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enostavnih ogljikovih hidratov (sladkorjev), ki predstavljajo takojšni vir energije.
Zanimalo nas je kako so stopnja ugajanja, vsebnost sladkorja v ploščici in
pojavnost prehranskih trditev na embalaži povezani s ceno izdelka. S pomočjo
panela 42 mlajših potrošnikov smo opravili senzorično analizo 21 vzorcev
energijskih ploščic. Uporabili smo kvalitativno opisno senzorično metodo »Označi
vse kar ustreza« (CATA) in 9-točkovno hedonsko lestvico za oceno stopnje
ugajanja. Pregledali smo deklarirane hranilne vrednosti energijskih ploščic in z
njimi ocenili prehransko kakovost vzorcev. Vzorce smo razdelili v dve cenovni
skupini glede na mejno ceno 3 EUR na 100 g izdelka. Pridobljene rezultate smo
ovrednotili s statistično analizo. Med sodelujočimi v senzorični analizi smo izvedli
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sodelujočih uživa energijske ploščice enkrat mesečno, le redki pa enkrat tedensko.
Večina jih uporablja kot malico in za potešitev lakote. Polovica sodelujočih je
pripravljena za energijsko ploščico odšteti manj kot 1 EUR, medtem ko za 31 %
vprašanih cena ni pomembna.
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Along with increasing popularity of endurance sports the variety of energy bars on
the market is increasing as well. The important ingredient of energy bars are mono
and disaccharides, which represent instant source of energy. The aim of this study
was to find out how the degree of liking, the content of sugar in the bar and the
incidence of nutritional claims on the package are related to the price of the
product. The 21 samples of energy bars were sensory assessed by a panel of 42
young consumers using a qualitative descriptive method Check All That Apply
(CATA) and a 9-point hedonic scale. Panellists also filled out a survey on
frequency of energy bar consumption. Declared nutritional value was reviewed and
nutritional quality of energy bars was evaluated. Samples were categorised in two
price categories of more affordable that cost less than 3 EUR per 100 gram and
those that cost more than 3 EUR per 100 gram. Results were statistically analysed.
We came to the conclusion that the price is not related to the level of liking and to
the sugar content in the energy bars. Only three samples had the nutritional claims
on their packaging, two of them from the lower price category. Results of the
survey showed that more than half of participants are consuming energy bars at
least once per month. Only few of them are consuming energy bars at least once per
week. Most of them consume them because of hunger and as a snack. Half of them
are willing to pay for the energy bar less than 1 EUR, while the price is not
important for 31 % of participants.

Jesenko E. Všečnost energijskih ploščic med mlajšimi potrošniki.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

V

KAZALO VSEBINE
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ................................................ III
KEY WORDS DOCUMENTATION............................................................................... IV
KAZALO VSEBINE .......................................................................................................... V
KAZALO PREGLEDNIC .............................................................................................. VII
KAZALO SLIK ............................................................................................................... VII
KAZALO PRILOG ......................................................................................................... VII
1
2

UVOD ........................................................................................................................... 1
PREGLED OBJAV ..................................................................................................... 2
2.1 VIRI ENERGIJE ZA TELESNO DEJAVNOST ........................................................ 2
2.1.1

Energijske potrebe ......................................................................................... 2

2.1.1.1 Energija potrebna za telesno dejavnost ......................................................... 2
2.1.2

Ogljikovi hidrati ............................................................................................ 2

2.1.3

Maščobe .......................................................................................................... 4

2.1.4

Beljakovine ..................................................................................................... 4

2.1.5

Vitamini in minerali ...................................................................................... 5

2.1.6

Voda ................................................................................................................ 5

2.2

PREHRANSKA DOPOLNILA .............................................................................. 5

2.2.1
2.3
3

Skupina A prehranskih dopolnil .................................................................. 6

SENZORIČNE LASTNOSTI ŽIVIL IN POTROŠNIKI ....................................... 6

MATERIAL IN METODE ......................................................................................... 8
3.1 MATERIAL ............................................................................................................ 8
3.2

METODE DELA .................................................................................................... 9

3.2.1

Senzorična analiza ......................................................................................... 9

3.2.1.1 Senzorična metoda »Označi vse kar ustreza« (CATA) ............................... 9
3.2.1.2 Hedonsko ocenjevanje z 9-točkovno lestvico .............................................. 9

4

3.2.2

Anketni vprašalnik ........................................................................................ 9

3.2.3

Pregled deklariranih hranilnih vrednosti.................................................. 10

3.2.4

Vsebnost prehranskih trditev ..................................................................... 10

3.2.5

Statistična obdelava podatkov .................................................................... 10

