo hranilna vrednost analiziranih kosil, določena s kemijsko analizo,
primerljiva z rezultati, pridobljenimi s spletnim orodjem OPKP.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 ZAKON IN PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE
V SLOVENIJI
Področje subvencioniranja študentske prehrane je v Sloveniji urejeno z Zakonom o
subvencioniranju študentske prehrane (2014), Pravilnikom o subvencioniranju študentske
prehrane (2014), Poslovnikom komisije za prehrano Študentskih organizacij Univerz (2015)
in s pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za izbiro ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane, ki ga na vsaki dve leti izda Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (Božnar, 2012). Zakonska ureditev prehrane študenta ima lahko
velik vpliv na dostopnost ter izbiro zdravih živil in obrokov.

2.1.1 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane določa pravico študentov do subvencionirane
študentske prehrane ter način in merila za subvencioniranje. Upravičenci do subvencionirane
študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, tudi študenti tujih univerz, ki v
Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjevalnih
programov. Vsi upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak
delovni dan v mesecu, razen od 15. julija do vključno 15. avgusta, ko koriščenje subvencij
ni možno. Subvencionirani obroki se lahko nudijo vsak delovni dan med 8.00 in 20.00 uro,
višina subvencije za en obrok študentske prehrane znaša 2,35 € (Zakon o subvencioniranju
…, 2014).
Cilj Zakona o subvencioniranju študentske prehrane je omogočiti študentu prehranjevanje v
skladu z javnozdravstvenimi priporočili z namenom izboljšanja zdravja študentske
populacije. Poleg tega se študentu želi hkrati omogočiti nižje stroške študija in kakovostnejšo
prehrano v vseh študijskih središčih v Sloveniji. S tem se prispeva h kakovostnejšemu
študiju, zato je subvencionirana študentska prehrana dostopna vsem upravičencem s
statusom, ne glede na njihov socialni položaj (Gregorič in Poličnik, 2015).

2.1.2 Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (2014) predpisuje način izvajanja
subvencionirane prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc,
poročanje, opravljanje nadzora nad ponudbo in ponudniki subvencionirane študentske
prehrane ter delom Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Pravilnik med drugim navaja,
da je dolžnost ponudnika subvencionirane študentske prehrane uresničevati Smernice
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Ministrstva za zdravje (Hlastan Ribič in sod., 2008), ki zagotavljajo kakovostne obroke,
skladno z optimalnimi energijskimi in hranilnimi potrebami študentov. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je pooblastilo Komisijo za prehrano študentskih organizacij, da
izvaja nadzor nad ponudniki študentske prehrane. Nadzor poteka preko študentskih
inšpektorjev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje v okviru razpisa za inšpektorje, katerega
izvede Komisija za prehrano študentskih organizacij. Študentski inšpektorji opravljajo
kontrolne preglede v gostinskih lokalih, ki nudijo študentsko prehrano. Pri kontrolnem
pregledu študentski inšpektorji na podlagi v naprej določenih merljivih ukrepov preverijo,
ali se ponudnik subvencionirane študentske prehrane drži ponudbe, s katero se je prijavil na
javni razpis (Gregorič in Poličnik, 2015). Študentski inšpektor ob zaznani kršitvi ni pristojen
za izrek sankcije ponudniku študentske prehrane, vendar predloži zapisnik Komisiji za
prehrano študentskih organizacij, ki določi vrsto in stopnjo sankcije. Najpogostejše opažene
kršitve gostinskih ponudnikov, ki nudijo subvencionirano študentsko prehrano, so
neobjavljanje jedilnikov na spletni strani »www.studentska-prehrana.si«, nepregledovanje
osebnega dokumenta ob odobritvi subvencioniranega obroka in nudenje premajhnega števila
hodov glede na zapisano ponudbo v razpisu (Božnar, 2012). Po spremembah Pravilnika o
subvencionirani študentski prehrani iz leta 2014 ima Nacionalni inštitut za javno zdravje
dolžnost, da izvaja spremljanje skladnosti študentske prehrane s strokovnimi usmeritvami
ter izvaja svetovanje in usposabljanje študentskih inšpektorjev, ponudnikov študentske
prehrane in Komisije za prehrano študentskih organizacij (Gregorič in Poličnik, 2015).

2.2 NACIONALNI PROGRAM O PREHRANI IN TELESNI DEJAVNOSTI ZA
ZDRAVJE 2015-2025
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) že vrsto let posveča pozornost prehrani in telesni
dejavnosti, v zadnjih desetih letih sta temi prednostno obravnavani tudi na visoki politični
ravni Evropske Unije. Samo z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja ljudi se
lahko bolje obvladuje breme kroničnih nenalezljivih bolezni in s tem prispeva k manjši
obremenjenosti zdravstvenih blagajn (Resolucija …, 2015).
V Sloveniji so pred leti pristojni organi sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu
prehranske politike 2005-2010 in Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za
krepitev zdravja 2005-2010 z namenom krepitve zdravja in izboljšanja kakovosti življenja
posameznika v vsakem življenjskem obdobju ter vzdržnosti zdravstvenih sistemov.
Zastavljene aktivnosti omenjenih nacionalnih programov so različni resorji pod okriljem
Ministrstva za zdravje nadgradili in s tem oblikovali Nacionalni program o prehrani in telesni
dejavnosti za zdravje 2015-2025 (Resolucija …, 2015).
Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 temelji na
spoštovanju pravice posameznika do zdravega življenjskega sloga, upošteva kulturno
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specifične načine prehranjevanja prebivalcev Republike Slovenije in možnosti za telesno
dejavnost. Poudarek je na segmentu, da mora biti zdrav življenjski slog dostopen in dosegljiv
vsem, ne glede na družbeno-ekonomski status, spol ali starost. V dokumentu je področje
zagotavljanja zdravega prehranjevanja v skladu s smernicami in priporočili za različne
starostne skupine, tudi študente, opredeljeno kot eno izmed prednostnih področij
(Resolucija …, 2015).
V Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 so podani
specifični cilji glede izboljšanja kakovosti subvencionirane študentske prehrane in zdravega
prehranjevanja študentov. Pristojni organi predlagajo sledeče ukrepe:
 zagotavljanje strokovne podpore ponudnikom prehrane, študentskim inšpektorjem in
komisiji za prehrano z namenom prilagajanja realne ponudbe veljavnim smernicam,
 uveljavitev meril zdravega prehranjevanja v okviru javnega razpisa za ponudnike
subvencionirane študentske prehrane,
 osveščanje študentov o zdravem načinu prehranjevanja in spodbujanje veščin za
samostojno pripravo uravnoteženih obrokov oziroma prehrane,
 proučitev alternativ zdravega prehranjevanja študentov (Resolucija …, 2015).
2.3 SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA ZA ŠTUDENTE
Zdravo prehranjevanje tekom izobraževanja študentov ima velik pomen, saj vpliva na
njihovo sposobnost pomnjenja, koncentracije in splošno zdravstveno stanje. Vendar se
študenti soočajo s številnimi ovirami pri pravilni izbiri hrane: omejena finančna sredstva,
velika ponudba poceni hitre hrane, pomanjkanje zdravih prigrizkov v avtomatih s hrano,
neznanje študentov o pripravi hrane in pomanjkljivo znanje o izbiri zanje primerne hrane.
Pomanjkanje ustreznih informacij o prehrani je pri študentih glavni razlog za njihovo šibko
znanje o zdravi prehrani (Barzegari in sod., 2011).
Podatki o hranljivih snoveh in energijskih vrednostih, ki so zapisani v Referenčnih
vrednostih za vnos hranil ali v prehranskih smernicah primerljivih znanstvenih teles drugih
držav (npr. Dietary Reference Intakes [DRI] v ZDA in Kanadi), predstavljajo vodilo za
praktično uvajanje uravnotežene prehrane (Referenčne vrednosti …, 2004).
Smernice temeljijo na podatkih iz Referenčnih vrednosti za vnos hranil. Referenčne
vrednosti je leta 2004 Ministrstvo za zdravje povzelo in prevedlo iz izvirnika, napisanega za
območje Nemčije, Avstrije in Švice (DACH) (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Cilji Smernic so zagotovitev pokrivanja energijskih in hranilnih potreb študentov, doseg
raznolikosti in uravnoteženosti obrokov, spodbujanje telesne in duševne sposobnosti
študentov ter krepitev njihovega zdravja in zagotovitev kakovostne in zdravju koristne
ponudbe študentske hrane (Hlastan Ribič in sod., 2008).
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V Smernicah so podana splošna priporočila priprave obrokov za študente ter izhodišča za
zdravo prehranjevanje študentov, ki vključujejo okvirne dnevne energijske potrebe študenta
ter dnevne potrebe študenta po makrohranilih, mikrohranilih in tekočini. Posebna pozornost
je namenjena načrtovanju jedilnikov v dnevni prehrani študentov in predstavitvi jedilnikov
brez glutena in mesa.
Splošna priporočila za pripravo obrokov, podana v Smernicah, so naslednja:
 Obroki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi za študente,
ki upoštevajo starosti prilagojeno zmerno težko telesno dejavnost.
 Pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz
vseh skupin živil, kar bo ob ustreznem energijskem vnosu zagotovilo zadosten vnos vseh
hranil, potrebnih za normalno delovanje organizma.
 Priporočene kombinacije živil v obrokih dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim
ogljikohidratnim živilom (npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim
beljakovinskim živilom (npr. mleku in mlečnim izdelkom z manj maščobami, ribam,
pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. oljčnemu,
repičnemu, sojinemu olju in drugim kakovostnim 100 % rastlinskim oljem).
 V vsak obrok naj se vključi (sveže) sadje in/ali zelenjava, ki pomembno prispevata k
vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja.
 Pri obrokih naj se ponudi študentom tudi zadostne količine pijač, predvsem pitne vode.
 Za uživanje vsakega obroka mora imeti študent dovolj časa, obroki pa morajo biti
ponujeni v okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja.
 Pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi želje študentov ter jih uskladiti s
priporočili za vnos hranil in energije ter s priporočili splošne zdravstvene ustreznosti
ponujenih obrokov (Hlastan Ribič in sod., 2008).
V praksi se je izkazalo, da merila za izbor ponudnikov subvencionirane študentske prehrane
ne temeljijo v zadostni meri na zahtevah Smernic. Zaradi tega je v prihodnosti potrebno več
pozornosti nameniti kakovosti subvencionirane študentske prehrane in hkrati ponudnikom
študentske prehrane omogočiti strokovno podporo pri zagotavljanju kakovostnih
subvencioniranih obrokov. Ukrepati je potrebno tudi na področju izobraževanja in zavesti
študentov inšpektorjev, ki predstavljajo nadzorni sistem in presojajo usklajenost ponudbe s
Smernicami. Prav tako je potrebno študente tekom študija spodbujati k samostojni pripravi
hrane v skladu s Smernicami (Resolucija …, 2015).
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2.4 ŠTUDENTSKA PREHRANA
2.4.1 Prehranske navade študentov
Pojem prehranske navade opredeljujemo kot značilnost posameznika, skupine ali populacije
glede kakovosti prehrane, načina prehranjevanja in vedenja ob hranjenju. Velikokrat
prehranske navade odstopajo od priporočil za zdravo prehranjevanje, kar ima lahko
neugodne posledice na zdravje ljudi (Koch, 1997).
Na prehranske navade posameznika, skupin ali naroda vplivajo socialne, ekonomske, etične
in kulturne danosti okolja v posamezni državi. Velik vpliv na prehranske navade ima
izobraženost ljudi, dostopnost in cena hrane (Pokorn, 2003). SZO si zato prizadeva, da bi
vsaka država oblikovala in izvajala ustrezno prehransko politiko, ki vključuje pridelavo,
predelavo in ponudbo cenovno dostopne zdrave hrane vsem skupinam prebivalcev, tudi
socialno šibkejšim (Flis Smaka, 2012). Študenti se neprestano srečujejo z izzivom zdravih
prehranskih izbir, saj na njih vplivajo mnogi dejavniki, kot so: individualni vpliv (okus,
preference, samodisciplina, čas, priročnost), vpliv družbe (prijatelji in vrstniki, brez nadzora
staršev), vpliv naravnega okolja (dostopnost, razpoložljivost in cena hrane) ter vpliv
makrookolja (mediji in oglaševanje). Ugotovljena je bila tudi povezava med naštetimi vplivi
na prehransko vedenje študentov in značilnostmi, ki opredeljujejo študentsko obdobje, kot
so kraj bivanja, nova poznanstva z drugimi ljudmi in študijske obveznosti (Deliens in sod.,
2014).
Inštitut za varovanje zdravja je v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost
Slovenije »2006-2013« s pomočjo anket opravil raziskavo o prehranskih navadah
prebivalcev Slovenije in vanjo vključil tudi 199 posameznikov, starih med 18 in 25 let.
Ugotavljajo, da so študenti še posebej ogrožena skupina zaradi nezdravega prehranjevanja,
med njimi zlasti moški in tisti s slabšim socialno-ekonomskim statusom. Ti zdravim
prehranskim izbiram ne posvečajo tolikšne pozornosti ali pa jim ne uspejo slediti zaradi
ekonomskih razlogov, premajhne dostopnosti ali še vedno premajhnega poznavanja zdrave
prehrane (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009).
Zanimivi so tudi rezultati raziskave Colić Barić in sod. (2009), saj so avtorji želeli preveriti
ustreznost hranilne vrednosti obrokov, ki jih hrvaški študenti zaužijejo v restavracijah in
hkrati ovrednotiti njihove prehranske navade. V raziskavo so vključili 2075 študentov
različnih hrvaških univerz. Ugotovili so, da študenti obroke pogosto izpuščajo, zlasti zajtrk.
Tudi Gabrijelčič Blenkuš in sod. (2009) ugotavljajo, da zajtrk vsak dan med tednom uživa
51,2 %, nikoli pa 14,2 % slovenskih študentov. Kosilo, kot osrednji obrok, študenti redno
uživajo vsak dan (88,2 %). Študijske obveznosti in urniki pogosto onemogočajo redno
uživanje dnevnih obrokov, saj dva obroka ali manj na dan zaužije več kot polovica (52 %)
študentov.
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Zupančič in Hoyer (2006) sta raziskovala, kakšne so prehranske navade 81 študentov, ki
živijo v apartmajih študentskega doma v Ljubljani in imajo možnost lastnega kuhanja.
Ugotovila sta, da vsak dan zaužije zajtrk 42 % anketiranih, medtem ko 8 % anketiranih
študentov ne zajtrkuje nikoli. Kosilo vsak dan uživa 84 %, večerjo pa 44 % vprašanih.
Dopoldansko in popoldansko malico kot premostitvena obroka zaužije približno 10 %
anketirancev. Izkazalo se je, da imajo študenti najpogosteje tri obroke dnevno (54 %),
medtem ko ima 19 % anketiranih študentov samo po dva obroka dnevno.
Gabrijelčič Blenkuš in sod. (2009) v svoji raziskavi tudi ugotavljajo, da so mlajši odrasli
(med 18 in 25 let) v povprečju s hrano zaužili 13777 kJ energije na dan. Glede izbire živil
so se mlajši odrasli prehranjevali pretežno nezdravo, v povprečju so zaužili preveč sladkorja,
soli in maščob ter premalo sadja in zlasti zelenjave. Ugotavljajo, da se je delež maščob v
prehrani študentov v zadnjem desetletju sicer zmanjšal, vendar vnos še vedno presega
priporočilo do 30 % dnevne energije. Glede uživanja sadja in zelenjave pa študenti vedno
manj posegajo po tradicionalnih lokalno pridelanih vrstah. V prehrani študentov tako
prevladujejo žitni izdelki in škrobna živila, mesni izdelki (barjene salame, klobase), banane
in agrumi, mleko in sladki mlečni deserti, pijače z dodanim sladkorjem ter sladkarije, sladki
pekovski in slaščičarski izdelki.
Karoli in sod. (2010) so v svojo raziskavo vključili 100 naključno izbranih študentov
Univerze v Ljubljani. Le-ti so izpolnili vprašalnike s 13 vprašanji na temo pogostosti
uživanja sadja, zelenjave in prehranskih dopolnil. Rezultati so pokazali, da 40 % študentov
uživa sadje in zelenjavo samo enkrat dnevno. Posledično je pri študentih zaznan nezadosten
dnevni vnos prehranske vlaknine in antioksidantov, ki varujejo organizem pred poškodbami,
povzročenimi s prostimi radikali. Zaradi uživanja hranilno revne hrane študenti pogosto
posegajo po prehranskih dopolnilih (vitamini in minerali). Raziskovalci so ugotovili, da
prehranska dopolnila uživa kar 71 % anketiranih študentov, od teh 8 % vsakodnevno.
Namen raziskave, ki jo je v Kuvajtu opravil Al-Khamees (2009), je bil ovrednotiti prehrano
študentk in možnost izobraževanja študentov o zdravem načinu prehranjevanja. V raziskavo
je bilo vključenih 141 študentk, starih med 19 in 21 let, ki niso bile vegetarijanke, noseče in
niso dojile. Podatki raziskave so pokazali, da so študentke uživale premalo brezalkoholnih
nesladkanih pijač ali vode. Kar 86 % študentk je uživalo preveč sladkarij in mastne hrane.
S trditvijo, da se študenti iz Sudana prehranjujejo nezdravo in imajo pomanjkljivo znanje o
zdravem načinu prehranjevanja, se strinjajo Elhassan in sod. (2013), ki so v svojo raziskavo
vključili 350 študentk, starih med 19 in 21 let različnih študijskih smeri (medicina, farmacija,
zdravstvene vede, psihologija, menedžment). Cilj raziskave je bil pomagati študentom pri
razumevanju napak, ki jih delajo pri prehranjevanju in hkrati pridobiti koristne podatke o
povezavi med prehranskim znanjem študentk in njihovimi prehranskimi navadami.
Ugotovili so, da 51 % študentk nima časa za pripravo zdrave hrane, hkrati pa isti odstotek
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študentk (51 %) uživa ob hranjenju z nezdravo hrano. Avtorji raziskave navajajo podatke,
da 31 % študentk nikoli ne uživa leče, 28 % rib in 25 % govedine.
Bagordo in sod. (2013) so preučevali prehranske navade 195 dodiplomskih študentov
bioloških znanosti Univerze Salento (Italija). V rezultatih so izpostavili razlike v prehranskih
navadah med tistimi študenti, ki tekom študija živijo doma, in tistimi, ki ne živijo doma.
Navajajo, da so študenti, ki tekom študija živijo doma, bolj telesno dejavni in uživajo več
kuhane zelenjave, rib, mesnih izdelkov, kruha, žit in stročnic. Nasprotno so študenti, ki v
času študija niso živeli doma, uživali predvsem hladne in predpripravljene obroke,
zamrznjene jedi, surovo zelenjavo ter pivo in ostale alkoholne pijače. Hkrati so pri študentih,
ki v času študija niso živeli v domačem okolju, zaznali večjo pojavnost gastroenteritisov in
večjo telesno maso.
V raziskavi, ki so jo opravili El Ansari in sod. (2012) je sodelovalo 2402 študentov univerze
v Nemčiji, na Danskem, Poljskem in v Bolgariji, ki so med študijem živeli in se prehranjevali
doma. Ugotovili so, da jedilnik doma živečih študentov v povprečju vsebuje več mesa, sadja
in zelenjave, hkrati pa razlagajo, da se prehranske navade študentov razlikujejo glede na spol
in državo bivanja.
Cutillas in sod. (2013) so ocenili energijski vnos študentov in pojavnost podhranjenih,
čezmerno težkih in debelih študentov. V raziskavi je sodelovalo 223 študentov Univerze v
Murcii (Španija), različnih smeri (medicina, zobozdravstvo, biologija, fizioterapija,
pedagogika), starosti med 19 in 24 let, od tega 53 % študentk. Vnos hrane, ki so jo zaužili
študenti, so spremljali z beleženjem 7-dnevnega prehranskega dnevnika. Rezultati raziskave
so pokazali, da je bil energijski vnos prenizek glede na priporočila (dejanski vnos: 8682 kJ,
priporočilo: 11088 kJ). Od skupnega vnosa energije so beljakovine predstavljale 17 %
(priporočilo: 10-15 %), ogljikovi hidrati 46 % (priporočilo: 50-60 %) in maščobe 37 %
(priporočilo: do 30 %). Navajajo tudi, da je imelo 24 % moških in 9 % žensk čezmerno
telesno maso, podhranjenih je bilo 1 % moških in 10 % žensk. Samo 35 % študentov je bilo
telesno dejavnih 3-4 ure na teden. Študenti veliko slabše dosegajo uravnotežen vnos hranil
kot dijaki, saj so ugotovili tesno povezavo med starostjo in deležem zaužitih ogljikovih
hidratov in maščob. Nasprotno Kılınç in Çağdaş (2012) navajajo, da je bil vnos energije
neustrezen pri 29 % v raziskavi sodelujočih turških dijakih (skupno 172 dijakov), od tega je
5 % dijakov preseglo dnevni priporočeni energijski vnos. Ravno tako sta bila presežena
dnevni energijski vnos ogljikovih hidratov (za 7 %) in dnevni energijski vnos beljakovin (za
18 %).
Namen študije, ki so jo opravili Abdel-Megeid in sod. (2011), je bil ugotoviti povezavo med
prehranskimi navadami 312 študentov Univerze King Saud (Saudova Arabija) in
zdravstvenimi parametri, ki so v tesni povezavi z nastankom srčno-žilnih obolenj. Zaznana
je bila pozitivna korelacija med povečanim energijskim vnosom, zlasti na račun maščob, in
povečanim ITM (indeks telesne mase) študentov. Povprečni dnevni energijski vnos
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študentov se je gibal od 11500 kJ (ženske) do 14490 kJ (moški). Ugotovili so, da se je
pojavnost čezmerno težkih študentov (23 %) in debelih študentov (7 %) v zadnjih letih
povečala.
Sakamaki in sod. (2005) so v raziskavo vključili 265 posameznikov (starost med 19 in 25
let), ki so obiskovali različne univerze na Japonskem in Koreji, in primerjali njihove
prehranske navade. Ugotavljajo, da se debelost pri študentih v večji meri pojavlja pri moških,
ki se v primerjavi z ženskami pogosteje prehranjujejo v restavracijah in drugih gostinskih
obratih, kjer ponujeni obroki velikokrat vsebujejo preveč maščob in ogljikovih hidratov ter
premalo prehranske vlaknine.
Študentski način življenja velikokrat še poslabša že tako neidealni obstoječi življenjski slog
(prehranske navade in telesna dejavnost) posameznika. S tem pa se poveča tveganje za
nastanek različnih zdravstvenih težav in kroničnih nenalezljivih bolezni (Bagordo in sod.,
2013). Velika večina študentov se v Sloveniji prehranjuje v obratih javne prehrane, zato
kakovost postopka priprave in ponudbe hrane v obratih javne prehrane postaja tudi za to
populacijo vse pomembnejša (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009).