REZULTATI Z RAZPRAVO .................................................................................. 11
4.1 REZULTATI TESTA CATA ............................................................................... 11
4.1.1

Videz ............................................................................................................. 11

4.1.2

Vonj ............................................................................................................... 11

4.1.3

Okus .............................................................................................................. 12

Jesenko E. Všečnost energijskih ploščic med mlajšimi potrošniki.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

VI

4.1.4

Tekstura ........................................................................................................ 13

4.1.5

Aroma ........................................................................................................... 13

4.1.6

Vtis o izdelku ................................................................................................ 14

4.2

HEDONSKO OCENJEVANJE Z 9-TOČKOVNO LESTVICO ......................... 15

4.2.1

Povprečna hedonska ocena v povezavi s ceno izdelka.............................. 15

4.2.2
Povprečna hedonska ocena v povezavi s hranilno vrednostjo energijskih
ploščic……………...………………………………………………………………...16
4.3

5
6
7

ANALIZA HRANILNE VREDNOSTI ................................................................ 17

4.3.1

Vpliv cene na vsebnost sladkorjev ............................................................. 18

4.3.2

Vsebnost vitaminov in mineralov ............................................................... 18

4.4

PREHRANSKE TRDITVE .................................................................................. 19

4.5

REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA .................................................. 19

SKLEPI....................................................................................................................... 21
POVZETEK ............................................................................................................... 22
VIRI ............................................................................................................................ 23
ZAHVALA
PRILOGE

Jesenko E. Všečnost energijskih ploščic med mlajšimi potrošniki.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

VII

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Priporočila za vnos ogljikovih hidratov glede na intenzivnost in trajanje
vadbe (AIS, 2014a) ................................................................................................................ 3
Preglednica 2: Priporočila za vnos sladkorjev (ogljikovih hidratov) med športno
dejavnostjo (Rotovnik Kozjek in sod., 2015: 27) ................................................................. 3
Preglednica 3: Potrebe po zaužitih beljakovinah za različne športne aktivnosti in skupine
ljudi (Rotovnik Kozjek in sod., 2015: 33) ............................................................................. 4
Preglednica 4: Seznam energijskih ploščic za analizo .......................................................... 8
Preglednica 5: Hranilna vrednost na 100 g izdelka ............................................................. 17
KAZALO SLIK
Slika 1: 9-točkovna opisna lestvica ....................................................................................... 9
Slika 2: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike videza v vzorcih
energijskih ploščic ............................................................................................................... 11
Slika 3: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike vonja v vzorcih
energijskih ploščic ............................................................................................................... 12
Slika 4: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike okusa v vzorcih
energijskih ploščic ............................................................................................................... 12
Slika 5: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike teksture v vzorcih
energijskih ploščic ............................................................................................................... 13
Slika 6: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike arome v vzorcih
energijskih ploščic ............................................................................................................... 14
Slika 7: Deleži preskuševalcev, ki so označili posamezne opisnike vtisa o vzorcih
energijskih ploščic ............................................................................................................... 14
Slika 8: Povprečna všečnost vzorcev energijskih ploščic ocenjena z 9-točkovno hedonsko
lestvico ................................................................................................................................. 15
Slika 9: Povprečna hedonska ocena v odvisnosti od cene energijske ploščice (EUR/100 g)
............................................................................................................................................. 16
Slika 10: Povprečna hedonska ocena v odvisnosti od energijske vrednosti ........................ 16
Slika 11: Povprečna hedonska ocena v odvisnosti od vsebnosti soli .................................. 17
Slika 12: Vsebnost sladkorjev v odvisnosti od cene............................................................ 18
Slika 13: Prikaz rezultatov ankete (n = 42) ......................................................................... 19
KAZALO PRILOG
Priloga A: Obrazec za ocenjevanje energijskih ploščic z metodo CATA (označi vse kar
ustreza)
Priloga B: Anketa na temo energijskih ploščic
Priloga C: Vsebnost vitaminov in mineralov v energijskih ploščicah

Jesenko E. Všečnost energijskih ploščic med mlajšimi potrošniki.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

1

1 UVOD
Športne aktivnosti niso le razvedrilne narave, temveč imajo tudi veliko pozitivnih učinkov
na človeški organizem. Znano je, da s pomočjo telesne aktivnosti med drugim krepimo
imunski sistem, ohranjamo zdravo srce, ožilje in dihala, ohranjamo in vzpostavljamo
duševno ravnovesje, lajšamo občutek tesnobe, upočasnjujemo procese biološkega staranja.
Zaradi vseh teh pozitivnih učinkov je zavedanje o pomembnosti telesne aktivnost čedalje
večje (Berendijaš, 2011).
S povečano popularnostjo vzdržljivostnih športov med rekreativci se na trgu pojavlja
vedno več prehranskih dopolnil. Če športna aktivnost traja dalj časa (npr. kolesarjenje), je
dodaten vir energije potreben že med samo aktivnostjo. Za ta namen obstajajo različni
dodatki, kot so geli, energijski napitki in energijske ploščice. V diplomski nalogi se bomo
osredotočili na slednje, saj so najbolj priročne za transport in uporabo. Načeloma vsebujejo
večji del enostavnih ogljikovih hidratov (sladkorjev), saj sladkor nudi takojšni vir energije.
Na trgu jih najdemo pod različnimi imeni, kot so npr. energijska ploščica, energijska
tablica, žitna ploščica, sadna rezina. Različne so si tako v senzoričnih lastnostih kot
prehranski kakovosti, velika variabilnost pa se pojavlja tudi v cenah. Vprašanje je, kako so
povezani cena izdelka ter prehranska in senzorična kakovost.
Cilji naloge so bili oceniti prehransko kakovost ploščic, s skupino potrošnikov ovrednotiti
senzorično sprejemljivost ploščic ter ugotoviti morebitno povezanost med všečnostjo in
ceno. Vzorce smo izbrali tako, da so vključevali izdelke proizvajalcev specializiranih za
športno prehrano, kot tudi podobne cenejše izdelke, ki se ne prodajajo pod imenom
energijska ploščica, vendar imajo podobno hranilno sestavo.
Ob začetku raziskave smo zastavili naslednje hipoteze:
 cenejše in dražje ploščice se ne razlikujejo v stopnji ugajanja,
 vsebnost sladkorja je podobna v cenejših in dražjih ploščicah,
 dražje ploščice vsebujejo prehranske trditve, cenejše pa ne.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 VIRI ENERGIJE ZA TELESNO DEJAVNOST
Energijsko bilanco lahko opredelimo kot razliko med količino energije, ki jo dobimo z
zaužito hrano in količino porabljene energije. Če je količina zaužite energije večja od
porabljene, se to kaže v pozitivni bilanci. Rezultat je kopičenje energije v telesu. Pozitivna
bilanca je nujna za nosečnice, ki potrebujejo dodatno energijo za razvoj fetusa, in za
otroke, ki potrebujejo energijo za rast. Pri ostali populaciji se višek energije kaže v
pridobivanju telesne mase. Negativna energijska bilanca nastane kot posledica
pomanjkanja energije, saj je porabljena energija večja od zaužite. Odraža se v izgubi
telesne mase (Wardlaw in sod., 2004).
2.1.1 Energijske potrebe
Glavni dejavniki, ki vplivajo na energijsko porabo, so poraba energije med počitkom,
telesna dejavnost in termogeneza (Pokorn, 1998).
Količina energije za bazalni metabolizem je v veliki meri odvisna od puste telesne mase
(pusta telesna masa je telesna masa brez maščob). Torej je bazalni metabolizem po navadi
višji pri ljudeh, ki imajo več mišic, kot pri ljudeh z več maščobe. Drugi dejavniki, ki
vplivajo na bazalni metabolizem so (Wardlaw in sod., 2004):
 površina telesa (večja površina, več toplote se izgubi),
 telesna temperatura (vročina poviša bazalni metabolizem),
 tiroidni hormoni (povišajo bazalni metabolizem),
 starost (bazalni metabolizem se s starostjo znižuje),
 prehransko stanje (pomanjkanje hranil zniža bazalni metabolizem),
 nosečnost (poviša bazalni metabolizem),
 uživanje kofeina in tobaka (poviša bazalni metabolizem).
2.1.1.1 Energija potrebna za telesno dejavnost
Če od celotne porabe energije, izmerjene med telesno aktivnostjo, odštejemo energijo za
osnovni bazalni metabolizem, dobimo energijsko porabo za telesno aktivnost. Pri telesni
aktivnosti lahko nastopi povečanje energijske presnove tudi 5 do 6-krat nad bazalno
(Pokorn, 1998; Koren, 2004).
Rotovnik Kozjek in sod. (2015) navajajo, da so športnikove potrebe odvisne od spola,
starosti, vadbenega stimulusa (pogostost, intenzivnost in čas trajanja vadbe), dejavnikov
okolja in od genetskih dejavnikov.
2.1.2 Ogljikovi hidrati
Ogljikovi hidrati so ključen vir energije, še posebej pri dolgotrajni aerobni aktivnosti ali pri
visoko intenzivni vadbi. Telesne zaloge ogljikovih hidratov, kot je glikogen v mišicah in
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jetrih, so omejene. Ko zaloge ne zadostujejo potrebam aktivnosti, se kakovost športne
dejavnosti in delovanje imunskega sistema zmanjša. Zaradi teh razlogov je bistveno
načrtovanje vnosa ogljikovih hidratov glede na celodnevne energijske potrebe in glede na
specifične potrebe treninga (AIS, 2014a).
Posameznikove potrebe po vnosu ogljikovih hidratov pred, med in po aktivnosti so odvisne
od številnih dejavnikov, med katerimi so (AIS, 2014a):
 vrsta, intenzivnost in trajanje aktivnosti,
 pogost aktivnosti in čas med posameznimi aktivnostmi,
 želena sestava telesa,
 okoljski dejavniki,
 stopnja treniranosti,
 dolgoročni cilji.
Preglednica 1: Priporočila za vnos ogljikovih hidratov glede na intenzivnost in trajanje vadbe (AIS, 2014a)
Intenzivnost vadbe