2.4.2 Povezava med znanjem študentov o pravilni prehrani in njihovimi prehranskimi
navadami
Mnogi študenti v času študija sami začnejo skrbeti za prehrano in s tem postanejo odgovorni
za svoje prehranske navade. Zato je v študentskem obdobju pomembno, da se dokončno
izoblikujejo prehranske navade v čim bolj primerne in v skladu s prehranskimi priporočili,
saj se večinoma te prehranske navade prenesejo tudi v kasnejše obdobje odraslosti (Cooke
in Papadaki, 2014). Vendar so ravno študenti tista skupina, ki nasvete za zdravo
prehranjevanje najmanj upošteva (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009). Številne raziskave
kažejo na dejstvo, da imajo študenti malo znanja o prehrani, o zdravem načinu
prehranjevanja, o virih hranil v živilih in o pomenu prehranskih označb na živilih (Matthews
in sod., 2016; Bae in Yeon, 2011; Krešić in sod., 2009).
Velik vpliv na način prehranjevanja ima tudi psiho-socialni faktor, kar so v svoji raziskavi
potrdili Ganasegeran in sod. (2012). Preučevali so prehranske navade 132 študentov
medicinske fakultete v Maleziji, pri čemer so s statistično analizo ugotovili tesno povezavo
med psihološkimi dejavniki prehranjevanja (osamljenost, sreča, zdolgočasenost, živčnost ter
razburjenost) in prehranskimi navadami v raziskavi sodelujočih študentov, saj jih je 49 %
odgovorilo, da jedo zaradi občutka osamljenosti, 80 % zaradi občutka sreče, 59 % zaradi
občutka zdolgočasenosti in 53 % zaradi občutka živčnosti ali razburjenosti.
Skoraj polovica (42 %) študentske populacije iz Sudana pridobi informacije o zdravem
načinu prehranjevanja preko medijev. Elhassan in sod. (2013) navajajo, da skoraj tri četrtine
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(73 %) študentov nima znanja o tem katera živila vsebujejo vitamin B12 (kobalamin) in več
kot polovica (55 %) študentov ne ve katera živila vsebujejo železo. Znanje študentov je
pomanjkljivo tudi o tem, katera živila vsebujejo največ prehranske vlaknine (52 %) in kalcija
(66 %). Samo 46 % študentov se poskuša prehranjevati zdravo. Večina študentov nima časa
za načrtovanje zdrave prehrane ali se prehranjujejo v gostinskih lokalih, kjer obroki
velikokrat niso v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja.
Cooke in Papadaki (2014) sta pri pregledu prehranskih navad 500 študentov 37 univerz v
Veliki Britaniji ugotovila, da študenti z dnevnim vnosom hrane presežejo priporočene
vrednosti za vnos maščob in dodanega sladkorja ter se prepogosto prehranjujejo s hitro
hrano. Zato dnevno ne zaužijejo priporočenih količin sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov,
posledično tudi ne dovolj kalcija in prehranske vlaknine. Obenem avtorji navajajo, da se
prehransko znanje študentov razlikuje glede na spol, starost, ITM, narodnost in uporabo/
neuporabo označb na živilih.
Matthews in sod. (2016) so v svojo raziskavo vključili 6638 rednih in izrednih študentov
Zahodne Univerze v Kanadi in preučili njihovo znanje o zdravem načinu prehranjevanja in
poznavanje kanadskih prehranskih priporočil (Canada's Food Guide). Ugotovili so, da imajo
študenti glede na spol in starost pomanjkljivo znanje o zanje primernih prehranskih
priporočilih. Študenti menijo, da njihov organizem potrebuje bistveno manjše količine sadja
in zelenjave ter večje količine mleka in mlečnih izdelkov, kot je zapisano v kanadskih
prehranskih priporočilih. Moški del študentske populacije je mnenja, da potrebujejo 4 ± 2
enoti mleka ali mlečnih izdelkov na dan, to je še enkrat toliko kot je zapisano v prehranskih
priporočilih. Študenti študija zdravstvenih ved ali nutricionistike se pogosteje srečajo s
prehranskimi priporočili kot študenti ostalih študijskih programov. Vendar ni nujno, da znajo
zato prehranska priporočila tudi pravilno interpretirati in upoštevati. Avtorji raziskave
navajajo, da bi lahko enostavneje napisana prehranska priporočila za študente in starostno
usmerjene kampanje dvignile nivo prehranskega znanja študentske populacije. Problem
neupoštevanja prehranskih priporočil ni samo neznanje študentov, temveč tudi njihova nizka
samo-učinkovitost pri realizaciji pridobljenega znanja.
Krešić in sod. (2009) so preučevali povezavo med prehranskim znanjem študentov na
Hrvaškem in njihovim dejanskim prehranskim vnosom, pri čemer so v raziskavo vključili
264 moških in 741 žensk. Izsledki raziskave so pokazali, da imajo med študenti več znanja
o zdravem načinu prehranjevanja ženske, študenti višjih letnikov in študenti, ki si sami
pripravljajo obroke. Omenjeni uživajo več žit, mesa, sadja, zelenjave in kakovostnih olj.
Avtorji navajajo, da več kot ima študent znanja o prehrani, bolj se prehranjuje v skladu s
priporočili ter izbira živila glede na lastno presojo, vpliv okolja in medijev nanj pa je manjši.
Pri 280 v raziskavi sodelujočih univerzitetnih študentih iz Koreje sta Choi in Yi (2013)
ugotovila tesno povezavo med prehranskim znanjem, nakupovalnim vedenjem in uporabo
označb na prehranskih izdelkih. Navajata, da se priporoča informiranje študentov o pomenu
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označb na prehranskih izdelkih (podatki o sestavinah, poreklu, hranilni in energijski
vrednosti živil). Hkrati je študente potrebno naučiti prenesti teorijo v vsakdanjo uporabo in
jim pomagati razumeti njihove potrebe po vseh hranilih.
Avtorji številnih raziskav (Krešić in sod., 2009; Bae in Yeon, 2011) ugotavljajo, da so
dobrodošli vsi izobraževalni programi, prehranske intervencije, akcije o ozaveščanju
študentov, kako pomembno je za zdravje posameznika uživanje kakovostne in uravnotežene
prehrane, uživanje zajtrka ter pravilna izbira živil s trgovskih polic.
Deliens in sod. (2014) so izvedli raziskavo, s katero so želeli ugotoviti, kateri dejavniki
vplivajo na prehranske navade univerzitetnih študentov v Belgiji. V raziskavi je sodelovalo
14 študentov in 21 študentk, starih med 18 in 26 let. Avtorji navajajo, da so prehranske
navade odvisne od individualnih dejavnikov (prehransko znanje, samodisciplina, vera,
telesna dejavnost), socialnega okolja (nadzor staršev, doma pridobljeno znanje, podpora
prijateljev), fizičnega okolja (razpoložljivost in dostopnost zdravih živil, cena živil), makro
okolja (socialno-kulturne vrednote, oglaševanje, mediji) in študentskega načina življenja
(bivanje v študentskih domovih, izpiti, študentska društva). Hkrati razlagajo, da bi z
izboljšanjem samodiscipline in samonadzora študentov, njihovih sposobnosti časovne
organizacije, s povečanjem družbene podpore, s cenovno dostopnejšimi zdravimi živili in z
zagotavljanjem bolj zdravih živil v prodajnih avtomatih, vplivali na izboljšanje prehranskih
izbir med študenti.
V Sloveniji se v namen ozaveščanja študentov o zdravem načinu prehranjevanja in hkrati
izboljšanja ponudbe subvencionirane prehrane izvajata dva projekta z naslovom »Študent veš kaj ješ?« in »Jem zdravo. Študiram s polno paro«.
V letu 2015 je bil sprejet Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015-2025 s ciljem izboljšati subvencionirano študentsko prehrano in v splošnem prispevati
k boljšemu prehranjevanju in redni telesni aktivnosti študentov. Projekt »Študent - veš kaj
ješ?« je pravzaprav izvedbena aktivnost omenjenega nacionalnega programa. Projekt izvaja
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) skupaj z mladimi. Namen projekta je izboljšanje
ponudbe živil v prodajnih avtomatih izobraževalnih ustanov, kjer se študenti zadržujejo večji
del dneva in zato velikokrat posežejo po izdelkih, ki so v prodajnih avtomatih na voljo.
Bistveno je, da se študentom omogoči dostop do zdravju koristnih živil, saj je to neposredno
povezano z njihovim uživanjem in vodi k boljšemu zdravju študentov. V sklopu projekta
»Brez izgovora Slovenija« je ZPS v sodelovanju z Mladinsko zvezo, opravila tržni pregled
prodajnih avtomatov s hrano in pijačo na štirih slovenskih univerzah. Pregled je pokazal, da
v prodajnih avtomatih prevladujejo predvsem živila, ki vsebujejo veliko sladkorja, soli in
maščobe, od tega 52,8 % tekočin (voda, sok, ledeni čaj), 31,8 % sladkih prigrizkov, 6,9 %
slanih prigrizkov, 4,1 % sendvičev, 2,6 % oreščkov in suhega sadja, 1,6 % jogurtov
(prevladujejo sadni jogurti) ter le 0,2 % sadja in zelenjave. S strani ZPS je bila izvedena tudi
anketa o zadovoljstvu študentov z izbiro živil v prodajnih avtomatih, ki je pokazala, da si
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študenti želijo več svežega sadja, solat, smutijev, suhega sadja, oreškov, kakovostnih
sendvičev in ponudbo živil, ki bo primerna tudi za vegetarijance in vegane. S tem pa projekta
»Študent - veš kaj ješ?« še ni konec, saj ZPS pripravlja nabor izdelkov (prigrizki, ki
vsebujejo manj sladkorja, maščob in soli, sendviči iz polbele in polnozrnate moke brez salam
in obarjenih klobas, negazirane brezalkoholne pijače z manj sladkorja, sadje in zelenjava),
ki naj bi bili v prodajnih avtomatih na fakultetah in jih bodo uskladili z Ministrstvom za
zdravje Republike Slovenije (Pajk Žontar in Bevc Bahar, 2016).
ZPS je ustvarila tudi spletno stran www.veskajjes.si, kjer je posebej za mlade oblikovana
rubrika »mladi«. V tej rubriki ZPS objavlja aktualne informacije o prehrani za mlade, tudi
za študente. Na omenjeni spletni strani lahko uporabnik preveri tudi prehranski profil živil
in pijač, trenutno so na voljo podatki za več kot 1200 živil, baza podatkov se neprestano
dopolnjuje. Na voljo je tudi mobilna aplikacija »Veš kaj ješ« za hitrejše preverjanje
prehranskega profila živil in pijač. Pravzaprav gre za semafor, kateri zasveti rdeče, rumeno
ali zeleno, odvisno od tega, kako zdravo je živilo ali pijača. Na ta način mobilna aplikacija
ponuja rešitve in napotke za izbiro kakovostnih živil. Obenem je moč najti koristne
informacije za vse tiste, ki se želijo zdravo prehranjevati in izvedeti več o označevanju živil
(ZPS, 2016).
Projekt »Jem zdravo. Študiram s polno paro« izvaja od leta 2012 ŠOS ob pomoči drugih
študentskih organizacij in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki
projekta skušajo študente ozavestiti o zdravem načinu prehranjevanja in jim pokazati, da si
je z malo denarja v kratkem času možno pripraviti zdrav in okusen obrok. V sodelovanju s
študenti s Fakultete za vede o zdravju v Izoli je ŠOS pripravila e-publikacijo z istoimenskim
naslovom »Jem zdravo. Študiram s polno paro.« (ŠOU, 2014). V publikaciji so zbrane
koristne informacije o energijski in hranilni vrednosti obroka, podani so postopki priprave
obroka in fotografije posameznih jedi. Vsebinsko je publikacija razdeljena na dve večji
poglavji, in sicer uravnoteženi obroki za zdrave študente in obroki za vegetarijance. Glavni
namen izdane e-publikacije je ozavestiti in spodbujati študente k zdravem načinu
prehranjevanja. Publikacija služi študentom kot pomoč pri načrtovanju in pripravi zdravih
obrokov kosil (Vrecel in sod., 2013). V okviru projekta je zaživela tudi spletna stran
www.jemzdravo.si, kjer imajo študenti možnost, da sami objavljajo preizkušene, hitre in
zdrave recepte različnih jedi.

2.5 PRIPOROČILA ZA ŠTUDENTE GLEDE VNOSA ENERGIJE, MAKROHRANIL,
SOLI IN TEKOČINE
Prehranska priporočila so dobrodošlo orodje za dosego zdravega in uravnoteženega
prehranjevanja posameznika, saj pripomorejo k razumevanju ustreznega dnevnega
energijskega vnosa ter količinskih deležev makrohranil, soli in tekočine. Priporočene
vrednosti iz Smernic so zaradi informativnega značaja primerjane s priporočenimi

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

14

vrednostmi, podanimi v ameriških prehranskih priporočilih DGA (Dietary Guidelines for
Americans) (USDA, 2015), ki sodijo med najnovejša prehranska priporočila v Združenih
državah Amerike (ZDA).

2.5.1 Energija
Bazalni metabolizem, delovni metabolizem (mišični del) in termogeneza po vnosu hranljivih
snovi narekujejo potrebe organizma po energiji. Največji del porabe energije pri običajni
telesni dejavnosti predstavlja bazalni metabolizem, katerega stopnja je odvisna od deleža
nemaščobne telesne mase. Zaradi termogeneze se ob uživanju mešane hrane rastlinskega in
živalskega izvora porabi okoli 8-10 % s hrano vnesene energije. Povprečne dnevne potrebe
po energiji za telesno dejavnost, kot večkratnik bazalnega metabolizma, označuje stopnja
telesne dejavnosti (PAL). Vrednost PAL 1,4 ustreza zmerni telesni dejavnosti (Referenčne
vrednosti …, 2004).
Priporočljiv povprečni dnevni energijski vnos za zmerno telesno dejavnega študenta s
povprečno telesno maso 74 kg in povprečno telesno višino 176 cm znaša 12500 kJ
(3100 kcal), medtem ko za zmerno telesno dejavno študentko s povprečno telesno maso
60 kg in povprečno telesno višino 165 cm, znaša 10000 kJ (2500 kcal). V kolikor se pojavijo
odstopanja od normalnih vrednosti, predvsem v smislu manjše telesne dejavnosti ali
čezmerne telesne mase, je potrebno za posameznika prilagoditi orientacijske vrednosti za
vnos energije (Hlastan Ribič in sod., 2008). Po DGA znaša priporočen povprečni dnevni
energijski vnos za zmerno telesno dejavnega študenta 11715 kJ (2800 kcal). Za zmerno
telesno dejavno študentko je priporočen dnevni energijski vnos 9205 kJ (2200 kcal) (USDA,
2015).

2.5.2 Ogljikovi hidrati
Ogljikovi hidrati oskrbujejo telo z energijo, so tudi sestavina v celicah vsakega organizma.
Ogljikove hidrate razdelimo med monosaharide (glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza),
disaharide (saharoza, laktoza, maltoza) in polisaharide (glikogen, škrob, prehranska
vlaknina). Monosaharidi in disaharidi so enostavni ogljikovi hidrati, ki se po zaužitju hitro
absorbirajo, zato predstavljajo za organizem takojšen vir energije. Polisaharidi so sestavljeni
ogljikovi hidrati, kamor spada škrob, neškrobni polisaharidi predstavljajo prehransko
vlaknino, ki upočasni prehajanje enostavnih ogljikovih hidratov v kri in s tem podaljša
občutek sitosti (SACN, 2015).
Skupaj naj ogljikovi hidrati predstavljajo vsaj 50 % dnevnega energijskega vnosa. 1 gram
ogljikovih hidratov sprosti 17 kJ (4 kcal) energije (Hlastan Ribič in sod., 2008). Po DGA je
priporočen dnevni vnos za ogljikove hidrate pri osebah med 19. in 30. letom starosti, 130 g
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oziroma 45-65 % dnevnega energijskega vnosa (USDA, 2015). Priporočljivo je obilno
uživanje ogljikovih hidratov, vendar naj ti izvirajo iz živil, ki v osnovi vsebujejo več škroba,
prehranske vlaknine, esencialnih hranljivih snovi in bioaktivnih spojin (Referenčne
vrednosti …, 2004). Med škrobna živila sodijo testenine, riž, kruh, krompir, žita. Živila,
bogata s prehransko vlaknino, so sadje, zelenjava, semena stročnic, polnozrnata žita in
izdelki iz polnozrnate moke (Noakes, 2003).
Ogljikove hidrate lahko razdelimo tudi glede na glikemični indeks (GI). To je parameter, ki
nam pove, kako hitro se ogljikovi hidrati po zaužitju absorbirajo v kri in zvišajo vrednost
krvnega sladkorja v primerjavi s čisto glukozo. GI razvršča živila na lestvici od 0 (živila z
nizkim GI) do 100 (živila z visokim GI) (Phillips, 2006). Živila z višjim GI (kuhinjski
sladkor, sladke pijače, sladice) hitreje in v večji meri povišajo nivo glukoze v krvi, s tem se
poveča tudi izločanje inzulina iz celic trebušne slinavke (Hlastan Ribič, 2009). Zato
prepogosto uživanje enostavnih ogljikovih hidratov vodi v preveliko obremenitev
hormonskega sistema trebušne slinavke, ki se kaže v pojavu epidemske debelosti,
metabolnega sindroma in zamaščenosti jeter (Bray in Popkin, 2014).
Sladkorji spadajo med ogljikove hidrate. Razdelimo jih na monosaharide, disaharide in
sladkorne alkohole (sorbitol, manitol, ksilitol). Izraz sladkorji vključuje intrinzične in proste
sladkorje. Intrinzični sladkorji so vezani v celicah sadja in zelenjave ali prisotni v mleku.
Izraz prosti sladkorji vključuje vse monosaharide in disaharide, ki so dodani k hrani ali pijači
med proizvodnjo ali pripravo hrane. Med proste sladkorje spadajo tudi naravno prisotni
sladkorji v medu, sirupih in sadnih sokovih. Dodani sladkorji vključujejo saharozo, fruktozo,
glukozo, škrobne hidrolizate in ostale sladkorne pripravke, ki se lahko uporabljajo
samostojno ali kot dodatek med pripravo/proizvodnjo hrane in pijače (Edwards in sod.,
2016). SZO priporoča čim manjše uživanje prostih sladkorjev skozi vsa življenjska obdobja,
pri čemer naj skupni energijski vnos prostih sladkorjev ne predstavlja več kot 10 % vnosa
dnevne energije. SZO navaja, da bi bilo priporočljivo zmanjšati vnos prostih sladkorjev na
5 % dnevnega energijskega vnosa (WHO, 2015).
Monsaharidi in disaharidi večinoma ne vsebujejo esencialnih hranljivih snovi, zato pri vnosu
energije zmanjšujejo hranilno gostoto in preskrbo z esencialnimi hranljivimi snovmi
(Referenčne vrednosti …, 2004). Priporočilo v Smernicah in DGA pravi, da naj enostavni
sladkorji ne prispevajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa, saj imajo visok GI
(Hlastan Ribič in sod., 2008; USDA, 2015).
Tudi prehranska vlaknina sodi med ogljikove hidrate, vendar ima v primerjavi z njimi
manjšo energijsko vrednost, to je 8 kJ/g (2 kcal/g). Predstavlja snov rastlinskega izvora, za
katero človeški prebavni trakt nima ustreznih encimov, da bi jo prebavil (Hlastan Ribič in
sod., 2008). Obstajajo različne definicije, ki opredeljujejo prehransko vlaknino, v Uredbi
(EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom je podana naslednja
definicija prehranske vlaknine: »Prehranska vlaknina so polimeri ogljikovih hidratov s tremi
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ali več monomerskimi enotami, ki se ne prebavijo niti absorbirajo v tankem črevesu človeka
in spadajo v naslednje kategorije:
 užitni polimeri ogljikovih hidratov, naravno prisotni v živilih v obliki, v kateri se
zaužijejo,
 užitni polimeri ogljikovih hidratov, ki so bili pridobljeni iz surovine za živilo s
fizikalnimi, encimskimi ali kemijskimi sredstvi in, ki imajo ugoden fiziološki učinek,
dokazan s splošno sprejetim znanstvenim dokazom,
 užitni sintetični polimeri ogljikovih hidratov, ki imajo ugoden fiziološki učinek,
dokazan s splošno sprejetim znanstvenim dokazom«.
Razlikujemo topno in netopno prehransko vlaknino, ki imata različen vpliv na presnovo
organizma. Topna prehranska vlaknina sestoji iz pretežno topnih, bakterijsko razgradljivih
polisaharidov, kot so β-glukani, pektini in gume, ki v črevesju vežejo vodo in med prebavo
povečujejo volumen blata. Vir topne vlaknine so sadje, zelenjava in stročnice. K netopni
prehranski vlaknini uvrščamo pretežno netopne, bakterijsko skoraj nerazgradljive
polisaharide, kot so hemiceluloza, celuloza in lignin (Lattimer in Haub, 2010). V procesu
prebave ostaja netopna vlaknina nespremenjena, zato upočasni praznjenje želodčne vsebine
v dvanajstnik, s tem pa prispeva k počasnejšemu naraščanju krvnega sladkorja po obroku.
Prispeva tudi k hitrejšemu praznjenju črevesja in povečuje volumen blata. Vir netopne
prehranske vlaknine so predvsem polnovredna žita in polnovredni žitni izdelki (Fuller in
sod., 2016). Številne študije kažejo na ugoden zdravstveni vpliv prehranske vlaknine, saj naj
bi zavirala nastanek različnih bolezni in funkcijskih motenj, kot so zaprtost, divertikuloza
debelega črevesa, rak na debelem črevesu, čezmerna telesna masa, povišan holesterol,
sladkorna bolezen, ateroskleroza in žolčni kamni (Hlastan Ribič, 2009; Lattimer in Haub,
2010; Golob in sod., 2012; Fuller in sod., 2016). Kot orientacijska vrednost za vnos
prehranske vlaknine, ki jo navajajo Smernice, velja količina najmanj 30 g/dan, to je približno
3 g/MJ ali 12,5 g/1000 kcal pri ženskah in 2,4 g/MJ ali 10 g/1000 kcal pri moških (Hlastan
Ribič in sod., 2008). Priporočila po DGA navajajo orientacijsko vrednost za vnos prehranske
vlaknine 28 g/8368 kJ pri ženskah in 33,6 g/10042-12552 kJ pri moških (USDA, 2015).

2.5.3 Maščobe
Maščobe so pomemben vir energije, saj je njihova energijska vrednost skoraj dvakrat večja
kot pri ogljikovih hidratih in beljakovinah (37 kJ/g ali 9 kcal/g). Najpomembnejša sestavina
maščob so maščobne kisline, ki jih delimo na nasičene (npr. palmitinska, stearinska
maščobna kislina) in nenasičene. Slednje so lahko enkrat nenasičene (oleinska maščobna
kislina) ali večkrat nenasičene (npr. linolna, linolenska in arahidonska maščobna kislina)
(Referenčne vrednosti …, 2004).
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V varovalni prehrani sta pomembni količina in vrsta maščob. V Smernicah je zapisano, da
naj v uravnoteženi prehrani maščobe predstavljajo do 30 % dnevnega energijskega vnosa,
medtem ko priporočilo po DGA svetuje 20-35 % dnevnega energijskega vnosa z maščobami
(Hlastan Ribič in sod., 2008; USDA, 2015). Nasičene maščobne kisline se pogosto
pojavljajo v maščobah živil živalskega izvora, prekomeren dnevni vnos je dokazano resen
dejavnik tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja (Michas in sod., 2014). Zato vnos
energije z nasičenimi maščobami ne sme presegati 10 % dnevnega energijskega vnosa
(Hlastan Ribič in sod., 2008). Enkrat nenasičene maščobne kisline imajo pomembno vlogo
pri preprečevanju bolezni srca in ožilja, zato se za njih priporoča vnos, večji od 10 %
dnevnega energijskega vnosa (Hlastan Ribič, 2009). V večji meri je oleinska maščobna
kislina zastopana v oljčnem in repičnem olju. Večkrat nenasičene maščobne kisline znižujejo
dobri in slabi holesterol, medtem ko enkrat nenasičene maščobne kisline znižujejo samo
slabi holesterol (Salter, 2013). Vnos energije z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami
naj bi predstavljal okoli 7 % dnevnega energijskega vnosa oziroma do 10 % energijskega
vnosa, če je dnevni energijski vnos nasičenih maščobnih kislin višji od 10 % (Hlastan Ribič,
2009).
Organizem določenih maščobnih kislin ne more sintetizirati sam, zato jih imenujemo
esencialne maščobne kisline. V to kategorijo sodita α-linolenska (n-3) in linolna (n-6)
maščobna kislina, katerima pripisujejo pomembno vlogo pri razvoju možganov, živčevja,
očesne mrežnice, tkivnih hormonov in delovanju imunskega sistema. n-6 in n-3 maščobne
kisline so tudi prekurzorji za nastanek eikozanoidov, ki imajo vpliv na ugoden krvni tlak in
na zaviranje vnetij (Gerstein in sod., 2012). V zdravi prehrani je priporočilo za uživanje αlinolenske maščobne kisline 0,5 % in linolne maščobne kisline 2,5 % dnevnega energijskega
vnosa. Za doseg želenih pozitivnih učinkov je potrebno uživati n-3 in n-6 maščobne kisline
v ustreznem razmerju, ki znaša 1:5 (Hlastan Ribič, 2009). Priporočilo po DGA navaja
priporočen dnevni vnos za n-3 maščobne kisline 1,1 g in n-6 maščobne kisline 12 g (USDA,
2015). n-3 maščobne kisline vsebujejo predvsem mastne ribe hladnih voda, oreški, alge,
zelena listnata zelenjava ter laneno, sojino in repično olje. Živila, bogata z n-6 maščobnimi
kislinami, so predvsem koruzni kalčki, sončnično olje, oreški, semena in nekatere vrste
zelenjave (Hlastan Ribič in sod., 2008; USDA, 2015).
Trans maščobne kisline spadajo med nenasičene maščobne kisline in so v 2-5 % naravno
prisotne v neobdelanih živilih živalskega izvora, medtem ko se z industrijsko obdelavo živil,
zaradi tehnoloških postopkov (delno hidrogeniranje, fizikalno rafiniranje, cvrtje) njihov
delež poveča tudi do 60 %. Trans maščobne kisline imajo od nasičenih maščobnih kislin
desetkrat večji vpliv na nastanek aterogenosti. Trans maščobne kisline tekmujejo za iste
receptorje kot esencialne maščobne kisline, ki imajo varovalni učinek (Stender in Dyerberg,
2003; Martin in sod., 2007). Zato je priporočljivo, da je dnevni vnos trans maščobnih kislin
manjši od 1 % energijskega vnosa (Hlastan Ribič, 2009). Ker imajo trans maščobne kisline
lastnost podaljševanja obstojnosti živil, jih vsebujejo zlasti živila kot so margarina, sladoled,
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piškoti, torte in hitra hrana (Stender in Dyerberg, 2003). V Evropski Uniji zakonske omejitve
glede vsebnosti industrijskih trans maščob tako v sestavinah kot v živilih še ni. Le nekatere
evropske države (Danska, Švica, Avstrija, Islandija, Madžarska, Norveška in Latvija) so
omejile vsebnost trans maščob (do 2 g/100 g maščob) v okviru nacionalnih zakonodaj
(Laaninen, 2016).

2.5.4 Beljakovine
Beljakovine potrebuje vsaka celica organizma, saj so potrebne za njihovo rast in obnovo ter
za uravnavanje življenjskih procesov in obrambo. Osnovni gradniki beljakovin so
aminokisline, ki vsebujejo bazično amino skupino (-NH2) in kislo karboksilno skupino
(-COOH) (Krunič, 2010). Poznanih je dvajset osnovnih aminokislin, iz katerih organizem
sintetizira lastne beljakovine, od teh je osem za človeški organizem esencialnih: levcin,
izolevcin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan in valin. Energijska vrednost
beljakovin znaša 17 kJ/g (4 kcal/g). Z uravnoteženo dnevno prehrano naj bi zaužili 0,8 g
beljakovin na kilogram telesne mase, pri čemer predstavlja dnevni vnos beljakovin 10-15 %
dnevnega energijskega vnosa (Hlastan Ribič in sod., 2008). V DGA priporočajo, da znaša
delež, ki ga predstavlja dnevni vnos energije na račun beljakovin, 10-35 % (USDA, 2015).
Vnos beljakovin naj ne bi bil večji od 20 % dnevnega energijskega vnosa, saj večji delež
beljakovin v prehrani vpliva obremenilno na jetra in ledvice ter privede do slabšega
izkoristka kalcija. Beljakovine vsebujejo živila rastlinskega in živila živalskega izvora, pri
čemer imajo beljakovine rastlinskega izvora nižjo biološko vrednost kot beljakovine
živalskega izvora. Vir beljakovin živalskega izvora so meso, mesni izdelki, ribe, morski
sadeži, jajca, mleko, sir in skuta. Beljakovine rastlinskega izvora se nahajajo v polnovrednih
žitih in žitnih izdelkih, stročnicah, oreških in soji. Hranilne vrednosti beljakovinskih živil
živalskega in rastlinskega izvora se med seboj dopolnjujejo, zato je priporočljivo uživanje
tako rastlinskih kot živalskih beljakovin, saj lahko samo tako dosežemo ustrezno visoko
biološko vrednost in izkoristljivost (Wu, 2013).

2.5.5 Sol
Pomemben del dnevne prehrane je tudi sol, kemijsko NaCl, sestavljena iz natrijevega in
kloridnega iona, ki sta pomembna mikroelementa za vzdrževanje telesnih tekočin in
uravnavanje osmotskega tlaka v organizmu (Gilbert in Heiser, 2005). Priporočena dnevna
količina zaužite soli je 5 g (Hlastan Ribič in sod., 2008). Priporočilo po DGA navaja, da
dnevni maksimalen vnos natrija, upoštevajoč vse njegove vire, znaša 2,3 g (USDA, 2015).
Okvirno porabo soli v gramih lahko izračunamo tako, da količino zaužitega natrija v gramih
pomnožimo s faktorjem 2,54. Povprečni dnevni vnos soli v Sloveniji znaša okoli 12 g,
medtem ko odrasel človek dnevno potrebuje 550 mg natrija, kar ustreza 1,4 g soli, da zadosti
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svojim fiziološkim potrebam (Hlastan Ribič, 2009; Resolucija …, 2015). Sol je naravno
prisotna samo v nekaterih živilih, kot so žita in mleko. Pomemben vir soli v prehrani so
poleg dosoljevanja, porabe soli pri pripravi obrokov in uživanja obrokov zunaj doma, kruh
in drugi pekovski izdelki, mesni izdelki in siri. Predvsem predelana živila ali
predpripravljeni obroki, katerim je med tehnološkim procesom dodana sol v različnih
oblikah (natrijev nitrit, natrijev benzoat ali natrijev glutamat) znatno prispevajo k
prekomernemu dnevnemu vnosu soli, saj predstavljajo kar ¾ vse zaužite soli (Otten in sod.,
2006; WHO, 2012; Resolucija …, 2015). Ker so dnevni vnosi soli previsoki, so na ravni
Evropske Unije sprejeli akcijski načrt za postopno znižanje soli, saj prekomerni vnos vpliva
na nastanek srčno-žilnih obolenj (WHO, 2012; European Commission …, 2012). Tudi
Slovenija je že leta 2010 sprejela Nacionalni akcijski načrt za zmanjševanje uživanja soli v
prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010–2020 (Hlastan Ribič in sod., 2010).
Preliminarni rezultati, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje z analizo živil pridobi na
vsaki dve leti, kažejo, da se vsebnost soli v živilih postopno znižuje (npr. v kruhu za
0,15 g/100 g od leta 2007 do 2012) (Recek, 2015).

2.5.6 Tekočina
Več kot polovico telesa sestavlja voda. Zato je nadomeščanje vode zelo pomembno, saj je s
tem omogočen nemoten potek številnih biokemijskih funkcij v telesu. Že blaga izsušitev, to
je 1-2 %, vpliva na slabše počutje ter telesno in duševno sposobnost. Večje pomanjkanje
telesne tekočine privede do hude žeje, pospešenega srčnega utripa in padca krvnega tlaka
(Hlastan Ribič, 2009). Potrebe po tekočini se spreminjajo glede na stopnjo telesne
dejavnosti, višino zunanje temperature in relativne vlage. Orientacijska vrednost za dnevno
količino vnesene vode znaša 1 ml na eno porabljeno kilokalorijo energije (Hlastan Ribič in
sod., 2008). V ameriških priporočilih DGA ni za tekočino določen najvišji še sprejemljivi
dnevni vnos, saj večina zdravih ljudi z uravnoteženo prehrano dobi zadostno količino vode
in jo je hkrati iz telesa sposobna izločiti v večjih količinah. Do toksičnosti bi lahko prišlo pri
uživanju večjih količin vode, kot je sposobnost filtracije ledvic, to je 0,7-1,0 l/uro (USDA,
2015; Otten in sod., 2006). Vodo ne zaužijemo samo fizično v obliki tekočine (voda, čaj,
razredčeni sadni sokovi, mineralna voda, itd.) in trdne hrane, temveč jo nekaj nastane v
organizmu zaradi izgorevanja hranljivih snovi (oksidacijska voda). Posameznik med 19. in
25. letom starosti naj bi zaužil dnevno 1470 ml tekočine s pijačo, 890 ml s trdno hrano, v
procesu izgorevanja hranljivih snovi pa pridobil 340 ml oksidacijske vode, to je skupno okoli
2700 ml vode na dan (Referenčne vrednosti …, 2004). Večina vode se iz telesa izloči preko
ledvic z urinom (1500 ml), preko kože s potenjem (1000 ml) in z blatom (200 ml) (Hlastan
Ribič, 2009). V primeru večje izgube vode iz telesa, bodisi zaradi intenzivnejše telesne
dejavnosti, višje temperature okolja ali različnih patoloških stanj (driska), je potrebno poleg
vode nadomestiti tudi minerale, vključno z natrijem (Hlastan Ribič in sod., 2008).
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2.6 ENERGIJSKA VREDNOST IN ENERGIJSKA GOSTOTA HRANE
Po različnih priporočilih naj bi bila zaužita hrana pestra in vsebinsko ustrezna ter preko
dneva primerno časovno in količinsko razporejena. Tako telo dobi energijo in hranila
enakomerno čez cel dan. Takšen način in ritem prehranjevanja vpliva na boljšo presnovo in
prebavo ter boljšo delovno storilnost (Hlastan Ribič in sod., 2008).
V dnevni prehrani vsakega posameznika, tudi v prehrani študenta je potrebno enakomerno
porazdeliti pet dnevnih obrokov, to so zajtrk, kosilo, večerja in dva premostitvena obroka,
pri čemer se 70 % dnevnih energijskih potreb pokrije z zajtrkom, dopoldansko malico in
kosilom. Upoštevati je potrebno, da je kosilo energijsko gledano najmočnejši obrok v dnevu,
saj predstavlja od 25 do 35 % celodnevnega energijskega vnosa. Priporočena energijska
vrednost kosila za študente je 3138-4393 kJ (750-1050 kcal) in študentke 2510-3515 kJ
(600-840 kcal) (Hlastan Ribič in sod., 2008).
V preglednici 1 so predstavljene možne kombinacije celodnevnih energijskih vnosov po
posameznih obrokih.
Preglednica 1: Kombinacije celodnevnih energijskih vnosov po posameznih obrokih (Hlastan Ribič in sod.,
2008)
Kombinacija 1
Zajtrk

Kosilo

25-35 %

30-45 %

Kombinacija 2
Zajtrk

15-25 %

Malica

15-25 %

Kosilo

25-35 %

Kombinacija 3
Zajtrk

Malica in/ali
kosilo

Večerja

15-25 %

kosilo

25-35 %

prvi dnevni

25-35 %

obrok med 10.
in 12. uro)

malica
20-35 %

Zajtrk, malica,
(»brunch« ali

Popoldanska

Večerja

15-25 %

Kombinacija 4

Večerja

10-15 %
15-25 %

Popoldanska
malica
Večerja

10-15 %
25-35 %

Za ovrednotenje količine in biološke vrednosti živil oziroma hrane se uporabljata dva
parametra, in sicer energijska in hranilna gostota živil/hrane. Energijsko gosta živila so
načeloma manj hranilno gosta in obratno (Hlastan Ribič, 2009).
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2.6.1 Energijska gostota hrane
Energijska gostota živil oziroma hrane je opredeljena kot količina energije, ki se v telesu
sprosti na en mililiter ali en gram zaužitega živila oziroma hrane. Pove nam, koliko energije
ima določeno živilo ali določena vrsta hrane na masno oziroma prostorninsko enoto.
Izražena je lahko v cal/g, kcal/g, J/g, kJ/g, cal/ml, kcal/ml, J/ml, ali kJ/ml. Priporočljiva
energijska gostota je od 4,2 do 6,3 kJ/g (1 do 1,5 kcal/g). Energijska vrednost obrokov, višja
kot 10,5 kJ/g (2,5 kcal/g) predstavlja dejavnik tveganja za nastanek čezmerne telesne mase
in debelosti, zato je priporočljivo v prehrano vključevati živila, ki imajo nizko energijsko
vrednost (sadje, zelenjava), saj se s tem zniža energijska gostota obrokov (Hlastan Ribič,
2009).

2.7 PRAVILNO RAZMERJE ŽIVIL NA KROŽNIKU
S primerno izbiro živil lahko zagotovimo ustrezno razmerje med hranili v vsakem obroku.
S tem dosežemo uravnotežen in pester obrok, ki v ustrezni meri pokrije potrebe posameznika
po makrohranilih, vitaminih, mineralih in energiji (Hlastan Ribič in sod., 2008). Glede na
priporočila, podana v Smernicah, naj bo krožnik pri glavnih obrokih, to so zajtrk, kosilo in
večerja, sestavljen iz živil v ustreznih razmerjih (slika 1).

Slika 1: Prehranski krožnik
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S škrobnim živilom, ki ima nizek GI, je potrebno zapolniti četrtino krožnika. Sem spadajo
škrobna živila, ki vsebujejo veliko prehranske vlaknine in so ustrezno toplotno obdelana. To
so na primer polnozrnate testenine, neoluščen riž in polnovredne kaše, kot je ajdova, pirina,
ovsena ali ječmenova, ki se lahko občasno nadomestijo tudi s krompirjem ali polento. Poleg
tega je potrebno upoštevati, da stročnice, kot so grah, leča, soja, fižol, stročji fižol, spadajo
na ta del krožnika in ne med zelenjavo (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Drugo četrtino krožnika je potrebno zapolniti s kakovostnim beljakovinskim živilom, kot je
pusto meso različnih vrst (govedina, teletina, ovčetina, zajec), perutnina brez kože ali morske
ribe različnih vrst (tuna, skuša, losos, sardele). Kot ustrezno zamenjavo za meso se lahko
uporabi jajca, tofu, stročnice, skuto, sir in druge mlečne izdelke (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Preostalo polovico krožnika predstavlja zelenjava, pri čemer naj bo delež presne zelenjave
večji od deleža kuhane zelenjave (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Poleg obroka naj se spije kozarec tekočine, najbolj primerna je voda, mineralna voda ali
nesladkan čaj. Za poobedek je najprimernejše zaužiti kos sadja, občasno pa se ga lahko
zamenja tudi za rebro temne čokolade (70 % delež kakava) ali kepico sladoleda (Hlastan
Ribič in sod., 2008).

2.8 SESTAVA POSAMEZNIH OBROKOV ZA URAVNOTEŽENO PREHRANO
ŠTUDENTOV
Ker se večina študentske populacije prehranjuje v različnih gostinskih lokalih, ki nudijo
subvencionirano študentsko prehrano, je tamkajšnja kakovost ponudbe obrokov zelo
pomembna (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009). Ponudniki študentske prehrane naj bi
zagotavljali jedilnik, ki je v skladu z energijskimi in hranilnimi potrebami študenta. Vendar
je sestava takega jedilnika lahko težja, saj ima vsak študent lastne preference za dober obrok.
Poleg tega je jedilnik, ki ustreza s stališča zdravstvenega vidika, težje prilagoditi tudi
gastronomskemu vidiku, ki vključuje več maščob, ocvrte hrane, mesa in s tem naredi obrok
okusnejši (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Pri načrtovanju študentske prehrane je potrebno upoštevati, da mora biti zgradba jedilnika
raznolika in se ne sme ponoviti prej kakor v dveh do treh tednih. V kolikor bi se hoteli
izogniti ponavljanju jedi na isti dan v tednu, je priporočljivo ponavljanje jedilnikov na pet
tednov. Pri načrtovanju jedilnikov je potrebno dnevno zagotavljati energijsko in količinsko
zadostnost obroka, medtem ko mora biti priporočena količina posameznih hranil
zagotovljena na tedenski ravni. Vsekakor pa pri sestavljanju obrokov ne gre pozabiti na
načelo pestrosti, ki pravi da s previdno izbiro kakovostnih živil in različnimi načini priprave
hrane, zagotovimo barvno in okusno bolj pestre obroke (Hlastan Ribič in sod., 2008).

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

23

2.9 VREDNOTENJE PREHRANE S SPLETNIM ORODJEM OPKP
Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP) je spletno orodje, s katerim se lahko preko
spleta beleži in analizira prehranske dnevnike. OPKP so razvili na Institutu »Jožef Stefan«
v sodelovanju s Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Onkološkim inštitutom in podjetjem
Sonce.net (Koroušić Seljak, 2011). OPKP je nastala z nadgradnjo spletne aplikacije Optijed,
ki je bila prva slovenska spletna aplikacija, ki je temeljila na slovenski podatkovni bazi o
sestavi živil. OPKP se uporablja za ocenjevanje prehranskega statusa in je prosto dostopna
preko spleta. Uporabnikom so po prijavi v aplikacijo OPKP na voljo informacije o živilih v
»leksikonu jedi«, pod rubriko »moj dnevnik« lahko z vpisovanjem zaužitih živil in telesne
aktivnosti spremljajo svoje prehranske navade ali si v rubriki »načrtovanje prehrane«
načrtujejo svojo prehrano. Poleg tega OPKP predstavlja elektronsko obliko nacionalne
podatkovne baze in slovensko vozlišče v informacijski platformi EuroFIR. Baza je v letu
2012 vključevala podatke o sestavi 620 različnih slovenskih živil oziroma jedi in se
neprestano dopolnjuje (Korošec in sod., 2013). Trenutno je v bazo vključenih več kot 10000
enostavnih živil (primer: pasterizirano mleko) in več kot 1000 slovenskih receptov za
sestavljena živila (primer: idrijski žlikrofi) (Koroušić Seljak, 2016).
Na podlagi slovenskih, evropskih in ameriških podatkov o sestavi živil lahko s spletnim
orodjem OPKP pridobimo oceno energijske in hranilne vrednosti prehranskih dnevnikov.
Spletno orodje odlikuje uporabnost izmenjave podatkov o sestavi živil z vsemi
informacijskimi sistemi, ki podpirajo standardni EuroFIR format za izmenjavo podatkov.
Zaradi dragih postopkov v kemijski analizi živil podatkovne zbirke zajemajo tudi izračunane
vrednosti, ki vključujejo energijsko in hranilno vrednost in retenzijske faktorje (Koroušić
Seljak in sod., 2013). Za izračun podatkov o sestavi jedi uporablja OPKP standardizirani
postopek, ki ga je določila mednarodna organizacija FAO/INFOODS in potrdila evropska
mreža EuroFIR. OPKP pri analizi prehranskih dnevnikov med drugim upošteva tudi
referenčne vrednosti za vnos hranil in energije (Referenčne vrednosti …, 2004).
Aplikacija omogoča nadgradnjo s spletnimi in mobilnimi orodji, neposreden zajem podatkov
od anketiranca in hitro iskanje ustreznih živil oziroma jedi (receptur) v bazi. Sistem na
podlagi navedenih sestavin in postopkov priprave avtomatsko izračuna energijsko in
hranilno vrednost obroka. S spletnim orodjem pridobimo poročilo analiziranih živil,
katerega lahko direktno pošljemo v tisk ali izvozimo kot Excelov dokument in uporabimo
podatke o živilih za nadaljnjo analizo (Koroušić Seljak, 2011).
Prednosti spletnega orodja OPKP so, da omogoča hiter vnos podatkov in možnost izbire
natančno določenega živila (živilo točno določene blagovne znamke). Slabost je, da na
seznamu po navadi ni vseh zaužitih živil in je potrebno poiskati ustrezni nadomestek, kar je
za neusposobljenega posameznika lahko ovira. Poleg tega program od uporabnika zahteva,
da določi količino zaužitih živil v določenih merskih enotah, ki so mu velikokrat tuje ali
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nerazumljive. Omenjene slabosti podaljšajo in otežijo postopek vnosa podatkov, kar
negativno vpliva na uporabnike spletnega orodja (Puš, 2013).
Koroušić Seljak in sod. (2013) so v svoji raziskavi, katere namen je bil ovrednotiti
uporabnost spletnega orodja OPKP za oceno prehrane posameznika in za namen
prehranskega svetovanja, preverili točnost in ujemanje podatkov o energijski in hranilni
vrednosti, pridobljenimi s kemijsko analizo in spletnim orodjem OPKP, pri čemer so v
analizo vključili dvajset reprezentativnih obrokov z isto recepturo. Ugotovili so, da ni
statistično pomembnih razlik v povprečnih vrednostih energije, makroranil, skupne
prehranske vlaknine, vode in za organizem pomembnih mineralov (kalcij, magnezij, železo,
cink, natrij, fosfor, baker in jod) med rezultati, pridobljenimi s spletnim orodjem OPKP, in
rezultati kemijske analize obrokov.
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 NAČRT DELA
Z raziskavo smo želeli ovrednotiti prehrano (vnos hranil) študentov študija Prehrana na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani in dobljene rezultate primerjati s priporočili, podanimi v
Smernicah (Hlastan Ribič in sod., 2008) in Referenčnih vrednosti za vnos hranil (Referenčne
vrednosti …, 2004). V raziskavo smo vključili dvajset študentov študija Prehrana (12 žensk
in 8 moških), starih med 23 in 31 let, ki so vodili 7-dnevni prehranski dnevnik. V prvem delu
raziskave smo iz prehranskih dnevnikov in ob uporabi spletnega orodja OPKP (2010)
ovrednotili prehrano študentov. V drugem delu raziskave smo s kemijsko analizo določili
hranilno vrednost izbranih kosil študentov (vsebnost beljakovin, maščob, pepela, prehranske
vlaknine ter izračunali vsebnost ogljikovih hidratov, energijsko vrednost in energijsko
gostoto). Nadalje smo s kemijsko analizo določili hranilne vrednosti izbranih kosil in jih
primerjali s hranilnimi vrednostmi, pridobljenimi s spletnim orodjem OPKP. Povezavo med
hranilno vrednostjo, pridobljeno na oba načina, smo tudi statistično ovrednotili.

3.2 MATERIAL
Za prvi del raziskave, to je vrednotenje prehranske vrednosti študentske prehrane, smo
uporabili prehranske dnevnike, ki jih je dvajset študentov vodilo sedem zaporednih dni. V
drugem delu raziskave nam je kot material služilo po eno kosilo, ki ga je posamezni študent
v času vodenja svojega 7-dnevnega prehranskega dnevnika tudi zaužil (skupaj dvajset kosil).
Študenti so svoja izbrana kosila prinesli v laboratorij Katedre za tehnologijo mesa in
vrednotenje živil. Kosila smo stehtali in izmerili njihov volumen, jih homogenizirali in
pripravili za nadaljnje kemijske analize. V preglednici 2 je podan seznam kosil, ki so bila
analizirana s kemijsko analizo.
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Preglednica 2: Sestava študentskih kosil, vključenih v kemijsko analizo
Oznaka
kosila
1Ž
2Ž
3Ž
4M
5Ž
6M
7Ž
8Ž
9M
10M
11M
12Ž
13Ž
14Ž
15M
16M
17Ž
18M
19Ž
20Ž

Sestavine
mesna lazanja z govedino, rižev puding, zeliščni čaj
piščančje prsi brez kože, cvetača, pečen paradižnik vložen v olju, čebula, zeleni čaj
pica, pomaranča, voda
kremna grahova juha, mesna pita, pražen krompir, sadna rezina, voda
rižota s svinjskim mesom in zelenjavo, voda
goveji golaž, riž z zelenjavo, kos črnega kruha, rdeča pesa, voda
ajdova kaša s paradižnikom in gobami, zeliščni čaj
riž s praženimi šampinjoni in korenjem, voda
špageti s predpripravljeno paradižnikovo omako
riž s tuno in šampinjoni
riž, goveje popraženo meso, solata
sataraš, voda
sarma, voda
brokolijeva juha, »Borito doble« (2 tortilji z zelenjavo ter salsa in nacho omako) in
zelenjavni »koloradito«, zelena solata
piščančje prsi, riž, kuhana mešana zelenjava, paradižnikova omaka, mineralna voda
jota s klobaso, mešan ržen kruh
špageti z bolonjsko omako, zelena solata, bevanda
goveja juha z ribano kašo, kuhana govedina, pražen krompir, cviček
hrenovka, gorčica, ajvar, tortelini z mesnim nadevom, parmezan, jabolčni burek, voda
zelenjavna juha z rezanci, pire krompir, dušeno kislo zelje

Legenda: M – moški, Ž – ženska

3.3 VREDNOTENJE ŠTUDENTSKE PREHRANE S POMOČJO SPLETNEGA
ORODJA OPKP
S pomočjo 7-dnevnih prehranskih dnevnikov, vodenih s spletnim orodjem OPKP, smo
ovrednotili prehransko vrednost študentske prehrane. Pozornost smo namenili vnosu
makrohranil (ogljikovih hidratov, beljakovin, skupnih maščob, nasičenih maščob, n-3 in
n-6 maščobnih kislin), prehranske vlaknine, soli, sladkorja, tekočine (vode) ter energijski
vrednosti zaužitih obrokov, energijskim deležem hranljivih snovi v dnevni prehrani in
energijskim deležem zaužite energije s posameznimi obroki.
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3.4 METODE ZA VREDNOTENJE HRANILNE VREDNOSTI IZBRANEGA KOSILA
3.4.1 Priprava zračno suhega vzorca in določanje zračne sušine (Plestenjak in Golob,
2003)
Princip:
Vzorce, ki vsebujejo visok delež vode ali so precej nehomogeni, predhodno sušimo v
sušilniku z ventilatorjem več ur ali celo dni pri temperaturi 50-60 oC.
Pribor:
● steklene palčke,
● steklene petrijevke,
● sušilnik SO-250N/Elektromedicina.
Potek:
Del homogeniziranega vzorca odtehtamo v predhodno stehtano stekleno petrijevko in
sušimo približno 16 ur pri temperaturi 50-60 oC. Med sušenjem homogeniziran vzorec
večkrat previdno premešamo. Posušene vzorce pustimo stati 2 uri na sobni temperaturi in
stehtamo. Tako dobimo zračno suh vzorec, ki ga zmeljemo in hranimo v zaprti embalaži v
temnem in hladnem prostoru. Tako pripravljen zračno suh vzorec uporabimo za kasnejše
analize.
Račun:
Zračna sušina (g/100 g) =

𝑏
𝑎

∙ 100

A (g/100 g) = 100 – zračna sušina

… (1)
… (2)

a = odtehta vzorca (g)
b = masa zračno suhega vzorca (g)
A = izguba mase med zračnim sušenjem (g/100 g)

3.4.2 Določanje vsebnosti vode v zračni sušini in izračun vsebnosti vode v svežem
obroku (Plestenjak in Golob, 2003)
Princip:
Sušenje vzorca v sušilniku pri temperaturi 105 oC do konstantne mase.
Pribor:
● tehtnica Scalter SPB 31,
● tehtiči s pokrovčki,
● sušilnik Kambič, tip S 50 (sušenje pri 105 oC).
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Potek:
V predhodno posušen in stehtan tehtič odtehtamo 2-3 g (± 0,1 mg) zračno suhega vzorca.
Sušimo pri temperaturi 105 oC do konstantne mase, ohladimo v eksikatorju in stehtamo.
Račun:
Vsebnost suhe snovi (g/100 g) =

𝑏
𝑎

∙ 100

… (3)

B (g/100 g) = 100 – vsebnost suhe snovi v zračni sušini

… (4)

a = odtehta vzorca (g)
b = masa vzorca po sušenju
B = vsebnost vode v zračno suhem vzorcu (g/100 g)

Izračun vsebnosti vode in suhe snovi v svežem obroku:

Vsebnost vode (g/100 g) = A + B –

𝐴∙𝐵

… (5)

100

Vsebnost suhe snovi (g/100 g) = 100 – vsebnost vode

… (6)