Vrsta in trajanje vadbe

Nizka

Nizko intenzivne ali tehnične aktivnosti
(lokostrelstvo, pikado,…)
Zmerna
Srednje intenzivna vadba (1 ura na dan)
Visoka
Vzdržljivostna vadba (srednje do visoka
intenzivnost, 1 do 3 ure na dan)
Zelo visoka
Zelo intenzivna vadba (srednje do visoka
intenzivnost, 4 do 5 ur na dan)
TM: telesna masa, OH: ogljikovi hidrati

Količina OH na kg telesne mase
na dan (g OH/kg TM/dan)
3-5
5-7
6-10
8-12

Priporočila za vnos ogljikovih hidratov glede na intenzivnost in trajanje vadbe so navedene
v preglednici 1, medtem ko preglednica 2 prikazuje priporočila za vnos ogljikovih hidratov
med samo športno aktivnostjo.
Preglednica 2: Priporočila za vnos ogljikovih hidratov med športno dejavnostjo (Rotovnik Kozjek in sod.,

2015: 27)
Vadba
Vadba hitrosti

Čas trajanja
< 45 min

Uživanje OH
Ni potrebno

Intenzivna,
vzdržljivostna

45 – 75 min

Minimalne
količine

Vzdržljivostna, s
prekinitvami

1 – 2,5 ure

30 – 60 g/uro

Vzdržljivostna
OH: ogljikovi hidrati

2,5 – 3 ure

Do 90 g/h

Vir OH
Raznovrstna športna hrana in pijača sta
dober vir OH.
Raznovrstna športna hrana in pijača sta
dober vir OH. Za pripravo ustreznega načrta
za uživanje OH med tekmo je pomembno
preizkušanje na treningih.
Enako kot zgoraj omenjeno. Večja količina
OH, zaužitih med vadbo, je povezana z
boljšo izvedbo. Športna hrana in pijača, ki
vsebujeta različne vrste OH (glukoza,
fruktoza, malotodekstrin).
Enako kot zgoraj omenjeno.