3.4.3 Določanje vsebnosti pepela (Plestenjak in Golob, 2003)
Princip:
Suhi sežig pri temperaturi 550 oC.
Pribor:
● žarilni lončki,
● žarilna peč Iskraterm,
● tehtnica Scalter SPB 31.
Potek:
V predhodno prežarjen, ohlajen in stehtan žarilni lonček odtehtamo 2 do 3 g (± 0,1 mg)
zračno suhega vzorca. Sprva zračno suh vzorec v žarilnem lončku prežarimo na električni
plošči in nad gorilnikom, nato v žarilni peči 4-5 ur, pri 550 oC do svetlo sive barve pepela.
Ohladimo v eksikatorju in stehtamo.
Račun:
Vsebnost pepela v zračno suhem vzorcu (g/100 g) =
a = odtehta vzorca (g)
b = masa pepela (g)

𝑏
𝑎

∙ 100

… (7)

29

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

Izračun vsebnosti pepela v svežem vzorcu:
Vsebnost pepela v obroku (g/100 g) =

𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑣 𝑧𝑟𝑎č𝑛𝑖 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑖 ∙ 𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖
100−𝐵

… (8)

3.4.4 Določanje vsebnosti beljakovin z metodo po Kjeldahlu (Plestenjak in Golob,
2003)
Princip:
Metoda temelji na določanju beljakovin posredno preko dušika (ob upoštevanju, da je ves
dušik, prisoten v živilu, beljakovinski). Za preračun dušika v beljakovine uporabljamo
ustrezne faktorje.
Vsebnost beljakovin (g/100 g) = vsebnost dušika (g/100 g) · F

… (9)

F – empirični faktor za preračunavanje dušika v beljakovine (6,25)

Vzorec razklopimo z mokrim sežigom s pomočjo žveplove(VI) kisline (H2SO4),
katalizatorja in visoke temperature. Z destilacijo z vodno paro ob dodatku močne baze
sprostimo NH3, ki ga lovimo v prebitek borove kisline in nato titriramo amonijev borat s
standardizirano raztopino klorovodikove kisline (HCl).
Pribor:
● tehtirne ladjice,
● analitska tehtnica,
● sežigne epruvete,
● blok za razklop vzorca (Digestion Unit Büchi),
● enota za odvod zdravju škodljivih hlapov (Scrubber Büchi),
● destilacijska enota (Distillation unit Büchi),
● titracijska enota (Titrino Büchi).
Reagenti:
● katalizator KJELTABS Cu/3,5 (3,5 g K2SO4 + 0,4 g CuSO4 · 5 H2O),
● koncentrirana H2SO4 (Sigma Aldrich),
● nasičena raztopina H3BO3 (približno 3 %),
● 30 % raztopina NaOH,
● približno 15 % raztopina NaOH,
● indikator bromtimolmodro,
● 0,1 M HCl.
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Potek:
Delo razdelimo na 3 faze:
● mokri sežig homogeniziranega zračno suhega vzorca v grelni enoti,
● destilacija na destilacijski enoti Büchi,
● nevtralizacijska titracija (titrator Metrohm Titrino).
V sežigno epruveto odtehtamo približno 0,6-0,9 g (± 0, 1 mg) zračno suhega vzorca, dodamo
2 tableti bakrovega katalizatorja in 20 ml koncentrirane H2SO4. Epruvete postavimo za 90
minut v enoto za razklop, kjer je temperatura 370 oC. Po razklopu postavimo epruveto v
destilacijsko enoto, kjer se dozira 50 ml destilirane vode in 70 ml baze (NaOH). Zatem se v
predložko za titracijo odmeri 60 ml borove kisline, v vzorec pa se začne uvajati vodna para.
Proces destilacije traja 4 minute. Destilaciji sledi titracija s standardizirano raztopino HCl
do vrednosti pH 4,65. V končni točki titracije se zabeleži točna poraba standardizirane
kisline HCl, iz katere se izračuna delež dušika v vzorcu in z uporabo splošnega empiričnega
faktorja (6,25) še delež beljakovin v vzorcu.
Račun:
Vsebnost beljakovin (g/100 g) =

𝑉𝐻𝐶𝑙 ∙ 𝐶𝐻𝐶𝑙 ∙ 𝑀∙
𝑚

∙ 100 ∙ 6,25

… (10)

VHCl = poraba 0,1 M HCl za vzorec (ml) – poraba 0,1 M HCl za slepi poskus (ml)
CHCl = koncentracija standardizirane raztopine HCl (mol/l)
M = molska masa dušika (14 g/mol)
m = masa vzorca (mg)
6,25 = splošni empirični faktor za preračun dušika v beljakovine

Izračun vsebnosti beljakovin v svežem vzorcu:
Vsebnost beljakovin v obroku =

𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑗𝑎𝑘𝑜𝑣𝑖𝑛 𝑣 𝑧𝑟𝑎č𝑛𝑖 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑖 ∙ 𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖
100−𝐵

… (11)

3.4.5 Določanje vsebnosti maščob z metodo po Weibull-Stoldtu (Plestenjak in Golob,
2003)
Princip:
Hidroliza vzorca s HCl v Foss Hotplate sistemu, filtriranje, sušenje in ekstrakcija v Foss
Soxtec sistemu.
Pribor:
● tehtnica Scalter SPB 31,
● Foss lončki za razklop,
● Foss hotplate 2022 (razklopna enota),
● Sox cap filtri,
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ekstrakcijski lončki,
Foss soxtectm 2050 (ekstrakcijska enota),
Foss control unit 2050 (ekstrakcijska enota),
sušilnik Kambič, tip S 50 (sušenje pri 105 oC).

Reagenti:
● 4 M HCl (Merck),
● petroleter (Sigma Aldrich).
Potek:
V lončke za razklop namestimo filtre in odtehtamo približno 2,5-3,0 g (± 0,1 mg) zračno
suhega vzorca. V razklopno enoto nalijemo predhodno pripravljeno 4 M HCl ter v posodo
vstavimo stojalo z razklopnimi lončki in vklopimo grelno ploščo. Med hidrolizo so kapsule
potopljene v vrelo raztopino kisline, ki prosto teče skoznje. Po 1 uri vrenja izklopimo grelno
ploščo in z vakuumom odstranimo hidrolizno raztopino. Postopek spiranja ponovimo
10-krat. Na zgornji strani vsakega filtra namestimo kos vate in damo vzorce v sušilnik za
12 ur pri 50 oC.
Po opravljenem sušenju namestimo kos vate še s spodnje strani lončkov za razklop, tako da
filter rahlo pritisnemo proti sredini lončka za razklop ter nanj namestimo celulozno kapico.
Lončke za razklop namestimo v ekstrakcijsko enoto Soxtec. Pod lončke za razklop
namestimo v posebnem stojalu predhodno posušene in stehtane ekstrakcijske lončke, v
katerih so vrelne kroglice in 80 ml petroletra. Po končani ekstrakciji (90 minut) ekstrakcijske
lončke sušimo v sušilniku 3 ure na 105 oC. Nato lončke ohladimo v eksikatorju in jih
stehtamo.
Račun:

Vsebnost maščob v zračno suhem vzorcu (g/100 g) =

𝑏−𝑐
𝑎 ∙ 100

… (12)

a = odtehta vzorca
b = masa ekstrakcijskega lončka z vrelnimi kroglicami in ostankom (g)
c = masa čistega ekstrakcijskega lončka z vrelnimi kroglicami (g)

Izračun vsebnosti maščob v svežem vzorcu:
Vsebnost maščob v obroku (g/100 g) =

𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑎šč𝑜𝑏 𝑣 𝑧𝑟𝑎č𝑛𝑖 𝑠𝑢š𝑖𝑛𝑖 ∙ 𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢ℎ𝑒 𝑠𝑛𝑜𝑣𝑖
100−𝐵

… (13)
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3.4.6 Določanje vsebnosti prehranske vlaknine z metodo AOAC 991.43 (AOAC
Official Method 991.43…, 1995)
Vsebnost topne in netopne prehranske vlaknine smo določili po uradnem postopku,
opisanem v AOAC Official method 991.43.
Princip:
Razmaščevanje vzorca, encimska razgradnja škroba in beljakovin, filtracija in gravimetrična
določitev ostanka vlaknine z opravljeno korekcijo na beljakovine in mineralne snovi. S to
metodo določamo topno in netopno prehransko vlaknino. Skupno prehransko vlaknino
določimo z izračunom.
Pribor, reagenti, potek dela in izračuni so enaki, kot je opisano v magistrskem delu Lešnjak
Sendi (Lešnjak, 2014).

3.4.7 Izračun vsebnosti ogljikovih hidratov (Plestenjak in Golob, 2003)
Podatke o vsebnosti ogljikovih hidratov nam da izračun s pomočjo znanih vsebnosti suhe
snovi, pepela, beljakovin, maščob in prehranske vlaknine, katere smo pridobili v predhodno
opravljenih analizah.
Račun:
Vsebnost izkoristljivih OH v obroku (g/100 g) = vsebnost suhe snovi – (vsebnost pepela +
vsebnost beljakovin + vsebnost maščob + vsebnost prehranske vlaknine)
… (14)

3.4.8 Izračun energijske vrednosti (Plestenjak in Golob, 2003)
Energijsko vrednost izračunamo iz podatka o vsebnosti beljakovin, maščob in ogljikovih
hidratov ter pretvorbenih faktorjev za izračun energijske vrednosti, ki znašajo za beljakovine
in ogljikove hidrate 17 kJ/g (4 kcal/g), 37 kJ/g (9 kcal/g) za maščobe ter 8 kJ/g (2 kcal/g) za
prehransko vlaknino.
EV beljakovin (kJ/100 g) = vsebnost beljakovin (g/100 g) ∙ 17 kJ/g

… (15)

EV ogljikovih hidratov (kJ/100 g) = vsebnost ogljikovih hidratov (g/100 g) ∙ 17 kJ/g … (16)
EV maščob (kJ/100 g) = vsebnost maščob (g/100 g) ∙ 37 kJ/g

… (17)
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EV prehranske vlaknine (kJ/100 g) = vsebnost prehranske vlaknine (g/100 g) ∙ 8 kJ/g
… (18)
EV obroka (kJ/100 g) = EV beljakovin + EV ogljikovih hidratov + EV maščob + EV
prehranske vlaknine
… (19)

EV celotnega obroka (kJ) =

𝐸𝑉 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎 (

𝑘𝐽
) ∙ 𝑚𝑎𝑠𝑎
100𝑔

𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎 (𝑔)

… (20)

100

3.4.9 Izračun energijskih deležev (ED) posameznih hranljivih snovi (Plestenjak in
Golob, 2003)
ED beljakovin (%) =

𝐸𝑉 𝑏𝑒𝑙𝑗𝑎𝑘𝑜𝑣𝑖𝑛(𝑣 100 𝑔)
𝐸𝑉 100 𝑔 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎

𝐸𝐷 𝑜𝑔𝑙𝑗𝑖𝑘𝑜𝑣𝑖ℎ ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣 (%) =
ED maščob (%) =

𝐸𝑉 𝑜𝑔𝑙𝑗𝑖𝑘𝑜𝑣𝑖ℎ ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣 (𝑣 100 𝑔)

𝐸𝑉 𝑚𝑎šč𝑜𝑏(𝑣 100 𝑔)
𝐸𝑉 100 𝑔 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎

ED prehranske vlaknine (%) =

… (21)

∙100

𝐸𝑉 100 𝑔 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎

· 100

… (23)

∙100

𝐸𝑉 𝑝𝑟𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑘𝑛𝑖𝑛𝑒(𝑣 100 𝑔)
𝐸𝑉 100 𝑔 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎

… (22)

∙100

… (24)

3.4.10 Izračun energijske gostote kosil (Plestenjak in Golob, 2003)
Energijsko gostoto izračunamo s pomočjo podatkov o energijski vrednosti in znanega
volumna kosila. Pove nam, koliko energije ima določen obrok hrane glede na prostorninsko
enoto.
EG (kJ/ml)=

𝐸𝑉 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎(𝑘𝐽)
𝑉 𝑜𝑏𝑟𝑜𝑘𝑎 (𝑚𝑙)

… (25)

3.5 PRIMERJAVA REZULTATOV HRANILNE VREDNOSTI IZBRANIH KOSIL
DOLOČENIH S KEMIJSKO ANALIZO IN OPKP
S kemijsko analizo pridobljene rezultate o hranilnih vrednostih izbranih študentskih kosil
smo primerjali z rezultati o hranilni vrednosti, pridobljeni s pomočjo spletnega orodja OPKP.
V primerjavo smo vključili naslednje parametre: masa obroka, vsebnost vode, beljakovin,
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maščob, ogljikovih hidratov in prehranske vlaknine ter energijsko vrednost in energijsko
gostoto.

3.6 STATISTIČNA ANALIZA
Vse rezultate, ki smo jih pridobili s kemijsko analizo in s pomočjo spletnega orodja OPKP,
smo uredili in statistično obdelali z uporabo računalniškega programa Microsoft Excel in
SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences).
Pri statistični obdelavi podatkov smo uporabili statistične parametre, in sicer povprečno
vrednost (𝑥), minimalno vrednost (min), maksimalno vrednost (max), standardni odklon
(SD) in koeficient variabilnosti (KV).
Za ugotavljanje razlik med izbranimi študentskimi kosili ter za primerjavo metod
vrednotenja kosil (kemijska analiza, OPKP) smo opravili tudi parametrične teste (ANOVA
in t-test) in neparametrične teste (Kruskal-Wallisov test).
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4 REZULTATI
V prvem sklopu rezultatov magistrskega dela podajamo rezultate, pridobljene s pregledom
prehranskih dnevnikov, ki jih je s pomočjo spletnega orodja OPKP vodilo dvajset študentov
ter primerjamo rezultate s priporočili, podanimi v Smernicah. Zaradi lažje interpretacije
rezultatov in njihove primerjave s priporočili so rezultati podani kot modul zajtrk + malica
+ kosilo + večerja (Z+MAL+K+V), ki je zapisan v Smernicah (Hlastan Ribič in sod., 2008).
Malico smo vključili v rezultate, saj jo je vsak dan v povprečju uživalo več kot polovica
študentov (65 %), pri čemer smo pri tistih študentih, ki so v dnevu zaužili dopoldansko in
popoldansko malico, malici združili in ju pri izračunih upoštevali kot eno zaužito malico
(priloga E).
V drugem sklopu rezultatov podajamo rezultate kemijskih analiz kosil študentov in jih
primerjamo z računalniškimi izračuni, pridobljenimi s spletnim orodjem OPKP (2010).

4.1 HRANILNA VREDNOST OBROKOV
Rezultati povprečnih vsebnosti hranljivih snovi, soli in vode v študentskih obrokih so podani
v prilogi A, rezultati povprečne energijske vrednosti, energijske gostote in mase obrokov so
zbrani v prilogi B, priloga C pa podaja povprečne energijske deleže študentskih obrokov.
Priloga D predstavlja celotedenske jedilnike vseh dvajsetih študentov. V prilogi E so
prikazane mase študentskih obrokov in vsebnost hranljivih snovi, soli in vode v študentskih
obrokih. V prilogi F so zbrani rezultati povprečne vsebnosti n-3 in n-6 maščobnih kislin,
njihova energijska vrednost in energijski delež, medtem ko so v prilogi G zbrane vsebnosti
n-3 in n-6 maščobnih kislin v posameznih študentskih obrokih.
V naslednjih podpoglavjih so kot povprečje predstavljeni rezultati vsebnosti hranljivih snovi
(beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, prehranske vlaknine) ter njihove energijske
vrednosti, energijska gostota in energijski deleži hranljivih snovi v študentskih obrokih.

4.1.1 Rezultati vsebnosti hranljivih snovi v obrokih
Povprečna vsebnost beljakovin v zaužitih obrokih se je gibala med 38,4 g in 167,9 g na dan
(priloga A). V povprečju je vseh dvajset študentov dnevno zaužilo 77,8 g beljakovin, pri
čemer so ženske povprečno zaužile 60,9 g in moški 103,0 g beljakovin na dan (slika 2).
Povprečna vsebnost beljakovin se je v zajtrkih gibala med 2,8 g in 42,1 g, v malicah med
1,4 g in 46,5 g, v kosilih med 12,7 g in 62,9 g ter v večerjah med 6,0 g in 39,9 g. V povprečju
so študenti z zajtrkom zaužili 13,7 g, z malico 14,1 g, s kosilom 32,6 g in z večerjo 17,4 g
beljakovin (priloga A). S slike 2 je razvidno, da so v povprečju ženske z zajtrkom zaužile
10,1 g, z malico 9,9 g, s kosilom 27,8 g in z večerjo 13,1 g beljakovin, medtem ko so moški
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zaužili pri vseh obrokih večjo količino beljakovin, in sicer z zajtrkom 19,1 g, z malico
20,4 g, s kosilom 39,7 g in z večerjo 23,9 g.
Povprečna vsebnost maščob v obrokih se je gibala med 33,4 g in 122,1 g na dan, kar je
razvidno iz priloge A. V povprečju je vseh dvajset študentov dnevno zaužilo 65,9 g maščob,
pri čemer so ženske povprečno zaužile 55,2 g in moški 82,0 g maščob na dan (slika 2).
Povprečna vsebnost maščob se je v zajtrkih gibala med 1,8 g in 43,8 g, v malicah med 3,2 g
in 31,5 g, v kosilih med 13,1 g in 49,4 g ter v večerjah med 2,3 g in 29,2 g. V povprečju so
študenti z zajtrkom zaužili 12,8 g, z malico 14,0 g, s kosilom 22,9 g in z večerjo 16,2 g
maščob (priloga A). S slike 2 je razvidno, da so v povprečju ženske z zajtrkom zaužile
9,6 g, z malico 11,5 g, s kosilom 21,4 g, in z večerjo 12,7 g maščob, medtem ko so moški
zaužili pri vseh obrokih večjo količino maščob, in sicer z zajtrkom 17,7 g, z malico 17,7 g,
s kosilom 25,1 g in z večerjo 21,5 g.
Povprečna vsebnost ogljikovih hidratov v obrokih se je gibala med 92,7 g in 319,2 g na dan
(priloga A). V povprečju je vseh dvajset študentov dnevno zaužilo 192,0 g ogljikovih
hidratov, pri čemer so ženske povprečno zaužile 160,9 g in moški 238,7 g ogljikovih hidratov
na dan (slika 2). Povprečna vsebnost ogljikovih hidratov se je v zajtrkih gibala med 12,9 g
in 73,0 g, v malicah med 9,7 g in 101,0 g, v kosilih med 18,0 g in 108,2 g ter v večerjah med
29,0 g in 110,0 g. V povprečju so študenti z zajtrkom zaužili 38,1 g, z malico 42,3 g, s
kosilom 61,1 g in z večerjo 50,5 g ogljikovih hidratov (priloga A). S slike 2 je razvidno, da
so v povprečju ženske z zajtrkom zaužile 34,6 g, z malico 36,9 g, s kosilom 48,8 g in z
večerjo 40,5 g ogljikovih hidratov, medtem ko so moški zaužili pri vseh obrokih večjo
količino ogljikovih hidratov, in sicer z zajtrkom 43,2 g, z malico 50,5 g, s kosilom 79,6 g in
z večerjo 65,3 g.
Povprečna vsebnost prehranske vlaknine v obrokih se je gibala med 9,6 g in 47,1 g na dan
(priloga A). V povprečju je vseh dvajset študentov dnevno zaužilo 24,2 g prehranske
vlaknine, pri čemer so ženske povprečno zaužile 20,5 g in moški 29,7 g prehranske vlaknine
na dan (slika 2). Povprečna vsebnost prehranske vlaknine se je v zajtrkih gibala med 0,5 g
in 9,1 g, v malicah med 0,9 g in 15,2 g, v kosilih med 3,7 g in 20,2 g ter v večerjah med
1,5 g in 15,5 g. V povprečju so študenti z zajtrkom zaužili 4,4 g, z malico 5,7 g, s kosilom
8,5 g in z večerjo 5,6 g prehranske vlaknine (priloga A). S slike 2 je razvidno, da so v
povprečju ženske z zajtrkom zaužile 3,9 g, z malico 4,6 g, s kosilom 7,4 g, in z večerjo
4,5 g prehranske vlaknine, medtem ko so moški zaužili pri vseh obrokih večjo količino
prehranske vlaknine, in sicer z zajtrkom 5,0 g, z malico 7,3 g, s kosilom 10,2 g in z večerjo
7,2 g.
Po naših pričakovanjih je bila pri obeh spolih povprečna vsebnost vseh hranljivih snovi
največja v kosilih, sledijo večerje. Vsebnost prehranske vlaknine, ki so jo študenti in
študentke zaužili z večerjami (ženske: 4,5 g, moški: 7,2 g) je bila primerljiva s količino
prehranske vlaknine zaužite z malicami (ženske: 4,6 g, moški: 7,3 g). Tako ženske (36,9 g)
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kot moški (50,5 g) so zaužili večjo vsebnost ogljikovih hidratov z malicami, v primerjavi z
vsebnostjo ogljikovih hidratov v zajtrkih (ženske: 34,6 g, moški: 43,2 g). Pri moških je bila
zaužita vsebnost maščob z zajtrki (17,7 g) enaka vsebnosti zaužitih maščob z malicami
(17,7 g), medtem ko so ženske z malicami zaužile večjo vsebnost maščob (11,5 g) kot z
zajtrki (9,6 g). Moški so v povprečju zaužili večjo količino beljakovin z malicami (20,4 g),
ženske pa z zajtrki (10,1 g) (slika 2).

Slika 2: Povprečna vsebnost hranil v obrokih študentov.
Legenda: Z – zajtrk, MAL – malica, K – kosilo, V – večerja, B – beljakovine, M
hidrati, PV – prehranska vlaknina

–

maščobe, OH – ogljikovi

Na osnovi jedilnikov študentov (priloga D) smo naredili pregled glede vključenosti
posameznih skupin živil v prehrano študentov. Živila smo razdelili v 6 skupin, in sicer
ogljikohidratna živila (žita, žitni izdelki in ostala ogljikohidratna živila), beljakovinska živila
(meso, perutnina, jajca, ribe in morski sadeži), mleko in mlečni izdelki, zelenjava, sadje ter
sladkarije. Ogljikohidratna živila je vsak dan uživalo 70 % študentov, 25 % študentov je
uživalo ogljikohidratna živila 3 do 6-krat na teden ter 5 % študentov 1 do 2-krat na teden.
Beljakovinska živila je vsak dan zaužilo 55 % študentov, medtem ko je 40 % študentov
beljakovinska živila zaužilo 3 do 6-krat na teden in 5 % študentov 1 do 2-krat na teden. Ribe
in morske sadeže so študenti najpogosteje uživali 1 do 2-krat na teden (55 %), medtem ko je
20 % študentov zaužilo ribe ali morske sadeže 3 do 6-krat na teden, 25 % študentov v tednu,
ko so vodili prehranski dnevnik ni uživalo rib ali morskih sadežev. 40 % študentov je vsak
dan zaužilo mleko ali mlečni izdelek, 55 % študentov 3 do 6-krat, medtem ko 5 % študentov
samo 1 do 2-krat na teden. Vnos zelenjave in sadja ni bil zadosten, le 30 % študentov je vsak
dan uživalo zelenjavo in 35 % sadje. 3 do 6-krat na teden je zelenjavo uživalo 55 % študentov
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in sadje 60 %. Zaskrbljujoče je, da je 15 % študentov zaužilo zelenjavo, 5 % pa sadje samo
1 do 2-krat na teden. Kar 60 % študentov je zaužilo sladkarije 3 do 6-krat na teden, 20 %
študentov jih je uživalo vsak dan, 10 % študentov 1 do 2-krat na teden in 10 % študentov
nikoli.

4.1.2 Energijska vrednost in energijska gostota študentskih obrokov
Povprečna energijska vrednost zaužitih obrokov se je gibala med 3639 kJ in 12167 kJ na
dan, kar prikazuje priloga B. V povprečju je vseh dvajset študentov z obroki dnevno zaužilo
7218 kJ energije, ženske povprečno 5975 kJ ter moški 9082 kJ. Povprečna energijska
vrednost zajtrkov je bila v območju 368-3026 kJ, malic 321-3580 kJ, kosil 1534-4896 kJ in
večerij 698-3317 kJ. Povprečna energijska vrednost zajtrka za vseh dvajset študentov je
znašala 1389 kJ, medtem ko so bile povprečne energijske vrednosti ostalih obrokov višje, in
sicer so znašale za malico 1522 kJ, kosilo 2509 kJ in večerjo 1798 kJ. Enak trend povprečnih
energijskih vrednosti je bil opažen pri obeh spolih, in sicer je bila energijska vrednost zajtrka
pri ženskah 1145 kJ, malice 1259 kJ, kosila 2155 kJ in večerje 1417 kJ ter pri moških
energijska vrednost zajtrka 1755 kJ, malice 1917 kJ, kosila 3040 kJ in večerje 2369 kJ
(slika 3).
Povprečna energijska gostota zaužitih obrokov se je gibala od 1,2 kJ/g do 6,8 kJ/g na dan. V
povprečju je energijska gostota obrokov, ki jih je zaužilo vseh dvajset študentov, znašala
2,8 kJ/g, medtem ko je energijska gostota obrokov, ki so jih zaužile ženske znašala 2,4 kJ/g
ter energijska gostota obrokov, ki so jih zaužili moški 3,4 kJ/g (priloga B). Povprečna
energijska gostota zajtrkov se je gibala med 1,2 kJ/g in 7,6 kJ/g, malic 0,5-6,6 kJ/g, kosil
2,0-7,3 kJ/g ter večerij 0,7-9,3 kJ/g. Po naših pričakovanjih je izračun tedenskega povprečja
obrokov vseh dvajsetih študentov pokazal, da so imela kosila največjo energijsko gostoto,
in sicer 3,5 kJ/g. Tedensko povprečje energijske gostote zajtrka je znašalo 3,1 kJ/g, malice
1,8 kJ/g ter večerje 2,8 kJ/g. V povprečju je bila pri ženskah energijska gostota zajtrka
2,6 kJ/g, malice 1,9 kJ/g, kosila 3,1 kJ/g ter večerje 2,1 kJ/g. Povprečna energijska gostota
obrokov, ki so jih zaužili moški, je bila primerljive vrednosti za zajtrk (3,9 kJ/g) in večerjo
(3,8 kJ/g), medtem ko je znašala za kosilo 4,1 kJ/g ter malico 1,8 kJ/g (slika 3).
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Slika 3: Povprečna energijska vrednost in energijska gostota študentskih obrokov.
Legenda: Z – zajtrk, MAL – malica, K – kosilo, V – večerja, POVP – povprečje

Na sliki 4 so podane energijske vrednosti posameznih hranljivih snovi v obrokih. Za zajtrk
se je povprečna energijska vrednost beljakovin gibala med 47 kJ in 716 kJ, maščob med
66 kJ in 1619 kJ, ogljikovih hidratov med 220 kJ in 1241 kJ ter prehranske vlaknine med
4 kJ in 73 kJ (priloga B). Povprečna energijska vrednost beljakovin v zajtrkih vseh dvajsetih
študentov je znašala 232 kJ, maščob 475 kJ, ogljikovih hidratov 647 kJ in prehranske
vlaknine 35 kJ. Pri ženskah je bila za zajtrk izračunana povprečna energijska vrednost
beljakovin 171 kJ, maščob 354 kJ, ogljikovih hidratov 588 kJ in prehranske vlaknine 32 kJ.
Pri moških je bila v primerjavi z ženskami povprečna energijska vrednost vseh hranil
zaužitih z zajtrkom višja za 153 kJ pri beljakovinah, 302 kJ pri maščobah, 147 kJ pri
ogljikovih hidratih in samo 8 kJ pri prehranski vlaknini (slika 4). S slike 4 je razvidno, da so
bile za zajtrk energijske vrednosti prehranske vlaknine pri obeh spolih podobne. Pri moških
je v primerjavi z ženskami opaziti minimalno razliko v povprečni energijski vrednosti
maščob in ogljikovih hidratov za zajtrk.
V malicah se je povprečna energijska vrednost beljakovin gibala med 24 kJ in 790 kJ,
maščob med 118 kJ in 1166 kJ, ogljikovih hidratov med 237 kJ in 1717 kJ ter prehranske
vlaknine med 8 kJ in 121 kJ (priloga B). Povprečna energijska vrednost hranljivih snovi je
v malicah vseh dvajsetih študentov znašala 239 kJ za beljakovine, 517 kJ za maščobe,
720 kJ za ogljikove hidrate in 45 kJ za prehransko vlaknino. Pri ženskah je bila za malico
izračunana povprečna energijska vrednost beljakovin 168 kJ, maščob 426 kJ, ogljikovih
hidratov 628 kJ in prehranske vlaknine 37 kJ. Pri moških je bila v primerjavi z ženskami
povprečna energijska vrednost vseh hranil zaužitih z malico višja za 178 kJ pri beljakovinah,
229 kJ pri maščobah, 230 kJ pri ogljikovih hidratih in 21 kJ pri prehranski vlaknini (slika 4).
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Slika 4: Energijska vrednost hranil v študentskih obrokih.
Legenda: B – beljakovine, M – maščobe, OH – ogljikovi hidrati, PV – prehranska vlaknina, POVP – povprečje

Za kosilo se je povprečna energijska vrednost beljakovin gibala med 216 kJ in 1069 kJ,
maščob med 485 kJ in 1827 kJ, ogljikovih hidratov med 307 kJ in 1839 kJ ter prehranske
vlaknine med 29 kJ in 162 kJ (priloga B). Povprečna energijska vrednost hranljivih snovi je
v kosilih vseh dvajsetih študentov znašala 554 kJ za beljakovine, 848 kJ za maščobe,
1039 kJ za ogljikove hidrate in 68 kJ za prehransko vlaknino. Pri ženskah je bila za kosilo
izračunana povprečna energijska vrednost beljakovin 473 kJ, maščob 793 kJ, ogljikovih
hidratov 830 kJ in prehranske vlaknine 59 kJ. Pri moških je bila v primerjavi z ženskami
povprečna energijska vrednost vseh hranil zaužitih s kosilom višja za 202 kJ pri
beljakovinah, 137 kJ pri maščobah, 524 kJ pri ogljikovih hidratih in 23 kJ pri prehranski
vlaknini. Pri ženskah je v primerjavi z moškimi opaziti minimalno razliko v povprečni
energijski vrednosti maščob in ogljikovih hidratov, ki so bili zaužiti s kosilom (slika 4).
Za večerjo se je povprečna energijska vrednost beljakovin gibala med 102 kJ in 679 kJ,
maščob med 84 kJ in 1082 kJ, ogljikovih hidratov med 493 kJ in 1870 kJ ter prehranske
vlaknine med 12 kJ in 124 kJ (priloga B). Povprečna energijska vrednost hranljivih snovi je
v večerjah vseh dvajsetih študentov znašala 296 kJ za beljakovine, 599 kJ za maščobe,
858 kJ za ogljikove hidrate in 45 kJ za prehransko vlaknino. Pri ženskah je bila za večerjo
izračunana povprečna energijska vrednost beljakovin 223 kJ, maščob 469 kJ, ogljikovih
hidratov 689 kJ in prehranske vlaknine 36 kJ. Pri moških je bila v primerjavi z ženskami
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povprečna energijska vrednost vseh hranil zaužitih z večerjo višja za 184 kJ pri beljakovinah,
325 kJ pri maščobah, 422 kJ pri ogljikovih hidratih in 22 kJ pri prehranski vlaknini (slika 4).
Povprečna energijska vrednost hranljivih snovi vseh obrokov (zajtrk, malica, kosilo in
večerja) se je gibala med 653 kJ in 2854 kJ za beljakovine, med 1235 kJ in 4519 kJ za
maščobe, med 1575 kJ in 5427 kJ za ogljikove hidrate ter med 77 kJ in 377 kJ za prehransko
vlaknino. Po izračunu povprečja energijskih vrednosti hranljivih snovi za vseh dvajset
študentov, smo ugotovili, da so beljakovine prispevale 1322 kJ, maščobe 2439 kJ, ogljikovi
hidrati 3264 kJ in prehranska vlaknina 193 kJ energije na dan. Pri ženskah so v povprečju
prispevale beljakovine 1035 kJ, maščobe 2041 kJ, ogljikovi hidrati 2735 kJ in prehranska
vlaknina 164 kJ energije na dan. Pri moških je bila v primerjavi z ženskami povprečna
energijska vrednost hranljivih snovi pri vseh obrokih višja, in sicer pri beljakovinah za
717 kJ, pri maščobah za 994 kJ, pri ogljikovih hidratih za 1322 kJ ter pri prehranski vlaknini
za 74 kJ (priloga B).

4.1.3 Energijski delež hranil v študentskih obrokih
V zaužitih obrokih (Z+MAL+K+V) se je povprečni energijski delež beljakovin gibal med
13 % in 26 %, maščob med 26 % in 43 %, ogljikovih hidratov med 35 % in 57 % ter
prehranske vlaknine med 1 % in 6 % na dan. Povprečni energijski delež vseh dvajsetih
zaužitih obrokov je znašal za beljakovine 18 %, maščobe 34 %, ogljikove hidrate 45 % ter
prehransko vlaknino 3 % (priloga C). S slike 5 je razvidno, da so bile razlike v vrednostih
energijskih deležev hranil med spoloma majhne, in sicer je bila v energijskem deležu
beljakovin med spoloma 2 % razlika (ženske: 17 %, moški: 19 %), pri energijskemu deležu
maščob (ženske: 34 %, moški: 33 %) in ogljikovih hidratov (ženske: 46 %, moški: 45 %) pa
samo 1 %. Energijski delež prehranske vlaknine je bil pri obeh spolih enak, in sicer je znašal
3 % (slika 5).

Slika 5: Energijski delež hranil v študentskih obrokih (Z+MAL+K+V).
Legenda: B – beljakovine, M – maščobe, OH – ogljikovi hidrati, PV – prehranska vlaknina
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4.2 PRIMERJAVA IZRAČUNANIH ENERGIJSKIH IN KOLIČINSKIH DELEŽEV S
PRIPOROČILI
V nadaljevanju podajamo primerjavo povprečnih rezultatov, pridobljenih in izračunanih na
osnovi podatkov v prehranskih dnevnikih (priloga E), vodenimi s spletnim orodjem OPKP
(2010) ter priporočili, podanimi v Smernicah (Hlastan Ribič in sod., 2008) in v Referenčnih
vrednostih (Referenčne vrednosti …, 2004). S priporočili smo primerjali povprečne rezultate
naslednjih parametrov: energijska vrednost celodnevnih obrokov, energijska vrednost kosil,
energijska gostota obrokov, energijski delež obrokov, energijski delež hranil, vsebnost soli
in vode v študentskih obrokih.

4.2.1 Energijska vrednost in energijska gostota
S slike 6 je razvidno, da je vseh dvajset študentov v povprečju zaužilo s hrano 7218 kJ
energije na dan, kar predstavlja zgolj 64 % priporočene energijske vrednosti (11250 kJ).
Ženske so na dan zaužile 1243 kJ manj energije od povprečja, kar predstavlja 60 %
priporočene energijske vrednosti (10000 kJ). Moški so sicer dnevno zaužili 1864 kJ energije
več v primerjavi s povprečjem vseh dvajsetih študentov, vendar zaužita energija predstavlja
samo 73 % priporočene energijske vrednosti (12500 kJ).

Slika 6: Povprečna dnevna energijska vrednost in povprečna energijska gostota študentskega obroka.
Legenda: POVP – povprečje, EG – energijska gostota

Iz priloge B lahko razberemo, da so ženske s kosilom zaužile povprečno 2155 kJ energije,
to je 14 % premalo, v kolikor upoštevamo spodnjo mejo priporočil za ženske (2510 kJ oz.
600 kcal). Moški so s kosilom zaužili 3040 kJ energije, to je 3 % premalo v primeru
upoštevanja spodnje meje priporočil za moške (3138 kJ oz. 750 kcal).
Energijska gostota vseh obrokov pri ženskah je v povprečju znašala 2,4 kJ/g, pri moških pa
3,4 kJ/g, kar pomeni, da so bili obroki energijsko premalo polni, saj oba spola nista dosegla
spodnje meje (4,2 kJ/g), ki je zapisana v priporočilih (slika 6).
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4.2.2 Energijski delež posameznih obrokov in hranil
Povprečni energijski delež zajtrka se je gibal med 7 % in 34 %, malice med 6 % in 32 %,
kosila med 22 % in 48 % ter večerje med 17 % in 39 % dnevnega energijskega vnosa (priloga
C). Povprečni energijski delež obrokov vseh dvajset študentov je bil v okviru priporočil, in
sicer je znašal za zajtrk 19 % (priporočilo 15-25 %), malico 21 % (priporočilo 15-25 %),
kosilo 35 % (priporočilo 25-35 %) in večerjo 25 % (priporočilo 15-25 %). Pri primerjavi
energijskih deležev posameznih obrokov, smo ugotovili, da ni bistvenih razlik med spoloma,
saj je bil pri ženskah in moških energijski delež zajtrka (19 %) in malice (21 %) enak
(slika 7), medtem ko so bile razlike v energijskem deležu kosila (ženske: 36 %,
moški: 33 %) in večerje (ženske: 24 %, moški: 26 %) zelo majhne.
Kot prikazuje slika 8 je povprečni energijski delež beljakovin v obrokih vseh dvajsetih
študentov večji za 3 % od priporočenega, saj priporočilo navaja vrednosti med 10 % in
15 %. Študenti so v povprečju z maščobami zaužili 4 % več energije glede na priporočen
energijski delež maščob (do 30 %), medtem ko je bil energijski delež ogljikovih hidratov,
vključujoč prehransko vlaknino, glede na priporočila (minimalno 50 %) za 2 % pod
priporočeno vrednostjo. Pri primerjavi energijskih deležev hranljivih snovi, smo ugotovili,
da ni bistvenih razlik med spoloma, saj so bila odstopanja med energijskimi deleži
beljakovin (ženske: 17 %, moški: 19 %), maščob (ženske: 34 %, moški 33 %) in ogljikovih
hidratov (ženske: 49 %, moški: 48 %) zelo majhna (slika 8).

Slika 7: Povprečni tedenski energijski delež študentskih obrokov.
Legenda: Z – zajtrk, MAL – malica, K – kosilo, V – večerja, POVP – povprečje
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Slika 8: Povprečni tedenski energijski delež hranil v obrokih študentov.
Legenda: B – beljakovine, M – maščobe, OH – ogljikovi hidrati, PV – prehranska vlaknina, POVP– povprečje

Slika 9 prikazuje povprečni energijski delež zaužitih skupnih maščob in nasičenih maščob
pri študentih. Povprečni energijski delež nasičenih maščob se je gibal med 6 % in 16 %
(priloga C). Energijski delež nasičenih maščob v obrokih vseh dvajset študentov je
povprečno znašal 11 %. Enak energijski delež nasičenih maščob (11 %) je bil izračunan tudi
pri ženski populaciji, medtem ko je pri moški populaciji bil v skladu s priporočili (10 %)
(slika 9). Po naših pričakovanjih je kosilo pri primerjavi z drugimi obroki v povprečju imelo
največji energijski delež nasičenih maščob, ki je znašal 3,2 %, pri čemer je bil pri ženskah
energijski delež nasičenih maščob nekoliko večji (3,8 %) kot pri moških (2,6 %) (priloga C).

Slika 9: Povprečni tedenski energijski delež skupnih maščob in nasičenih maščob v obrokih študentov.
Legenda: M – maščobe, POVP – povprečje
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Energijski deleži n-3 in n-6 maščobnih kislin so podani v prilogi F. Povprečni energijski
delež n-3 maščobnih kislin je bil v skladu s priporočili (0,5 %), saj je tako pri ženskah kot
moških znašal 0,5 % dnevne energije. Tako ženske kot moški so zaužili v povprečju 3 %
dnevne energije z n-6 maščobnimi kislinami in s tem zanemarljivo presegli dnevni energijski
delež, ki ga navajajo priporočila (2,5 %). Razmerje med n-3 in n-6 maščobnimi kislinami je
v povprečju znašalo 1:6, kar se nekoliko razlikuje od priporočil, ki navajajo razmerje 1:5 kot
ugoden učinek na zdravje (priloga F).
Slika 10 prikazuje povprečni energijski delež zaužitih skupnih ogljikovih hidratov,
enostavnih sladkorjev in prehranske vlaknine. Povprečni energijski delež enostavnih
sladkorjev se je gibal med 7 % in 32 % (priloga C). S slike 10 je razvidno, da je bil energijski
delež enostavnih sladkorjev v obrokih celega tedna glede na priporočilo (do 10 %) večji za
5 %. Ženske so v povprečju zaužile 17 % in moški 14 % dnevne energije z enostavnimi
sladkorji, kar pomeni, da so glede na priporočila oboji zaužili preveč energije z enostavnimi
sladkorji (slika 10). Malica je v primerjavi z drugimi obroki v povprečju imela največji
energijski delež enostavnih sladkorjev, ki je znašal 5,4 %, pri čemer je bil pri ženskah
energijski delež enostavnih sladkorjev nekoliko višji (5,7 %) kot pri moških (5,2 %)
(priloga C).
Rezultate o vsebnosti prehranske vlaknine smo ovrednotili po dveh priporočilih, in sicer po
splošnem priporočilu, ki priporoča zaužitje 30 g prehranske vlaknine/dan ter po priporočilu,
ki opredeli različno priporočeno količino prehranske vlaknine na dan, glede na spol ter
zaužito dnevno energijo, in sicer priporoča za ženske 3 g/ MJ ter za moške 2,4 g/ MJ zaužite
energije (Referenčne vrednosti…, 2004). Povprečna vsebnost prehranske vlaknine v obrokih
vseh dvajset študentov je znašala 24,2 g/dan, kar je predstavljalo 3 % energijski delež v
dnevu. V povprečju so ženske zaužile 20,5 g prehranske vlaknine/dan in moški 29,7 g
prehranske vlaknine/dan. Iz rezultatov lahko razberemo, da so ženske v povprečju zaužile
količino prehranske vlaknine, ki je bila pod priporočeno, medtem ko so moški zaužili
ustrezno količino prehranske vlaknine, v kolikor upoštevamo splošno priporočilo (30 g/dan)
(slika 10, priloga A, B in C). V kolikor upoštevamo priporočilo za prehransko vlaknino glede
na povprečno dnevno zaužito energijo ugotovimo, da so ženske glede na priporočilo
(17,9 g), za 2,6 g presegle vnos prehranske vlaknine, medtem ko so moški presegli zanje
priporočeno vrednost (21,7 g) za 8,0 g. Kosilo je v primerjavi z drugimi obroki v povprečju
imelo največji energijski delež prehranske vlaknine, ki je znašal 0,9 %, pri čemer je bil pri
obeh spolih energijski delež prehranske vlaknine za kosilo primerljiv, saj je pri ženskah
znašal 1 % in pri moških 0,9 % (priloga C).
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Slika 10: Povprečni tedenski energijski delež skupnih ogljikovih hidratov, enostavnih sladkorjev in prehranske
vlaknine v obrokih študentov.
Legenda: OH – ogljikovi hidrati, skup. OH – skupni ogljikovi hidrati, enost. sladkorji – enostavni sladkorji,
skup. PV – skupna prehranska vlaknina, POVP – povprečje

4.2.3 Vsebnost soli v celodnevni študentski prehrani
Povprečna dnevna vsebnost soli se je gibala med 2,4 g in 10,2 g, kar je razvidno iz priloge
A. Povprečje zaužite soli v obrokih vseh dvajsetih študentov je znašalo 5,4 g in s tem skoraj
ustrezalo priporočilom (5,0 g). Ženske so v povprečju zaužile 0,6 g soli pod priporočilom,
medtem ko so moški zaužili 2,0 g soli nad priporočilom (slika 11). Povprečna vsebnost soli
se je v zajtrkih gibala med 0,1 g in 2,6 g, v malicah med 0,0 g in 2,2 g, v kosilih med 0,9 g
in 5,6 g ter večerjah med 0,2 g in 2,8 g (priloga A). Povprečje zaužite soli v obrokih je
znašalo za zajtrk 0,9 g, malico 0,8 g, kosilo 2,4 g in večerjo 1,3 g (slika 11). S slike 11 je
razvidno, da so v povprečju ženske zaužile za zajtrk 0,5 g, malico 0,6 g, kosilo 2,2 g, večerjo
1,0 g soli, medtem ko so moški zaužili pri vseh obrokih večjo količino soli, in sicer za zajtrk
1,4 g, malico 1,1 g, kosilo 2,8 g in večerjo 1,7 g.

Slika 11: Vsebnost soli v celodnevni študentski prehrani.
Legenda: POVP – povprečje
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4.2.4 Vsebnost vode v celodnevni študentski prehrani
Rezultati zaužite količine vode po posameznih obrokih in v celem dnevu so podani v gramih,
tako kot so bile podane začetne vrednosti v prehranskih dnevnikih, vodenih s spletnim
orodjem OPKP (priloga E). Povprečna dnevna zaužita količina vode se je gibala med
528,2 g in 3877,6 g na dan, kar je razvidno iz priloge A. Povprečje dnevno zaužite vode med
enotedenskim spremljanjem prehranskih dnevnikov s spletnim orodjem OPKP je bilo pri
vseh dvajsetih študentih (2080,4 g), od tega pri 8 ženskah (2114,5 g) in 12 moških
(2029,3 g) pod priporočeno vrednostjo, ki vključuje dnevno zaužito vodo s hrano in v obliki
tekočine (2360 g/dan) (slika 12). Povprečna vsebnost vode se je v zajtrkih gibala med
80,4 g in 599,9 g, v malicah med 99,1 g in 1777,6 g, v kosilih med 202,4 g in 903,6 g ter v
večerjah med 123,6 g in 1470,3 g (priloga A). Študenti so z zajtrkom v povprečju zaužili
324,3 g, z malico 656,9 g, s kosilom 577,2 g in z večerjo 519,6 g vode (slika 12). S slike 12
je razvidno, da so v povprečju ženske zaužile z zajtrkom 356,6 g, z malico 571,4 g, s kosilom
597,4 g, in z večerjo 585,0 g vode, medtem ko so moški zaužili pri malici večjo količino
vode kot ženske (785,3 g), manjšo pa pri zajtrku (275,8 g), kosilu (546,8 g) in večerji
(421,4 g).

Slika 12: Vsebnost vode v celodnevni študentski prehrani.
Legenda: POVP – povprečje

4.3 PRIMERJAVA REZULTATOV KEMIJSKE ANALIZE IZBRANIH ŠTUDENTSKIH
KOSIL Z REZULTATI, PRIDOBLJENIMI S SPLETNIM ORODJEM OPKP
Hranilno in energijsko vrednost študentskih obrokov smo ovrednotili tudi s kemijsko
analizo. V času tedenskega spremljanja študentske prehrane s spletnim orodjem OPKP
(2010) je vsak izmed dvajsetih študentov prispeval eno izmed svojih zaužitih kosil, ki ga je
pripravil v dvojni količini. Nato smo rezultate, pridobljene s kemijsko analizo in spletnim
orodjem OPKP, med seboj primerjali.
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4.3.1 Primerjava hranilnih vrednosti študentskih kosil glede na vir podatkov
(kemijska analiza, OPKP)
Preglednica 3 prikazuje povprečno vsebnost hranljivih snovi v študentskih kosilih. Le-ti se
razlikujejo glede na način določitve (kemijska analiza, računalniška analiza s spletnim
orodjem OPKP).
Primerjava povprečnih vsebnosti hranljivih snovi v vseh dvajsetih kosilih je pokazala, da so
bile s spletnim orodjem OPKP določene povprečne vsebnosti vseh hranljivih snovi
(beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, prehranske vlaknine) večje od vsebnosti,
določenih s kemijsko analizo, in sicer pri primerjavi vsebnosti beljakovin za 34 %, maščob
za 24 %, ogljikovih hidratov za 19 % in prehranske vlaknine za 10 %.
S spletnim orodjem OPKP določene povprečne vsebnosti hranljivih snovi so bile v kosilih,
ki so jih zaužile ženske, večje od vsebnosti, določenih s kemijsko analizo, pri primerjavi
vsebnosti beljakovin za 20 % in maščob za 26 %, ter manjše pri primerjavi vsebnosti
ogljikovih hidratov za 13 % in prehranske vlaknine za 23 %. V kosilih, ki so jih zaužili
moški, so s spletnim orodjem OPKP določene povprečne vsebnosti vseh hranljivih snovi
bile, večje od vsebnosti, določenih s kemijsko analizo, in sicer je bila največja razlika v
vsebnosti ogljikovih hidratov (53 %), sledile so vsebnosti prehranske vlaknine (46 %),
beljakovin (45 %) in maščob (21 %). Omenjene razlike v vsebnosti hranljivih snovi so tudi
vzrok za razlike v energijskih vrednostih kosil ter energijskih deležih hranljivih snovi kosil,
določenih na oba načina.
S statistično analizo smo ugotovili, da obstajajo statistične razlike pri rezultatih med
spoloma, neodvisno od vrste analize, in sicer v povprečni vsebnosti beljakovin in ogljikovih
hidratov v kosilih. Statistično značilnih razlik med vrednostmi parametrov glede na vrsto
analize (kemijska analiza, OPKP) ni.
Zavedamo se, da vrsta in masa sestavin kot pomembna elementa recepture študentskih kosil,
lahko pri vnosu v OPKP bistveno vplivata na razlike v vsebnosti hranljivih snovi v kosilih.
Veliko odstopanje v vsebnosti hranljivih snovi se lahko pojavi tudi v primeru, da študenti v
analizo niso prinesli identičnih sestavin kosila z enako maso, kot so zabeležili v svoj
prehranski dnevnik s spletnim orodjem OPKP (preglednica 2, priloga D). Vzrok za
odstopanja so tudi način priprave in termična obdelava sestavin kosila ter upoštevanje
faktorjev izgub pri toplotni obdelavi.
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Preglednica 3: Primerjava povprečnih vsebnosti analiziranih hranil v študentskih kosilih glede na vir
podatkov (kemijska analiza, OPKP)
Oznaka
kosila
1Ž
2Ž
3Ž
4M
5Ž
6M
7Ž
8Ž
9M
10M
11M
12Ž
13Ž
14Ž
15M
16M
17Ž
18M
19Ž
20Ž
skupno
povprečje
povprečje
(ženske)
povprečje
(moški)

beljakovine
KA
OPKP
33,0
32,4
25,2
40,6
22,7
26,0
47,2
119,2
13,7
18,1
31,5
16,8
11,0
7,9
10,6
5,9
14,0
12,2
32,3
61,7
38,8
46,3
9,8
15,1
16,2
15,6
15,7
13,8
38,7
45,8
48,4
71,5
35,6
44,7
32,0
38,1
41,3
57,0
10,7
18,3

Vsebnost analiziranih hranil (g/obrok)
maščobe
ogljikovi hidrati
KA
OPKP
KA
OPKP
14,8
17,2
72,3
60,9
34,4
45,8
9,0
12,7
19,1
21,3
50,7
36,1
22,9
41,7
55,9
265,4
4,0
11,6
49,3
43,0
25,2
7,5
95,0
29,3
7,2
6,9
58,7
27,7
16,6
1,3
88,2
55,6
17,5
19,8
67,5
71,2
48,7
66,7
49,5
229,0
30,8
23,4
58,6
47,7
7,4
17,7
20,3
10,9
12,1
13,9
11,1
17,1
26,7
26,9
60,1
47,7
5,8
18,6
124,5
115,1
39,7
58,5
97,6
95,6
24,8
42,5
45,7
54,7
9,0
5,9
35,5
39,5
46,5
71,1
99,0
117,1
7,9
3,7
57,7
55,4

26,4

35,3

21,1

26,1

60,3

71,6

7,8

8,6

20,5

24,6

18,5

23,3

51,8

44,9

6,4

4,9

35,4

51,4

25,0

30,3

73,0

111,6

9,8

14,3

prehranska vlaknina
KA
OPKP
6,2
6,3
6,0
7,4
5,2
3,1
7,4
24,7
4,6
3,5
10,3
2,7
6,4
4,2
5,9
2,0
5,9
4,7
3,3
2,5
8,1
10,3
6,4
6,7
2,7
3,9
11,7
8,8
15,5
9,9
22,6
56,1
5,0
5,0
5,1
3,2
7,3
0,1
9,6
7,8

Legenda: M – moški, Ž – ženske, KA – kemijska analiza, OPKP – Odprta platforma za klinično prehrano

4.3.2 Primerjava energijske vrednosti kosil in energijske vrednosti hranljivih snovi v
kosilih glede na vir podatkov (kemijska analiza, OPKP)
Glede na razlike med vsebnostmi hranljivih snovi, določenimi s kemijsko analizo in spletnim
orodjem OPKP, so vidne razlike tudi v povprečni energijski vrednosti kosil in energijskih
vrednostih posameznih hranljivih snovi v kosilih. V preglednici 4 so prikazane energijske
vrednosti kosil in vrednosti hranljivih snovi v kosilih kot povprečje vseh dvajset študentskih
kosil ter povprečje obravnavanih parametrov glede na spol.
Povprečna energijska vrednost, določena s spletnim orodjem OPKP, je bila pri vseh
dvajsetih študentskih kosilih za 23 % nižja kot energijska vrednost, določena s kemijsko
analizo (kemijska analiza: 2316 kJ, OPKP: 2853 kJ). Med spoloma smo opazili velike razlike
v rezultatih energijske vrednosti kosil, vendar je tako pri ženskah kot moških bila s spletnim
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orodjem OPKP določena povprečna energijska vrednost kosil večja, kot energijska vrednost,
določena s kemijsko analizo, in sicer pri ženskah za 6 % (kemijska analiza: 1964 kJ, OPKP:
2084 kJ) ter pri moških za kar 41 % (kemijska analiza: 2844 kJ, OPKP: 4005 kJ).
Glede na vir podatkov (kemijska analiza, OPKP) je primerjava povprečne energijske
vrednosti vseh kosil in povprečnih energijskih deležev hranljivih snovi v teh kosilih,
pokazala največje razlike v energijski vrednosti beljakovin (34 %) ter energijskem deležu
beljakovin (preglednica 4, priloga H), in sicer za 5 %. Do razlik je prišlo tudi v povprečni
energijski vrednosti maščob (26 %) in povprečnem energijskem deležu maščob (12 %) v
kosilih, ki so jih zaužile ženske. Največje razlike pri primerjavi rezultatov glede na vir
podatkov (kemijska analiza, OPKP) smo izračunali v povprečni energijski vrednosti
ogljikovih hidratov (53 %) in povprečnem energijskem deležu maščob (16 %) v kosilih, ki
so jih zaužili moški. Pri primerjavi rezultatov glede na vir podatkov (kemijska analiza,
OPKP) statistična analiza ni pokazala statistično značilnih razlik. Statistično značilne razlike
so bile pri primerjavi parametrov med ženskami in moškimi, in sicer v energijski vrednosti
kosil, energijski vrednosti beljakovin in energijskem deležu beljakovin v kosilih.
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Preglednica 4: Primerjava povprečnih energijskih vrednosti analiziranih študentskih kosil in posameznih
hranljivih snovi v kosilih glede na vir podatkov (kemijska analiza, OPKP)
Energijska vrednost (EV) kosil in hranljivih snovi v kosilu (kJ/obrok)
oznaka
kosila

1Ž
2Ž
3Ž
4M
5Ž
6M
7Ž
8Ž
9M
10M
11M
12Ž
13Ž
14Ž
15M
16M
17Ž
18M
19Ž
20Ž
skupno
povprečje
povprečje
(ženske)
povprečje
(moški)

EV kosila

EV beljakovin

EV maščob

EV ogljikovih
hidratov

EV prehranske
vlaknine

KA

OPKP

KA

OPKP

KA

OPKP

KA

OPKP

KA

OPKP

2387
1903
1996
2660
1254
3166
1502
2343
2081
3221
2859
839
932
2370
3112
4130
2341
1522
4165
1531

2274
2660
1869
8278
1496
1082
895
1110
2186
7428
2547
1149
1101
2113
3504
5454
3303
1562
5593
1451

561
429
387
802
232
536
188
180
239
550
659
167
275
268
658
822
605
545
703
182

550
690
443
2027
307
285
134
101
207
1049
787
256
265
235
779
1215
760
647
969
310

548
1274
705
849
147
932
265
616
647
1803
1138
276
446
987
215
1468
919
333
1720
292

637
1695
787
1542
429
278
257
47
731
2467
866
654
513
995
688
2164
1573
219
2632
137

1229
152
863
950
837
1615
999
1500
1148
841
997
345
189
1022
2116
1659
777
604
1683
981

1036
216
614
4511
732
498
471
946
1210
3892
811
186
292
812
1957
1626
930
671
1990
941

50
48
41
59
37
82
51
47
48
27
65
51
21
94
124
180
40
40
59
77

51
59
25
197
28
21
33
16
38
20
82
53
31
71
79
449
40
25
1
62

2316

2853

449

601

779

966

1025

1217

62

69

1964

2084

349

418

683

863

881

764

51

39

2844

4005

601

874

923

1119

1241

1897

78

114

Legenda: M – moški, Ž – ženske, KA – kemijska analiza, OPKP – Odprta platforma za klinično prehrano

4.3.3 Primerjava energijske gostote študentskih kosil glede na vir podatkov (kemijska
analiza, OPKP)
V prilogi I je prikazana povprečna energijska gostota kosil, izračunana s pomočjo njihove
mase oziroma volumna, določenima pred pričetkom kemijske analize ter s spletnim orodjem
OPKP določena energijska gostota kosil. Pri kosilih, katerim smo določili energijsko gostoto
s pomočjo rezultatov kemijske analize, je prišlo do pričakovanega odstopanja glede na
izbrane enote energijske gostote kosil (kJ/g ali kJ/ml), ki pa ni bilo veliko, saj je bila razlika
glede na izbrane enote energijske gostote kosil, ki so jih zaužili vsi študenti, 6 %, kosil, ki
so jih zaužile ženske, 3 %, in kosil, ki so jih zaužili moški, 11 %.
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Spletno orodje OPKP podaja energijsko gostoto v enoti kJ/g, zato smo izračunano energijsko
gostoto kosil na podlagi pridobljenih podatkov kemijske analize izrazili v isti enoti ter nato
vrednosti energijskih gostot kosil med seboj primerjali. S spletnim orodjem OPKP
izračunana povprečna energijska gostota kosil vseh dvajset študentov je znašala 4,4 kJ/g in
bila za 22 % večja od povprečne energijske gostote, izračunane na podlagi rezultatov,
pridobljenih s kemijsko analizo (3,6 kJ/g). S spletnim orodjem OPKP izračunana povprečna
energijska gostota kosil, je pri ženskah znašala 3,9 kJ/g in bila za 34 % večja od povprečne
energijske gostote, izračunane na podlagi rezultatov, pridobljenih s kemijsko analizo
(2,9 kJ/g), medtem ko je pri moških s spletnim orodjem OPKP izračunana energijska gostota
kosil znašala 5,2 kJ/g in bila za 11 % večja, od povprečne energijske gostote, izračunane na
podlagi rezultatov, pridobljenih s kemijsko analizo (4,7 kJ/g) (priloga I).
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RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1 RAZPRAVA
Z raziskavo smo želeli ovrednotiti prehrano študentov študija Prehrana na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani in dobljene rezultate primerjati s priporočili, podanimi v Smernicah
zdravega prehranjevanja za študente in v Referenčnih vrednostih za vnos hranil. V raziskavo
smo vključili 20 študentov, 12 žensk in 8 moških, ki so vodili 7-dnevni prehranski dnevnik.
S pregledom prehranskih dnevnikov, ki so jih študenti vodili s spletnim orodjem OPKP, smo
ovrednotili njihove prehranske navade ter s kemijsko analizo določili hranilno vrednost
izbranih kosil študentov.
Prvi del raziskave je obsegal vrednotenje prehranske vrednosti študentske prehrane s
pomočjo prehranskih dnevnikov, ki jih je 20 študentov vodilo 7 zaporednih dni s spletnim
orodjem OPKP. V posameznih obrokih (zajtrk, malica, kosilo in večerja) smo ovrednotili
vsebnosti beljakovin, maščob, nasičenih maščob, n-3 in n-6 maščobnih kislin, ogljikovih
hidratov, prehranske vlaknine, enostavnih sladkorjev, soli in vode. Za hranljive snovi smo
izračunali pripadajoče energijske vrednosti in energijske deleže. Izračunali smo tudi
energijsko gostoto obrokov.
V drugem delu raziskave smo določili hranilno vrednost študentskih kosil s kemijsko
analizo. V analizo smo vključili dvajset različnih kosil, in sicer je vsak izmed študentov
prispeval eno kosilo, ki je bilo zaužito v času 7-dnevnega vodenja prehranskega dnevnika.
Pred analizo smo posamezno kosilo stehtali in izmerili njegov volumen ter nato za vsako
kosilo pripravili homogen zračno suh vzorec. V tako pripravljenih vzorcih smo analizirali
naslednje parametre: vsebnost vode, pepela, beljakovin, maščob, topne in netopne
prehranske vlaknine ter izračunali vsebnost skupne prehranske vlaknine, vsebnost ogljikovih
hidratov, energijsko vrednost in energijske deleže hranljivih snovi ter energijsko gostoto
študentskih kosil. Rezultate, dobljene s kemijsko analizo kosil, smo nato primerjali s
slovenskimi priporočili, podanimi v Smernicah (Hlastan Ribič in sod., 2008) in v
Referenčnih vrednostih za vnos hranil (Referenčne vrednosti …, 2004). Naredili smo tudi
primerjavo rezultatov glede na vir podatkov (kemijska analiza, OPKP).

5.1.1 Vnos hranil, soli in vode v prehrani dvajsetih študentov
Povprečni vnos energije pri vseh dvajsetih študentih je bil presenetljivo pod priporočili,
podanimi v Smernicah (11250 kJ/dan za oba spola; 10000 kJ/dan za ženske; 12500 kJ/dan
za moške). V povprečju je dnevni vnos energije pri vključenih študentih znašal 7218 kJ/dan,
to je kar 36 % manj zaužite energije dnevno od priporočene. Vnos energije z beljakovinami
je v povprečju predstavljal 18 %, z maščobami 34 %, z ogljikovimi hidrati 45 % in s
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prehransko vlaknino 3 % dnevnega energijskega vnosa, kar pomeni, da so študenti glede na
priporočila, podana v Smernicah, zaužili v povprečju za 3 % več energije z beljakovinami
in za 4 % več energije z maščobami. V kolikor primerjamo povprečen vnos energije s
posameznimi hranili z ostalimi priporočili (DGA), ugotovimo, da delež dnevne energije, ki
so jo študenti zaužili z beljakovinami (študenti: 18 %, priporočilo: 10-35 %) in maščobami
(študenti: 34 %, priporočilo: 20-35 %) glede na priporočilo ni bil presežen. Pri vrednotenju
dnevnega energijskega vnosa in vnosa energije s posameznimi hranili je potrebno upoštevati
tudi individualne potrebe posameznika, kot so spol, starost in telesna dejavnost. V kolikor je
denimo oseba športnik, ali da glede na stopnjo telesne dejavnosti spada v višjo kategorijo
(PAL > 1,4), bi morala zaužiti dnevno več energije, pri čemer bi se sorazmerno povečal tudi
delež zaužite energije s posameznimi hranili. Vnos energije z ogljikovimi hidrati je pri
študentih predstavljal 48 % dnevne energije in bil pod priporočilom, podanim v Smernicah
(≥ 50 %) in na spodnji meji glede na priporočilo po DGA (45-65 %). Razlog za nizek
energijski vnos z ogljikovimi hidrati, vidimo ravno v višjem vnosu energije z beljakovinami
in maščobami. Predvsem predstavlja problem prekomerno zaužita količina maščob, ki
znatno prispeva k premajhnemu vnosu sestavljenih ogljikovih hidratov (Hlastan Ribič in
sod., 2008). Reberšek (2008) dopušča možnost nizkega vnosa energije z ogljikovimi hidrati
zaradi visokega deleža zaužite energije z alkoholom. Iz podatkov, ki so zavedeni v prilogi D
je razvidno, da je v naši raziskavi 50 % vključenih študentov uživalo alkohol v času, ko so
beležili svoj prehranski dnevnik, pri čemer je 5 % študentov uživalo alkohol vsak dan, 20 %
študentov je zaužilo alkohol 3 do 6-krat tedensko in 25 % študentov 1 do 3-krat v tednu.
Izmed alkoholnih pijač so študenti najpogosteje uživali vino, v količinah od 0,5 dcl do 3 dcl
ter pivo, v količinah od 2 dcl do 2 litra na dan.
Študenti so v povprečju dnevno zaužili 77,8 g (ženske: 60,9 g, moški: 103,0 g) beljakovin,
kar je predstavljalo 24,3 g več zaužitih beljakovin na dan, v kolikor izračunano vsebnost
beljakovin primerjamo s povprečjem (53,5 g/dan) priporočene dnevne količine beljakovin
za ženske (48 g/dan) in moške (59 g/dan), navedene v Smernicah. Razloge za preseženo
vsebnost beljakovin lahko najdemo v večjem uživanju mleka in mlečnih izdelkov, jajc ter
mesa in mesnih izdelkov, kar je razvidno iz podatkov v prilogi D, kjer so predstavljeni
tedenski jedilniki študentov.
Zelo pomembno je, da v prehrani ustrezno kombiniramo živila iz različnih skupin v
primernih količinah. Iz jedilnikov študentov (priloga D) lahko razberemo, da med
ogljikohidratnimi živili veliko študentov uživa krompir, testenine in bel kruh, premalo pa
polnovrednih kaš, neoluščenega riža in stročnic, kakor to priporočajo Smernice. Največ
študentov (55 %) je beljakovinska živila, med katera smo zaradi lažjega pregleda živil v
prehranskih dnevnikih prišteli meso, perutnino, jajca, ribe in morske sadeže, uživalo vsak
dan v tednu. Glede na Smernice, ki priporočajo uživanje rib ali morskih sadežev 1 do 2-krat
na teden, je 55 % študentov doseglo priporočilo, 25 % študentov pa nikoli ni zaužilo rib ali
morskih sadežev. Še bolj skrb vzbujajoč pa je podatek, da je vsak dan zelenjavo uživalo
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samo 30 % in sadje 35 % študentov. V večji meri je bilo zaužito sadje in zelenjava sezonsko
(jabolka, agrumi, kaki, kislo zelje, kisla repa).
Največji presežek glede na delež zaužite energije so predstavljale maščobe, in sicer so jih
študenti v povprečju dnevno zaužili 65,9 g, pri čemer so nasičene maščobe predstavljale
11 % dnevni energijski delež in s tem malo presegale priporočilo, ki ga določajo Smernice
(do 10 %). Po pregledu vseh zaužitih sestavin, ki so jih zabeležili študenti med tedenskim
spremljanjem svoje prehrane s spletnim orodjem OPKP (priloga D), smo ugotovili, da so
verjetno k visokemu deležu nasičenih maščob prispevale predvsem maščobe pretežno
živalskega izvora (npr.: polnomastno mleko in mlečni izdelki, bolj mastno meso in različne
vrste mesnih izdelkov ter maslo). Veliko študentov ni nikoli v času spremljanja svoje
prehrane uživalo rib, tisti, ki so jih vključili na jedilnik, pa so najpogosteje uživali tunino iz
konzerve. Povprečni dnevni vnos n-3 maščobnih kislin je pri študentih znašal 1,0 g, to je
predstavljalo 0,5 % dnevnega energijskega deleža, tako da so s tem študenti dosegli
priporočilo, podano v Smernicah. Predpostavljamo, da je pogostejše uživanje različnih vrst
oreškov, listnate zelenjave in rastlinskih olj prispevalo k ustreznemu dnevnemu energijskem
deležu n-3 maščobnih kislin. Priporočilo za dnevni energijski delež n-6 maščobnih kislin
(2,5 %) so študenti v povprečju nekoliko presegli (3,2 %), ker so zaužili 6,3 g n-6 maščobnih
kislin dnevno, saj so denimo vsa hladno stiskana olja, ki so bila prisotna vsakodnevno v
prehrani študentov, bogat vir n-6 maščobnih kislin. Glede na razmeroma ustrezni vnos n-3
in n-6 maščobnih kislin v prehrani študentov, je bilo tudi njuno razmerje blizu priporočenega
(1:5), in sicer je znašalo 1:6.
Dnevni energijski delež ogljikovih hidratov (48 %), vključujoč dnevni energijski delež
izkoristljivih ogljikovih hidratov (45 %) in prehranske vlaknine (3 %), ni dosegal
priporočene vrednosti (minimalno 50 %), saj so študenti v povprečju dnevno zaužili samo
192,0 g ogljikovih hidratov in 24,2 g prehranske vlaknine, hkrati pa niti niso zadostili vnosu
prehranske vlaknine glede na splošno priporočilo (30,0 g). Študenti so povprečno zaužili
64,6 g enostavnih sladkorjev, to je predstavljalo 15 % zaužite energije z enostavnimi
sladkorji, kar pomeni, da so študenti glede na priporočilo (do 10 %) v povprečju dnevno
zaužili preveliko količino enostavnih sladkorjev. Živila, kot so mlečna čokolada, piškoti,
žitna tablica, sadni jogurt, sadje (pogosto banana) (priloga D) so se velikokrat pojavljala na
jedilniku študentov in s tem po našem mnenju znatno prispevala k večji vsebnosti zaužitih
enostavnih sladkorjev. Bolj se priporoča uživanje nepredelanega sadja z manjšo energijsko
vrednostjo (jabolka, pomaranče, marelice, maline, itd.), saj s tem zraven zaužijemo tudi
prehransko vlaknino, ki upočasni absorpcijo enostavnih sladkorjev v kri, medtem ko
uživanje sadja z večjo energijsko vrednostjo (kostanj, oreški, suho sadje, itd.) in sadnih
smutijev nima tovrstnega učinka. Glede na nezadosten vnos predvsem kompleksnih
ogljikovih hidratov - škroba in prehranske vlaknine ter čezmerni vnos enostavnih sladkorjev
in maščob obstaja tveganje, da študenti ne zaužijejo dovolj hranljivih in esencialnih snovi
(vitamini, elementi) ter antioksidantov, ki pomembno prispevajo k varovanju zdravja pred
nastankom različnih kroničnih nenalezljivih bolezni.
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Naši rezultati kažejo, da so študenti zaužili ustrezno dnevno količino soli, saj je le-ta v
povprečju znašala 5,4 g in s tem minimalno odstopala od priporočil (5,0 g). Do 5 g soli je
zaužilo 55 % študentov. Krevs (2015), ki je preučevala vnos soli v prehrani študentov,
navaja, da je do 5 g soli na dan zaužilo 66 % študentov, pri čemer so povprečno ženske
zaužile večjo vsebnost (4,9 g) soli od moških (4,4 g), več kot 5 g soli na dan je zaužilo 33 %
študentov.
Študenti so kot pijačo pretežno uživali navadno vodo, čaj (sladkan/nesladkan) ter kavo
(sladkano/nesladkano) (priloga D). Kvas (2013), ki je preučevala prehranske navade mladih,
in sicer 50 dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor in 50 študentov Fakultete
za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, opredeli vodo kot najbolj priljubljeno pijačo med
študenti. Smernice za zdravo prehranjevanje študentov priporočajo zaužitje 1 ml vode na
porabljeno 1 kcal energije. Ker spletno orodje OPKP podaja skupno količino vode kot vsoto
vode v hrani in v obliki zaužite tekočine, smo se zaradi natančnejše interpretacije ravnali po
vrednosti, ki jo priporočajo Referenčne vrednosti za vnos hranil, to je skupno 2360 g vode,
zaužite s hrano in v obliki tekočine, pri čemer so študenti v povprečju zaužili manj, in sicer
2080 g vode na dan. Rotovnik Turinek (2012), ki je preučevala prehranjevalne navade
študentov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, navaja, da malo manj kot
polovica študentov (47 %) zaužije od 1 do 2 litra vode na dan, slaba četrtina več kot 2 litra
(23 %) in slaba četrtina od pol do enega litra (23 %), 5 % študentov zaužije od 2 dl do pol
litra vode dnevno, medtem ko 2 % študentov vode sploh ne pije (Rotovnik Turinek, 2012).
Študentski zajtrk je bil v primerjavi z ostalimi obroki (malica, kosilo, večerja) energijsko
najmanj bogat, saj je povprečna energijska vrednost znašala 1389 kJ. Redno je zajtrk zaužila
polovica v raziskavi sodelujočih študentov, medtem ko jih je ostala polovica zaužila zajtrk
od 3 do 6-krat na teden, pri čemer je zajtrk prispeval samo 19 % celodnevne zaužite energije.
Po naših pričakovanjih je imelo študentsko kosilo v primerjavi z ostalimi obroki v povprečju
najvišjo energijsko vrednost (2509 kJ oz. 600 kcal), vendar glede na izračunano povprečno
energijsko vrednost kosila vseh dvajsetih študentov dosega minimalno priporočeno vrednost
za ženske, podano v Smernicah, ki priporoča energijsko vrednost kosila za ženske med
600 kcal in 840 kcal ter za moške med 750 kcal in 1050 kcal. Kosilo kot glavni in energijsko
najbolj bogat obrok v dnevu je prispevalo dnevno 35 % energije (priporočilo: 25 do 35 %),
pri čemer ga je vsak dan zaužilo 70 % študentov, medtem ko je preostalih 30 % študentov
kosilo zaužilo 3 do 6-krat na teden. Malico je vsak dan uživalo 65 % študentov, medtem ko
je preostalih 35 % študentov zaužilo malico 3 do 6-krat na teden, z njo so povprečno zaužili
1522 kJ energije. Večerjo je vsak dan uživalo 70 % študentov, preostalih 30 % pa 3 do
6-krat na teden in z njo zaužilo povprečno 1798 kJ energije. Energijski delež malice je znašal
21 % ter večerje 25 %. Glede na pridobljene podatke lahko trdimo, da bi študenti povprečni
vnos celodnevne energije izboljšali v primeru, da bi za zajtrk in malico zaužili nekoliko več
energije, vendar še vedno v okviru deleža, ki ga priporočajo Smernice (15 do 25 %). V naši
raziskavi je vsak dan v tednu 40 % študentov zaužilo vse obroke (zajtrk, malico, kosilo in
večerjo), 10 % študentov je v enem tednu izpustilo samo en ali dva obroka in kar polovica
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študentov je v enem tednu izpustila med 3 in 10 obrokov. Najpogosteje so študenti redno
zaužili 3 do 4 obroke na dan (80 %), manj kot 3 obroke dnevno je med tedenskim
spremljanjem svoje prehrane uživalo 20 % študentov, in sicer 1 do 3 dni. Zupančič in Hoyer
(2006) v svoji raziskavi ugotavljajta, da uživa nekaj več kot polovica študentov (54 %) tri
obroke dnevno. Najpogosteje študenti uživajo kosilo (84 %), sledijo večerja (44 %), zajtrk
(42 %) in malica (10 %) (Zupančič in Hoyer, 2006).
Priporočena energijska gostota obroka se giblje med 4,2 – 6,3 kJ/g. V naši raziskavi
študentski obroki v povprečju niso dosegali priporočenih vrednosti, saj je bila povprečna
energijska gostota zajtrkov 3,1 kJ/g, malic 1,8 kJ/g, kosil 3,5 kJ/g ter večerij 2,8 kJ/g. Glede
na povprečni dnevni vnos energije in energijsko gostoto obrokov lahko sklepamo, da so
študenti uživali živila z nižjo energijsko vrednostjo (sadje, zelenjava), ki so bogata z
mikrohranili in prehransko vlaknino, ne pa tudi z beljakovinami in maščobami. Zato
teoretično predpostavljamo, da bi morali študenti imeti ustrezen vnos prehranske vlaknine,
vendar temu ni bilo tako. Izračunan je bil premajhen vnos ogljikovih hidratov in prehranske
vlaknine ter previsok energijski delež maščob in enostavnih sladkorjev. Razlogov za
neskladje rezultatov je lahko več, za glavne razloge smatramo nedoslednost študentov pri
vnašanju podatkov v spletno orodje OPKP, neznanje uporabe spletnega orodja OPKP ter
uporabo neustreznega nadomestka za zaužito živilo/jed v spletnem orodju OPKP.

5.1.2 Primerjava povprečnega vnosa hranil, soli in vode glede na spol študentov
Iz podatkov o masah obrokov ter o vsebnosti hranljivih snovi, soli in vode v obrokih (priloga
E) razberemo, da je prihajalo do dnevnih razlik med njimi že pri vsakem študentu posebej.
Vendar je bolj kot energijska vrednost v dnevu pomembno to, da se izravnajo priporočeni
tedenski hranilni in energijski vnosi vsakega posameznika. Po pregledu povprečnih
energijskih vrednosti obrokov, ki so jih zaužili študenti, smo ugotovili, da je bila energijska
vrednost obrokov 25 % študentov blizu priporočene vrednosti (ženske: 10000 kJ/dan,
moški: 12500 kJ/dan), medtem ko so vse študentke dnevno zaužile bistveno premalo
energije. Razlog za premajhen vnos energije tako pri študentih kot študentkah je lahko v
tem, da oboji svojega prehranskega dnevnika niso izpolnjevali sproti in so zato določena
živila pozabili ovrednotiti.
V naši raziskavi povprečni vnos energije s hrano pri obeh spolih (ženske: 5975 kJ,
moški: 9082 kJ) ni bil v skladu s priporočili (ženske: 10000 kJ, moški: 12500 kJ), saj so
ženske zaužile kar 40 %, moški pa 27 % premalo energije. Pri ženskah je vnos energije z
beljakovinami predstavljal 17 %, z maščobami 34 %, z ogljikovimi hidrati 46 % in s
prehransko vlaknino 3 % dnevnega energijskega vnosa. Pri moških se energijski deleži
hranljivih snovi niso veliko razlikovali od izračunanih energijskih deležev pri ženskah, saj
je vnos energije z beljakovinami predstavljal 19 %, z maščobami 33 %, z ogljikovimi hidrati
45 % in s prehransko vlaknino 3 % dnevnega energijskega vnosa. Vrednosti energijskih
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deležev zaužitih hranljivih snovi pri obeh spolih so se gibale blizu priporočenim, kar s
svojimi ugotovitvami potrjuje tudi Reberšek (2008), ki je preučeval prehranski status
30 študentov Univerze v Ljubljani, in sicer navaja, da je pri ženskah znašal vnos energije z
beljakovinami 14 %, z maščobami 34 % in z ogljikovimi hidrati 53 % dnevnega energijskega
vnosa, medtem ko je bil pri moških vnos energije z beljakovinami 15 %, z maščobami 33 %
in z ogljikovimi hidrati 44 % dnevnega energijskega vnosa.
Iz izračunanih energijskih deležev lahko sklepamo, da so moški zaužili nekoliko več
beljakovin zaradi količinsko večjega ali pogostejšega uživanja mesa in mesnih izdelkov, jajc
in beljakovinskih napitkov (priloga D). V povprečju so moški zaužili več vseh hranljivih
snovi (103,0 g beljakovin, 82,0 g maščob, 238,7 g ogljikovih hidratov in 29,7 g prehranske
vlaknine) kot ženske (60,9 g beljakovin, 55,2 g maščob, 160,9 g ogljikovih hidratov in
20,5 g prehranske vlaknine) (priloga A).
Al-Khamees (2009), ki je preučeval prehranske navade univerzitetnih študentov prehrane v
Kuvajtu, navaja, da študenti radi posegajo po bolj mastni hrani in sladkarijah, kar se je
izkazalo tudi v naši raziskavi, saj je bil energijski delež maščob pri obeh spolih nekoliko
višji od priporočil (do 30 %), in sicer je pri ženskah znašal 34 % in pri moških 33 %. Kljub
nekoliko večjem dnevnem vnosu energije s skupnimi maščobami je bil dnevni vnos energije
z nasičenimi maščobami (ženske: 11 %, moški: 10 %) v skladu s priporočili (do 10 %), z
minimalnim odstopanjem pri ženski populaciji. Zanimivo je dejstvo, da je energijski delež
n-3 (ženske in moški: 0,5 %) in n-6 (ženske in moški: 3 %) maščobnih kislin ustrezal
priporočilom (n-3: 0,5 %, n-6: 2,5 %), kljub temu da smo po pregledu tedenskih jedilnikov
študentov (priloga D) ugotovili redko uživanje rib, saj jih je 55 % študentov zaužilo 1-krat
na teden, 30 % študentov sploh ni uživalo rib, medtem ko je 15 % študentov ribe zaužilo
2 do 3-krat na teden. Elhassan in sod. (2013), ki so preučevali prehransko znanje
350 študentk Univerze Ahfad (Sudan), navajajo, da kar 28 % študentk ne uživa rib. Največja
odstopanja od priporočene vrednosti (do 10 %) smo izračunali pri enostavnih sladkorjih, saj
so ženske z enostavnimi sladkorji v povprečju zaužile kar 17 % dnevne energije in moški
14 % dnevne energije. 90 % študentov in študentk je zaužilo več kot 10 % dnevne energije
z enostavnimi sladkorji, pri čemer so tri študentke zaužile z enostavnimi sladkorji 20 % ali
več dnevnega energijskega vnosa. Po pregledu tedenskih jedilnikov študentk (priloga D)
smo ugotovili, da so živila, kot je suho sadje, sadni jogurt, med, kosmiči, vroča čokolada,
mlečna čokolada in čokoladna torta, prispevala k večjem vnosu energije z enostavnimi
sladkorji.
V povprečju so ženske in moški z zajtrkom in malico zaužili podobno količino energije, in
sicer je energijski delež zajtrka znašal 19 % in malice 21 % dnevne energije. Ženske so
nekoliko več energije pridobile s kosilom in manj z večerjo, saj je energijski delež kosila
znašal 36 % in večerje 24 % dnevne energije, medtem ko je energijski delež kosila, ki so ga
zaužili moški, znašal 33 % in večerje 26 % dnevne energije.
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Iz razmerja med povprečnim energijskim vnosom in povprečno maso obrokov smo
izračunali povprečno energijsko gostoto zajtrkov, malic, kosil in večerij pri ženskah in
moških. Dobljena povprečna energijska gostota obrokov je bila pri obeh spolih primerljiva.
V povprečju so imele malice, ki so jih zaužile ženske (1,9 kJ/g) in moški (1,8 kJ/g),
najmanjšo povprečno energijsko gostoto. Predpostavljamo, da so izračuni pokazali nizko
povprečno energijsko gostoto malic zaradi pogostega uživanja živil z nizko energijsko
vrednostjo, kot so voda, čaj, kava in sadje (jabolko) (priloga D). Izmed vseh obrokov, ki so
jih zaužili moški in ženske, so imela največjo povprečno energijsko gostoto kosila.
Povprečna energijska gostota kosil, ki so jih zaužili moški (4,1 kJ/g), je bila večja od
energijske gostote kosil, ki so jih zaužile ženske (3,1 kJ/g), saj so moški v povprečju zaužili
večje količine hranljivih snovi kot ženske. Povprečna energijska gostota zajtrkov in večerij
je bila primerljiva, in sicer je povprečna energijska gostota zajtrkov, ki so jih zaužile ženske,
znašala 2,6 kJ/g in večerij 2,1 kJ/g, medtem ko je povprečna energijska gostota zajtrkov, ki
so jih zaužili moški, znašala 3,9 kJ/g in večerij 3,8 kJ/g. Glede na povprečno energijsko
gostoto vseh obrokov, ki so jih zaužile ženske (2,4 kJ/g) in moški (3,4 kJ/g) ni bila dosežena
priporočena vrednost, ki narekuje energijsko gostoto obroka med 4,2 in 6,3 kJ/obrok.
Reberšek (2008), ki je preučeval prehranski status 30 študentov Univerze v Ljubljani, navaja,
da so moški zaužili več soli (6,8 g) kot ženske (4,8 g), kar potrjujejo tudi rezultati naše
raziskave, kjer so dnevno moški (7,0 g) zaužili za 59 % več soli kot ženske (4,4 g). S tem je
moška populacija za 2 g presegla priporočilo, podano v Smernicah, ki priporoča zaužitje do
5 g soli dnevno, medtem ko lahko za vnos soli pri ženskah trdimo, da je bil v skladu s
priporočilom.
V naši raziskavi je bila skupna količina zaužite vode pri sodelujočih študentih (ženske:
2114,5 g, moški: 2029,3 g) nekoliko pod količino, določeno v Referenčnih vrednostih
(2004), ki znaša 2360 g/dan, kar vključuje tako vodo, zaužito s hrano, kot vodo v obliki
tekočine.
Ugotovili smo, da je polovica v raziskavi sodelujočih žensk in moških vsak dan zajtrkovala.
Vsak dan so ostale obroke (malica, kosilo, večerja) pogosteje uživale ženske, saj je malicalo
67 %, kosilo 83 % in večerjalo 75 % žensk, medtem ko je vsak dan malicalo 63 %, kosilo
50 % in večerjalo 63 % moških. Občasno, to je 3 do 6-krat na teden, je zajtrkovalo 50 %
žensk in moških, malicalo 33 % žensk in 37 % moških, kosilo 17 % žensk in 50 % moških
ter večerjalo 25 % žensk in 37 % moških. Tako ženske kot moški so do 4-krat izpustili obrok
(zajtrk, malica, kosilo, večerja) v času beleženja svojega prehranskega dnevnika.
Glede na pridobljene rezultate lahko trdimo, da se tako študenti kot študentke niso
prehranjevali povsem v skladu s priporočili, čeprav naj bi imeli kar nekaj znanja o zdravem
in uravnoteženem prehranjevanju, saj se izobražujejo na področju prehrane in dietetike. Tudi
ostali avtorji (Al-Khamees, 2009; Kılınç in Çağdaş, 2012), ki so preučevali prehrano
kuvajtskih in turških študentov podobnih študijev kot v naši raziskavi, so ugotovili, da se
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študenti, kljub svojemu znanju o uravnoteženi prehrani ne prehranjujejo v skladu s
priporočili, saj velikokrat posežejo po sladkarijah in mastni hrani, ne jedo zadosti zelenjave
ter ne zajtrkujejo redno. Zato se poraja vprašanje, kakšne so prehranske navade študentov,
ki so vpisani na ostale naravoslovne in družboslovne študije.

5.1.3 Primerjava rezultatov kemijskih analiz z rezultati, pridobljenimi s spletnim
orodjem OPKP
Hranilno vrednost izbranih študentskih kosil smo ovrednotili tudi s pomočjo kemijske
analize. Med hranilnimi vrednostmi, določenimi s kemijsko analizo, in tistimi, določenimi s
spletnim orodjem OPKP, so vidne razlike. S spletnim orodjem OPKP določene povprečne
vsebnosti hranljivih snovi kosila so bile večje, od vrednosti, določenih s kemijsko analizo.
Statistična analiza podatkov ni pokazala statistično značilnih razlik med vrednostmi
parametrov glede na vir podatkov (kemijska analiza, OPKP), temveč so se statistično
značilne razlike pojavile med ženskami in moškimi pri naslednjih parametrih: povprečna
vsebnost beljakovin in ogljikovih hidratov v kosilih, energijska vrednost kosil, energijska
vrednost beljakovin in energijski delež beljakovin v kosilih.
Pri primerjavi rezultatov, pridobljenih s spletnim orodjem OPKP, in rezultati kemijske
analize kosil ugotavljamo, da smo dobili s spletnim orodjem OPKP v povprečju za vseh
dvajset kosil večje vsebnosti beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov in prehranske
vlaknine. Največje razlike smo izračunali v vsebnosti beljakovin, saj je bila le-ta za 34 %
večja pri določanju s spletnim orodjem OPKP (kemijska analiza: 26,4 g, OPKP: 35,3 g).
Tudi pri primerjavi vsebnosti maščob glede na vir podatkov, smo s spletnim orodjem OPKP
določili za 24 % večjo povprečno vsebnost (26,1 g) kot s kemijsko analizo (21,1 g). Razlika
glede na vir podatkov je za ogljikove hidrate znašala 19 %, s spletnim orodjem OPKP smo
določili 71,6 g, s kemijsko analizo 60,3 g ogljikovih hidratov. Pri vsebnosti prehranske
vlaknine je glede na vir podatkov prišlo do najmanjših razlik (10 %), saj je vsebnost
prehranske vlaknine, določene s spletnim orodjem OPKP, znašala 8,6 g, s kemijsko analizo
pa 7,8 g.
Pri kosilih, ki so jih zaužile ženske, je bila s spletnim orodjem OPKP določena vsebnost
beljakovin za 20 % večja (kemijska analiza: 20,5 g, OPKP: 24,6 g), vsebnost maščob za
26 % večja (kemijska analiza: 18,5 g, OPKP: 23,3 g), vsebnost ogljikovih hidratov za 13 %
manjša (kemijska analiza: 51,8 g, OPKP: 44,9 g) in vsebnost prehranske vlaknine za 23 %
manjša (kemijska analiza: 6,4 g, OPKP: 4,9 g) od vsebnosti, določene s kemijsko analizo.
Pri kosilih, ki so jih zaužili moški, je glede na vir podatkov prišlo do največjih razlik v
vsebnosti vseh hranljivih snovi, in sicer so bile vsebnosti, določene s spletnim orodjem
OPKP, večje od vsebnosti, določenih s kemijsko analizo, in sicer za 53 % pri ogljikovih
hidratih (kemijska analiza: 73,0 g, OPKP: 111,6 g), za 46 % pri prehranski vlaknini
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(kemijska analiza: 9,8 g, OPKP: 14,3 g) za 45 % pri beljakovinah (kemijska analiza: 35,4 g,
OPKP: 51,4 g) in za 21 % pri maščobah (kemijska analiza: 25,0 g, OPKP: 30,3 g).
Glede na razlike med hranilnimi vrednostmi, dobljenimi s kemijsko analizo in spletnim
orodjem OPKP, so med viroma podatkov vidne razlike tudi v povprečni energijski vrednosti
kosil in v povprečnih energijskih deležih hranljivih snovi v kosilih.
Povprečna energijska vrednost kosil vseh dvajsetih študentov se je razlikovala za 23 % glede
na vir podatkov (kemijska analiza: 2316 kJ, OPKP: 2853 kJ g). Povprečna energijska
vrednost hranljivih snovi je bila v kosilih vseh dvajsetih študentov in kosilih, ki so jih zaužili
moški, pri spletnem orodju OPKP večja v primerjavi s kemijsko analizo določeno povprečno
energijsko vrednost kosil. Pri kosilih, ki so jih zaužile ženske, pa je bila s spletnim orodjem
OPKP določena energijska vrednost beljakovin in maščob večja ter s spletnim orodjem
OPKP določena energijska vrednost ogljikovih hidratov in prehranske vlaknine manjša kot
povprečna energijska vrednost, določena s kemijsko analizo. Povprečna energijska vrednost
kosil, ki so jih zaužile ženske, se je glede na vir podatkov razlikovala za 6 % (kemijska
analiza: 1964 kJ, OPKP: 2084 kJ), medtem ko je bila razlika v povprečni energijski vrednosti
kosil, ki so jih zaužili moški kar 41 % glede na vir podatkov (kemijska analiza: 2844 kJ,
OPKP: 4005 kJ). Razlog za zelo velike razlike v povprečni vsebnosti hranljivih snovi kosil
in v povprečni energijski vrednosti kosil, ki so jih zaužili moški, je lahko tudi nenatančnost
in nedoslednost moških pri izpolnjevanju prehranskega dnevnika.
Pri primerjavi energijskih deležev hranljivih snovi v obravnavanih kosilih smo glede na vir
podatkov za obravnavano skupino študentov dobili v povprečju največjo razliko v
energijskem deležu beljakovin, saj je bil s spletnim orodjem OPKP določen energijski delež
beljakovin, za 5 % večji, od energijskega deleža, določenega s pomočjo kemijske analize. V
kosilih, ki so jih uživale ženske, je bila glede na vir podatkov zaznana največja razlika v
energijskem deležu prehranske vlaknine, in sicer je bil s spletnim orodjem OPKP določen
energijski delež prehranske vlaknine, za 33 % manjši, od energijskega deleža, določenega s
kemijsko analizo. V kosilih, ki so jih uživali moški, je bila glede na vir podatkov zaznana
največja razlika v energijskem deležu maščob, in sicer je bil s spletnim orodjem OPKP
določen energijski delež maščob, za 16 % manjši, od energijskega deleža, določenega s
kemijsko analizo.
Pri primerjavi energijske gostote glede na vir podatkov smo ugotovili, da je bila povprečna
energijska gostota kosil obravnavane skupine študentov, kosil, ki so jih zaužile ženske, in
kosil, ki so jih zaužili moški, večja pri določitvi s spletnim orodjem OPKP kot pri določitvi
s pomočjo kemijske analize, in sicer pri kosilih vseh dvajsetih študentov za 22 %, pri kosilih,
ki so jih zaužile ženske za 34 % in pri kosilih, ki so jih zaužili moški za 11 %.
V naši raziskavi smo določili s spletnim orodjem OPKP večje povprečne vsebnosti hranljivih
snovi (beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, prehranske vlaknine) kosil in povprečno
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energijsko vrednost kosil kot s kemijsko analizo, pri čemer statistična analiza ni pokazala
statistično pomembnih razlik glede na vir podatkov, temveč samo glede na parametre med
ženskami in moškimi. Koroušić Seljak in sod. (2013) so preučevali uporabnost spletnega
orodja OPKP za oceno prehrane posameznika in naredili primerjavo vsebnosti hranljivih
snovi (beljakovin, maščob, prehranske vlaknine) in energijske vrednosti obrokov glede na
vir podatkov (kemijska analiza, OPKP). Ugotovili so, da je s spletnim orodjem OPKP
določena vsebnost beljakovin, maščob in prehranske vlaknine v obrokih ter energijska
vrednost obrokov manjša kot tista, ki so jo določili s kemijsko analizo. Statistično značilnih
razlik glede na vir podatkov niso zaznali (Koroušić Seljak in sod., 2013). Podobno je Lešnjak
(2014), ki je vrednotila prehrano v vrtcu s kemijsko analizo in spletnim orodjem OPKP, s
spletnim orodjem OPKP zabeležila manjšo vsebnost ogljikovih hidratov (20 %), beljakovin
(11 %) in maščob (6 %) v kosilih, medtem ko je bila vsebnost prehranske vlaknine v kosilih
(7 %) in energijska vrednost kosil (10 %) večja od tiste, določene s kemijsko analizo.
Avtorica navaja statistično značilne razlike v vsebnosti beljakovin in ogljikovih hidratov pri
vseh vrtčevskih obrokih in statistično značilne razlike v energijski vrednosti beljakovin in
energijskem deležu maščob v analiziranih obrokih (Lešnjak, 2014).
Pri uporabi spletnega orodja OPKP se dopušča možnost napake, saj podatkovna baza ne
vključuje vseh živil, ki so jih zaužili študenti, zato so morali le-ti pri vnosu obrokov določene
recepte prilagoditi in zanje poiskati ustrezne nadomestke. Predvidevamo tudi, da niso vsi
študenti tehtali in beležili natančne mase zaužitih živil, temveč so jo pri vnosu živila v OPKP
samo ocenili. Poleg tega se lahko recepti določenega živila ali jedi v podatkovni bazi OPKP
razlikujejo od recepta, po katerem si je posamezni študent pripravil živilo ali jed. Omenjeni
dejavniki pa lahko privedejo do odstopanja med rezultati kemijske analize in rezultati,
pridobljenimi s spletnim orodjem OPKP. Menimo, da predstavlja poglavitni razlog za
odstopanja v vrednostih med viroma podatkov nedoslednost študentov pri vnašanju
podatkov v spletno orodje OPKP, neznanje uporabe spletnega orodja OPKP ter uporaba
neustreznega nadomestka za zaužito živilo/jed v spletnem orodju OPKP. Dopuščamo
možnost, da je do velikega odstopanja v vsebnosti hranljivih snovi lahko prišlo tudi v
primeru, da študenti v analizo niso prinesli identičnih sestavin kosila z enako maso, kot so
zabeležili v svoj prehranski dnevnik s spletnim orodjem OPKP. Predvsem zaradi slednjih
razlogov smo preko naše raziskave ugotovili, da si je za raziskavo najbolje pridobiti
raziskovalni material sam in ne na način, kot smo ga zasnovali mi, torej, da so študenti sami
prinesli v analizo svoje kosilo in izpolnjevali 7-dnevni prehranski dnevnik s spletnim
orodjem OPKP. Motivacija in število sodelujočih študentov v raziskavi ravno tako vpliva na
točnost analize, saj se lahko vključitev manjše skupine demotiviranih študentov odraža v
večji napaki same raziskave. Vsekakor menimo, da je bilo na opisan način študente težko
nadzirati in spremljati pravilnost izpolnjevanja prehranskega dnevnika s spletnim orodjem
OPKP, zato dopuščamo možnost, da bi potrebovali pri obdelavi podatkov iz prehranskega
dnevnika od vsakega študenta posebej dodatno razlago.
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5.2 SKLEPI
Na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave vrednotenja prehrane študentov študija
Prehrana na Biotehniški fakulteti lahko oblikujemo naslednje sklepe:
 Energijski vnos s hrano je bil pri študentih v povprečju prenizek glede na veljavna
priporočila. Večja odstopanja glede na priporočila so opazna pri študentkah.
 Tako ženske kot moški so nekoliko preveč energije zaužili v obliki beljakovin in maščob
ter premalo z ogljikovimi hidrati. V povprečju so zaužiti ogljikovi hidrati predstavljali
samo 48 % dnevnega energijskega vnosa, pri čemer delež enostavnih sladkorjev ni bil v
skladu s priporočili, saj je znašal 15 %. Vnos energije s kompleksnimi ogljikovimi hidrati
je znašal le 33 %. Kljub večjemu povprečnemu vnosu energije z maščobami so bili
povprečni energijski deleži nasičenih maščob, n-3 in n-6 maščobnih kislin v skladu s
priporočili.
 V povprečju so se energijski deleži obrokov (zajtrk, malica, kosilo, večerja) gibali znotraj
priporočenih vrednosti, pri čemer so bili za kosilo in večerjo na zgornji meji priporočila.
Zato ugotavljamo, da bi študenti skupni energijski vnos lahko nekoliko izboljšali z
energijsko bolj bogatim zajtrkom in malico.
 Povprečna energijska gostota vseh študentskih obrokov je bila glede na priporočila
prenizka. Izmed obrokov je imelo v povprečju največjo energijsko gostoto študentsko
kosilo, s pomočjo spletnega orodja OPKP določena vrednost je znašala 3,5 kJ/g.
 Študenti so izmed obrokov najpogosteje uživali kosilo in večerjo, sledila sta malica in
zajtrk. Tako ženske kot moški so do 4-krat izpustili obrok (zajtrk, malica, kosilo, večerja)
v času beleženja svojega prehranskega dnevnika, pri čemer so moški najpogosteje
izpustili zajtrk in kosilo, ženske pa zajtrk in malico.
 V povprečju so moški zaužili več hranljivih snovi kot ženske. Povprečni dnevni vnos
prehranske vlaknine je bil pri moških v skladu s splošnim priporočilom za vnos
prehranske vlaknine (30 g/dan), medtem ko ženske v povprečju niso dosegale priporočila.
Skupna vsebnost vode (trda hrana in tekočina) je bila v povprečju pri obeh spolih prenizka
glede na priporočila. Moški so glede na priporočila zaužili dnevno v povprečju preveč
soli, medtem ko je bila vsebnost zaužite soli pri ženskah v skladu s priporočili.
 Pri obravnavani skupini študentov so s spletnim orodjem OPKP določene vrednosti za
vsebnost hranljivih snovi v kosilih, energijske vrednosti kosil in njihova energijska
gostota, bile v povprečju večje, kot smo jih določili s kemijsko analizo.
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 S kemijsko analizo določena energijska vrednost kosil je bila v povprečju prenizka za
22 % pri ženskah in za 9 % pri moških glede na spodnjo vrednost priporočil. Podoben
trend je bilo tako pri ženskah kot pri moških opaziti pri s pomočjo spletnega orodja OPKP
določeni povprečni energijski vrednosti kosil.
 Pri primerjavi hranilne vrednosti analiziranih kosil glede na vir podatkov (kemijska
analiza, OPKP) s statistično analizo nismo ugotovili razlik. Statistična analiza je pokazala
statistično značilne razlike med ženskami in moškimi v naslednjih parametrih: povprečna
vsebnost beljakovin in ogljikovih hidratov v kosilih, energijska vrednost kosil, energijska
vrednost beljakovin in energijski delež beljakovin v kosilih.
 Hipotezo, da energijska vrednost analiziranih kosil ne bo ustrezala priporočilom v
Smernicah, lahko v celoti potrdimo. Hipotezo, da bo prehrana študentov glede na vnos
energije in hranil neuravnotežena, lahko potrdimo le delno. Hipotezo, da bo s kemijsko
analizo določena hranilna vrednost analiziranih kosil primerljiva z rezultati, pridobljenimi
s spletnim orodjem OPKP, lahko v celoti potrdimo.
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POVZETEK

Ustreznost študentske prehrane ima lahko velik vpliv na miselne sposobnosti, delovno
storilnost in splošno zdravje posameznika, zato je pomembno kako, kdaj in s čim se študenti
prehranjujejo. Velikokrat se zgodi, da študenti bodisi zaradi časovne ali denarne stiske
posežejo po živilih z visoko energijsko gostoto, ki so hranilno revna. Razlog za
neuravnoteženo prehranjevanje študentov je lahko tudi v njihovem nezadostnem znanju o
kombiniranju živil ali pripravi jedi.
Potrebno je vsaj tedensko spremljanje prehrane posameznika, da lahko okvirno opredelimo
njegove prehranske navade, saj je pomembno, da se energijski vnosi in vsebnosti hranljivih
snovi v povprečju izravnajo. Glede na priporočila naj bi študenti dnevno zaužili minimalno
50 % energije z ogljikovimi hidrati, 10-15 % energije z beljakovinami in ne več kot 30 %
energije z maščobami. Enostavni sladkorji in nasičene maščobe pa naj ne bi prispevali več
kot 10 % dnevne energije. Študenti naj bi zaužili skupno vsaj 2360 g vode in ne več kot
5 g soli na dan.
Z raziskavo smo želeli ovrednotiti hranilno in energijsko vrednost prehrane študentov študija
Prehrana na Biotehniški fakulteti in rezultate primerjati s priporočili, podanimi v Smernicah
za zdravo prehranjevanje študentov. Hranilno in energijsko vrednost študentskih obrokov
(zajtrk, malica, kosilo, večerja) smo ovrednotili s pomočjo spletnega orodja OPKP, pri čemer
smo bili pozorni predvsem na vsebnosti naslednjih snovi: beljakovin, maščob, nasičenih
maščob, n-3 in n-6 maščobnih kislin, ogljikovih hidratov, prehranske vlaknine, enostavnih
sladkorjev, soli ter vode.
Od vsakega sodelujočega študenta v raziskavi smo pridobili in analizirali po eno kosilo
(skupaj 20 kosil), ki ga je študent zaužil tekom tedenskega spremljanja svoje prehrane s
spletnim orodjem OPKP in s kemijsko analizo določili hranilno vrednost kosila. Kemijska
analiza je obsegala določitev vsebnosti beljakovin, maščob, prehranske vlaknine, vode in
pepela. Iz analitskih podatkov smo izračunali vsebnost ogljikovih hidratov, energijsko
vrednost in energijske deleže hranljivih snovi v kosilu ter energijsko gostoto kosila.
Na podlagi pregleda tedenskih prehranskih dnevnikov vseh dvajsetih študentov smo
ugotovili, da je bil v povprečju njihov energijski vnos bistveno prenizek, hkrati pa je bil
delež energije iz beljakovin (18 %) in maščob (34 %) previsok ter delež energije iz ogljikovih
hidratov (48 %) prenizek. Največji presežek v zaužiti energiji so predstavljali enostavni
sladkorji (15 %). Vnos soli pri študentih je bil skoraj skladen s priporočilom (5 g), saj so v
povprečju dnevno zaužili 5,4 g soli. Nekaj odstopanja od priporočene vrednosti (2360 g) je
bilo med študenti pri vnosu vode, saj so v povprečju zaužili premajhno dnevno količino
(2080 g). Iz teh podatkov lahko zaključimo, da so se študenti študija Prehrana le delno
prehranjevali v skladu z načeli uravnotežene prehrane. Vsekakor je vredno poudariti, da
samo rezultati o energijski vrednosti ne odražajo vedno prave predstave, ali je prehranjevanje
posameznika zdravo, pestro in uravnoteženo, temveč je za to potrebno upoštevati tudi
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vsebnosti hranljivih in esencialnih snovi, prehranske vlaknine, vitaminov in mineralov ter
bioaktivnih spojin, s katerimi lahko prispevamo k boljšemu zdravju in počutju.
Pomembna je tudi količina dnevno zaužitih obrokov in njihov energijski delež. Med študenti
študija Prehrana je v povprečju zajtrk vsak dan uživalo samo 50 % študentov, preostala
polovica pa je zajtrk uživala 3 do 6-krat na teden. Kosilo kot osrednji in energijsko najbolj
bogat obrok je vsak dan uživalo kar 70 % študentov, medtem ko je 30 % študentov kosilo
občasno izpustilo (1 do 4-krat), predvsem moški. Tako kot kosilo so tudi večerjo pogosteje
iz svojega jedilnika izpustili (1 do 4-krat) moški, vendar jo je še vedno vsak dan uživalo
70 % študentov in študentk. Kljub načeloma hitremu tempu študijskih obveznosti in časovni
stiski, je vsak dan malicalo kar 65 % študentov, vendar so imele njihove malice v povprečju
zelo nizko energijsko gostoto, predvsem na račun sadja in tekočine (voda, čaj, kava), ki so
jih študenti pogosto navajali v prehranskem dnevniku, vodenem s pomočjo spletnega orodja
OPKP. V povprečju je bila energija med obroki zadovoljivo porazdeljena, kljub temu pa bi
lahko študenti uživali nekoliko bolj energijsko bogat zajtrk in malico.
Pri primerjavi hranilne vrednosti analiziranih študentskih kosil glede na vir podatkov
(kemijska analiza, OPKP) s statistično analizo nismo ugotovili razlik. Statistična analiza je
pokazala statistično značilne razlike med ženskami in moškimi v nekaterih parametrih
(povprečna vsebnost beljakovin in ogljikovih hidratov v kosilih, energijska vrednost kosil,
energijska vrednost beljakovin in energijski delež beljakovin v kosilih). S spletnim orodjem
OPKP izračunana povprečna vsebnost hranljivih snovi kosil in izračunana povprečna
energijska vrednost kosil celotne obravnavane skupine študentov je bila večja od tiste,
določene s kemijsko analizo. Menimo, da spletno orodje OPKP lahko zadovoljivo nadomesti
natančno kemijsko analizo in ob pravilni uporabi predstavlja primerno orodje za preverjanje
prehranske kakovosti obrokov in s tem prehranskih navad posameznika.
Glede na rezultate naše raziskave in pregled vseh dvajsetih tedenskih študentskih jedilnikov
ugotavljamo, da je študentska prehrana premalo pestra, raznolika in uravnotežena. Redno
uživanje vsaj treh med seboj energijsko in hranilno skladnih obrokov je izjemnega pomena
za vzpostavitev ustreznega ritma prehranjevanja, ki predstavlja pomemben del zdravega
načina prehranjevanja. Vsekakor je za zagotovljen uspeh izboljšanja študentskih prehranskih
navad potrebno študente osveščati, na njim prijazen način, o zdravem življenjskem slogu, ki
poleg uravnoteženega prehranjevanja, zajema telesno dejavnost ter jim pri ponudnikih
subvencionirane študentske prehrane omogočiti uživanje primerno uravnoteženih kosil in
hkrati izboljšati ponudbo živil v avtomatih s hrano. Obenem se je potrebno zavedati, da ima
študent glede na svojo starost že izoblikovane določene prehranske navade, zato bo največji
uspeh izboljšanja življenjskega sloga dosežen, v kolikor bo družinsko okolje v interakciji s
pristojnimi organizacijami nudilo dober zgled in imelo vpliv na prehrano in telesno
dejavnost najmlajših.

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

7

67

VIRI

Abdel-Megeid F.Y. Abdelkarem H.M., El-Fetouh A.M. 2011. Unhealthy nutritional habits
in university students are a risk factor for cardiovascular diseases. Saudi Medicine
Journal, 32, 6: 621-627
Al-Khamees N.A. 2009. Food habits of university nutrition students: pilot study. Nutrition
and Food Science, 39, 5: 499-502
AOAC Official Method 991.43. Total, soluble and insoluble dietary fiber in foods. 1995. V:
Official methods of analysis of AOAC international. Vol. 2. 16th ed. Cunniff P. (ed.).
Gaithersburg, AOAC International, Chapter 32: 7-9
Bae Y.J., Yeon J.Y. 2011. Dietary behaviors, processed food preferences and awareness
levels of nutrition labels among female university students living in middle region
by breakfast eating. Journal of the Korean Dietetic Association, 17, 4: 387-402
Bagordo F., Grassi T., Serio F., Idolo A., De Donno A. 2013. Dietary habits and health
among university students living at or away from home in southern Italy. Journal of
Food and Nutrition Research, 52,3: 164-171
Barzegari A., Ebrahimi M., Azizi M., Ranjbar K. 2011. A study of nutrition knowledge,
attitudes and food habits of college students. World Applied Sciences Journal, 15, 7:
1012-1017
Beaglehole R., Bonita R., Horton R., Adams C., Alleyne G., Asaria P., Baugh V., Bekedam
H., Billo N., Casswell S., Cecchini M., Colagiuri R., Colagiuri S., Collins T.,
Ebrahim S., Engelgau M., Galea G., Gaziano T.,Geneau R., Haines A., Hospedales
J., Jha P., Keeling A., Leeder S., Lincoln P., McKee M., Mackay J., Magnusson R.,
Moodie R., Mwatsama M., Nishtar S., Norrving B., Patterson D., Piot P., Ralston J.,
Rani M., Reddy S., Sassi F., Sheron N., Stuckler D., Suh I., Torode J., Varghese C.,
Watt J. 2011. Priority actions for the non-communicable disease crisis. Lancet, 377:
1438-1447
Božnar B. 2012. Študentska prehrana – teorija in praksa. Ljubljana, Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani: 3 str.
http://www.student.si/preberi-si/aktualno/nadzor-studentske-prehrane.html
(25.5.2015)
Bray A.G., Popkin M.B. 2014. Dietary sugar and body weight: have we reached a crisis in
the epidemic of obesity and diabetes? Health be damned! Pour on the sugar. Diabetes
Care, 37: 950-956
Choi J.H., Yi N.Y. 2013. The study of knowledge, attitudes, and behaviors of university
students regarding nutritional labeling. The Korean Journal of Food and Nutrition,
26, 3: 391-397
Colić Barić I., Šatalić Z., Lukešić Ž. 2009. Nutritive value of meals, dietary habits and
nutritive status in Croatian university students according to gender. International
Journal of Food Sciences and Nutrition, 54, 6: 473-484

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

68

Cooke R., Papadaki A. 2014. Nutrition label use mediates the positive relationship between
nutrition knowledge and attitudes towards healthy eating with dietary quality among
university students in the UK. Appetite, 83: 297-303
Cutillas A.B., Herrero E., de San Eustaquio A., Zamora S., Perez-Llamas, F. 2013.
Prevalence of underweight, overveight and obesity, energy intake and dietary caloric
profile in university students from the region of Murcia (Spain). Nutricion
Hospitalaria, 28, 3: 683-689
De Piero A., Basset N., Rossi A., Samman N. 2015. Tendencia en el consumo de alimentos
de estudiantes universitarios. Nutricion Hospitalaria, 31: 1824-1831
Deliens T., Clarys P., De Bourdeaudhuij I., Deforche B. 2014. Determinants of eating
behaviour in university students: a qualitative study using focus group discussions.
BMC Public Health, 14, 53: 1-12
Edwards C.H., Rossi M., Corpe P.C., Butterworth J.P., Ellis R.P. 2016. The role of sugars
and sweeteners in food, diet and health: alternatives for the future. Trends in Food
Science and Technology, 56: 158-166
El Ansari W., Stock C., Mikolajczyk T.R. 2012. Relationships between food consumption
and living arrangements among university students in four European countries – a
cross-sectional study. Nutrition Journal, 11, 28: 1-7
Elhassan R.M., Gamal E.H., Mohammed S.S.G. 2013. Nutrition knowledge attitude and
practices among students of Ahfad University for women. Indian Journal of
Scientific Research, 4, 1: 25-34
European Commission. 2012. Implementation of the EU salt reduction framework - results
of member states survey. Luxembourg, Publications Office of the European Union:
16 str.
Flis Smaka I. 2012. Prehrana in zdravje: višješolski učbenik. Maribor, Doba Epis: 211 str.
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5BXEXSME (26.5.2015)
Fuller S., Beck E., Salman H., Tapsell L. 2016. New horizons for the study of dietary fiber
and health: a review. Plant Foods for Human Nutrition, 71: 1-12
Gabrijelčič Blenkuš M., Gregorič M., Tivadar B., Koch V., Kostanjevec S., Fajdiga Turk
V., Žalar A., Lavtar D., Kuhar D., Rozman U. 2009. Prehrambene navade odraslih
prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana, Inštitut za varovanje
zdravja RS: 183 str.
Ganasegeran K., Al-Dubai A.R.S., Qureshi M.A., Al-Abed A.A., Am R., Aljunid M.S. 2012.
Social and psychological factors affecting eating habits among university students in
a Malaysian medical school: a cross-sectional study. Nutrition Journal, 11, 48: 1-7
Gerstein H., Yusuf S., Ryden L., Bosch J., Richardson L., Dagenais G., Diaz R., Johnston
P., Maggioni A., Probstfield J., Ramachandran A., Riddle M., Vige R. 2012. n-3 fatty
acids and cardiovascular outcomes in patients with dysglycemia. The New England
Journal of Medicine, 367, 4: 309-318
Gilbert P.A., Heiser G. 2005. Salt and health: the CASH and a BPA perspecitve. News and
views: consumer perspective. London, Nutrition Bulletin, 30: 62-69

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

69

Golob T., Bertoncelj J., Korošec M. 2012. Pomen prehranske vlaknine v prehrani človeka.
Acta agriculturae Slovenica, 99, 2: 201-211
Gregorič M., Poličnik R. 2015. Analiza stanja in ocena potreb na področju zdravega
življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti: ponudba hrane: Projekt
Uživajmo v zdravju. Ljubljana, Republika Slovenija, Služba vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: 56 str.
http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/02/3.1.Analizastanja_5_Ponudba-prehrane.pdf (26.5.2016)
Hlastan Ribič C., Poličnik R., Vertnik L., Fajdiga Turk V., Maučec Zakotnik J., Kerstin
Petrič V. 2010. Nacionalni akcijski načrt za zmanjševanje uživanja soli v prehrani
prebivalcev Slovenije za obdobje 2010-2020. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje: 45
str.
Hlastan Ribič C. 2009. Uvod v prehrano: učbenik za študente medicine in stomatologije.
Ljubljana, Medicinska fakulteta: 61 str.
Hlastan-Ribič C., Maučec Zakotnik J., Koroušić-Seljak B., Pokorn D., Poličnik R. 2008.
Smernice zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki. Ljubljana, Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije: 45 str.
Karoli T., Rednak B., Poljšak B. 2010. The frequency of fruit and vegetables consumption
and the frequency of vitamin and mineral supplements consumption among students.
International Journal of Sanitary Engineering Research, 4, 2: 18-30
Kılınç F.N., Çağdaş D. 2012. Evaluation of body compositions, dietary habits and nutritional
knowledge of health college students. Turkish Archives of Pediatrics, 47: 179-186
Koch V. 1997. Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja
zdravja. Doktorska disertacija. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
živilstvo: 472 str.
Korošec M., Golob T., Bertoncelj J., Stibilj V., Koroušić Seljak B. 2013. The Slovenian food
composition database. Food Chemistry, 140: 495-499
Korušić Seljak B. 2016. Označevanje hranilne vrednosti živil z uporabo spletnega
programskega orodja OPKP. V: Seminar Kako označiti hranilno vrednost živila in
pripraviti skladno označbo: interno gradivo za udeležence delavnice, Ljubljana,
oktober 2016. Ljubljana, Inštitut za nutricionistiko: 38-53
Koroušić Seljak B., Stibilj V., Pograjc L., Fidler Mis N., Benedik E. 2013. Food composition
databases for effective quality nutritional care. Food Chemistry, 140, 3: 553-561
Koroušić Seljak B. 2011. Spletna aplikacija za oceno prehranskega stanja »OPKP«. V: Moje
mleko: zbornik prispevkov: Mednarodni znanstveni simpozij »Vloga humanega
mleka v razvoju črevesne mikrobiote dojenčka«, Ljubljana, Slovenija, 18.10.2011.
Rogelj I., Fidler Mis N., Bogovič Matjašić B. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike: 45-48
http://www.moje-mleko.si/predstavitevraziskave/media/zbornik_prispevkov_moje_mleko_2011.pdf (30.5.2016)

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

70

Krešić G., Kenđel Jovanović G., Pavičić Žeželj S., Cvijanović O., Ivezić G. 2009. The effect
of nutrition knowledge on dietary intake among Croatian university students.
Collegium Antropologicum, 33, 4: 1047-1056
Krevs M. 2015. Odnos študentov do vnosa soli in primerjava z njenim dejanskim vnosom.
Magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 68 str.
Krunič M. 2010. Kemija in okolje. Kranj, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Konzorcij šolskih centrov: 7 str.
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Strukturni_skl
adi/Gradiva/MUNUS2/MUNUS2_46Kemijavprehrani2.pdf (30.5.2016)
Kvas M. 2013. Prehranjevalne navade mladih. Diplomsko delo. Maribor, Fakulteta za
zdravstvene vede: 54 str.
Laaninen T. 2016. Trans fats – overview of recent developments. Brussels, European
Parliamentary Research Service: 8 str.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577966/EPRS_BRI(20
16)577966_EN.pdf (9.11.2016)
Lattimer M.J., Haub D.M. 2010. Effects of dietary fiber and its components on metabolic
health. Nutrients, 2: 1266-1289
Lešnjak S. 2014. Vrednotenje prehrane v vrtcu s kemijsko analizo in spletnim orodjem.
Magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 67 str.
Martin C.A., Milinsk M.C., Visentainer J.V., Matsushita M., De-Souza E. 2007. Trans fatty
acid-forming processes in foods: a review. Annals of the Brazilian Academy of
Sciences, 79, 2: 343-350
Matthews I.J., Doerr L., Dworatzek D.N.P. 2016. University students intend to eat better but
lack coping self-efficacy and knowledge of dietary recommendations. Journal of
Nutrition Education and Behavior, 48, 1: 1-12
Michas G., Micha R., Zampelas A. 2014. Dietary fats and cardiovascular disease: Putting
together the pieces of a complicated puzzle. Atherosclerosis, 234, 2: 320-328
Noakes T. D. 2003. Lore of running. 4th ed. Champaign, Human Kinetics: 931 str.
Otten J.J., Pitzi Hellwig J., Meyers D.L. 2006. Dietary reference intakes - DRI : the essential
guide to nutrient requirements. Washington, National Academies Press: 543 str.
OPKP. 2010. Odprta platforma za klinično prehrano: spletno orodje. Ljubljana, Inštitut Jožef
Stefan
http://opkp.si/sl_SI/cms/vstopna-stran (16.1.2015)
Pajk Žontar T., Bevc Bahar J. 2016. Kaj ponujajo našim študentom v prodajnih avtomatih?
– tržni pregled prodajnih avtomatov s hrano in pijačo na štirih univerzah. ZPS test:
revija Zveze potrošnikov Slovenije, 26, 4: 20-22
Papadaki A., Hondrosb G., Scotta J.A., Kapsokefaloub M. 2007. Eating habits of university
students living at, or away from home in Greece. Appetite, 49: 169-176
Phillips P. 2006. The glycaemic index and diabetes. Medicine Today, 7, 11: 67-68
Plestenjak A., Golob T. 2003. Analiza kakovosti živil. 2 izd. Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za živilstvo: 13-99

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

71

Pokorn D. 2003. Prehrana v različnih življenjskih obdobjih: prehranska dopolnila v prehrani.
Ljubljana, Marbona: 240 str.
Poslovnik komisije za prehrano ŠOU v Ljubljani. 2015. Ljubljana, Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani: 13 str.
http://www.sou-lj.si/sites/default/files/poslovnik_0.pdf (11.1.2017)
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane. 2014. Uradni list Republike Slovenije,
24, 72: 7905-7907
Puš T. 2013. Primerjava metod za določanje prehranskega statusa posameznika. Doktorska
disertacija. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 108 str.
Reberšek S. 2008. Ocena prehranskega statusa študentov. Diplomsko delo. Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 63 str.
Recek M. 2015. Aktivnosti visoke skupine za prehrano in telesno dejavnost (HLG) na
področju preoblikovanja (reformulacije) živil. V: Veliki živilski seminar, Ljubljana,
12. november 2015. Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije: 13 str.
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/1_Marjeta%20Recek.pdf
(7.3.2017)
Referenčne vrednosti za vnos hranil. 2004. 1. izd. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije: 215 str.
Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
(ReNPPTDZ). 2015. Uradni list Republike Slovenije, 25, 58: 6871-6906
Rotovnik Turinek J. 2012. Prehranjevalne navade študentov Fakultete za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru. Magistrsko delo. Maribor, Fakulteta za zdravstvene vede: 73
str.
SACN. 2015. Carbohydrates and health. Norwich, TSO: 369 str.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4455
03/SACN_Carbohydrates_and_Health.pdf (30.5.2016)
Salter A.M. 2013. Dietary fatty acids and cardiovascular disease. Animal, 7, 1: 163-171
Sakamaki R., Amamoto R., Mochida Y., Shinfuku N., Toyama K. 2005. A comparative
study of food habits and body shape perception of university students in Japan and
Korea. Nutrition Journal, 4, 31: 1-6
Stender S., Dyerberg J. 2003. The influence of trans fatty acids on health. 4th ed. Soborg,
The Danish Nutrition Council: 84 str.
ŠOU. 2014. Projekt Jem zdravo. Študiram s polno paro! uspešno nadaljuje ozaveščanje
študentov o zdravi prehrani: sporočilo za javnost. Ljubljana, Študentska organizacija
Slovenije: 6 str.
http://www.studentska-org.si/novice/projekt-jem-zdravo-studiram-s-polno-parouspesno-nadaljuje-ozavescanje-studentov-o-zdravi-prehrani (23.5.2015)
ŠOU. 2012. Stališča ŠOU do predlaganih varčevalnih ukrepov vlade RS. 46. redna seja
Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, 26.4.2012. Ljubljana, Študentska organizacija
Univerze: 16 str.
http://www.sou-lj.si/sites/default/files/stalisca_260412.pdf (30.11.2016)

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

72

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št.
1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv
Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004. 2011.
Uradni list Evropske unije, 54, L304: 1-46
USDA. 2015. Dietary guidelines for Americans. 8th ed. Washington, Department of Health
and Human Services in U.S. Department of Agriculture: 122 str.
http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/ (30.11.2016)
Vrecel S., Hamberger S., Trtnik M., Kranjec Š., Mandelj N., Ejub K., Jakus T., Poklar
Vatovec T. 2013. Jem zdravo. Študiram s polno paro! Ljubljana, Študentska
organizacija Slovenije: 29 str.
WHO. 2012. Guideline: sodium intake for adults and children. Geneva, World Health
Organization: 46 str.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77985/1/9789241504836_eng.pdf
(30.11.2016)
WHO. 2015. Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva, World Health
Organization: 59 str.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf
(27.5.2016)
Wu G. 2013. Amino acids: biochemistry and nutrition. New York, Taylor and Francis
Group: 481 str.
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP). 2014. Uradni list Republike
Slovenije, 24, 86: 9569-9571
ZPS. 2016. Avtomati s hrano in pijačo na slovenskih fakultetah: izjava za javnost. Ljubljana,
Zveza potrošnikov Slovenije: 5 str.
https://www.zps.si/index.php/mediji/izjave-za-javmost-2016/7837-avtomati-shrano-in-pijaco-na-slovenskih-fakultetah-pod-drobnogledom-2 (14.5.2016)
Zupančič A., Hoyer S. 2006. Prehranjevalne navade študentov. Obzornik zdravstvene nege,
40: 157-163

Kocijan S. Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017

ZAHVALA
»HVALA, beseda mala, a velika, da gore premika, ruši bregove, zida mostove, sesuva nadutost, rojeva
hvaležnost, klesti prevzetnost, gradi prijaznost. Premalokrat izrečena, premnogokrat pozabljena,
namerno zamolčana, preprosta, velika beseda mala-HVALA«. (Ida Semenič)

∞
Iskrena hvala prav vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k nastajanju magistrske
naloge, še posebej:
mentorici izr. prof. dr. Jasni Bertoncelj za ves trud, dobronamerne strokovne usmeritve med
nastajanjem magistrske naloge ter njen natančen pregled,
recenzentki izr. prof. dr. Lei Pogačnik za hiter in strokoven pregled magistrske naloge,
Barbari Slemenik za pregled referenc in oblike magistrske naloge,
Marinki Jan in ostalim zaposlenim na Katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil za
pomoč in nasvete pri izvedbi eksperimentalnega dela v laboratoriju,
vsem študentom, ki ste 7 dni beležili svoj jedilnik s spletnim orodjem OPKP in prispevali
eno kosilo za kemijsko analizo, saj ste mi s tem omogočili izvedbo raziskave.
∞
In nenazadnje iskrena hvala družini in prijateljem, zlasti mami Metki, očetu Branetu in fantu
Petru za vso oporo, pomoč, spodbudo in pozitivne misli med celotnim študijem.