Wardlaw in sod. (2004) priporočajo, da naj bo dnevni vnos ogljikovih hidratov za aktivne
osebe najmanj 5 g ogljikovih hidratov/kg telesne mase. Če aerobna aktivnost poteka več
kot 60 minut na dan, je potrebnih od 6 do 7 g ogljikovih hidratov/kg telesne mase, pri
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aktivnostih, ki trajajo nad 7 ur, pa se priporočilo za vnos ogljikovih hidratov povzpne na 8
do 10 g ogljikovih hidratov/kg telesne mase dnevno. Povedano z drugimi besedami, za
triatlonce in maratonce je nujno, da dnevno zaužijejo od 500 do 600 gramov ogljikovih
hidratov, saj s tem preprečijo kronično izčrpanost in obnovijo zaloge glikogena v mišicah.
2.1.3 Maščobe
Pri nizko in zmerno intenzivnih telesnih naporih maščobe predstavljajo glavni vir energije.
Prav tako so pomemben vir energije tudi med aerobnimi napori. Pri trajanju aktivnost nad
tremi urami, postanejo uskladiščene maščobe pomemben vir energije. Pri nizko intenzivnih
in kratkotrajnih naporih organizem največji delež potrebne energije pokrije iz razgradnje
maščobnih zalog (Hlastan Ribič, 2010).
Priporočen dnevni vnos maščob pri športnikih znaša od 20 do 25 % dnevnih energijskih
potreb. Ker imajo športniki navadno zmanjšan delež telesnih maščob, ni priporočljivo
omejevanje maščob v prehrani pod 20 % dnevnega energijskega vnosa (Hlastan Ribič,
2010).
Poleg količine zaužitih maščob je pomembna tudi vrsta maščob in razmerje med njimi.
Paziti je potrebno, da se ne zaužije preveč nasičenih in trans maščob ter na zadosten vnos
nenasičenih in esencialnih maščobnih kislin. Nasičene maščobne kisline naj ne bi
predstavljale več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa (Referenčne vrednosti…, 2004).
2.1.4 Beljakovine
Beljakovine so sestavljene iz različnih zaporedij aminokislin. Osem od dvajsetih
aminokislin je esencialnih in jih mora organizem nujno dobiti iz prehrane. Beljakovine
imajo pomembno vlogo pri rasti, obnovi in ohranjanju mišic in drugih telesnih tkiv. Prav
tako so pomembne za tvorbo hormonov, encimov, hemoglobina, živčnih prenašalcev
(nevrotransmiterjev) in ključnih komponent imunskega sistema. Beljakovine lahko
prispevajo gorivo za energijo v kasnejših fazah vzdržljivostne vadbe (Ryan, 2002).
Potrebe po zaužitih beljakovinah se razlikujejo glede na športno aktivnost in skupino ljudi.
Kolikšne so te potrebe, je prikazano v preglednici 3.
Preglednica 3: Potrebe po zaužitih beljakovinah za različne športne aktivnosti in skupine ljudi (Rotovnik
Kozjek in sod., 2015: 33)
Skupina
Rekreativni športnik (starejši)
Trening moči:
- vzdrževalna ali stabilna faza
- povečanje mišične mase ali faze večanja
intenzivnosti treninga
Vzdržljivostni trening
- zmeren volumen vadbe/intenziven program
- podaljšan/-a naporen/-na trening/tekma
Mladi športnik (čas rasti in razvoja)
TM: telesna masa

Potrebe po vnosu beljakovin (g/kg TM/dan)
1,2 – 1,5
1,5 – 1,7

1,2 – 1,7
do 2
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Priporočen dnevni vnos beljakovin za odrasle osebe znaša 0,8 g beljakovin/kg telesne
mase. Športniki potrebujejo povečan vnos, in sicer od 1,2 do 1,7 g beljakovin/kg telesne
mase. Potrebe po beljakovinah so še posebej povečane pri športnikih, ki imajo dolgo
trajajoče in intenzivne treninge ali so sredi vadbe za pridobivanje mišične mase. Več
beljakovin potrebujejo tudi mladi športniki, ki so še v obdobju rasti, zaradi povečane
telesne aktivnosti in zaradi telesnega razvoja in rasti (Referenčne vrednosti…, 2004;
Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
2.1.5 Vitamini in minerali
Vitamini so za človeški organizem esencialne snovi, ki jih človek ne more sintetizirati,
zato jih mora zaužiti s hrano. Za športnika so nujno potrebni v vodi topni vitamini
(vitamini B-kompleksa in vitamin C), ki sodelujejo pri nastanku energije v
mitohondrialnem energijskem metabolizmu. Pri sproščanju energije ima pomembno vlogo
tudi v maščobi topen vitamin E, ki sicer skupaj z vitaminom C igrata pomembno
antioksidativno vlogo (Pokorn, 1998).
Minerali so pri športnikih pomembni, ker pospešujejo sproščanje energije, zmanjšujejo
utrujenost ter povečajo mišično ter kostno maso (Pokorn, 1998).
Za dobro zdravje, počutje in telesno sposobnost so pomembni vsi elementi zaužiti z
mešano in uravnoteženo prehrano. V prehrani vrhunskega športnika so še posebej
pomembni makroelementi kalcij, magnezij, fosfor ter mikroelementi železo, cink, baker,
selen in krom (Pokorn, 1998).
Potrebe po posameznih mineralih se med posamezniki razlikujejo in se odvisne od vrste
športa, starosti, spola, treniranosti, mikroklime in vrste prehrane. Zdrava in uravnotežena
prehrana nudi športniku dovolj vitaminov in mineralov. Mineralni dodatki so potrebni le v
primeru velikih obremenitev z vsakdanjimi treningi, povečanega znojenja in ob nepravilni
prehrani (Pokorn, 1998).
2.1.6 Voda
Med telesno dejavnostjo ne smemo pozabiti tudi na zadosten vnos tekočine, saj hitro pride
do dehidracije. Pomemben je vnos tekočine pred telesnim naporom, med njim in po njem.
Pri povečani izgubi tekočine je priporočljivo, da z zaužito tekočino in s hrano
nadomeščamo tudi izgubo soli (Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
2.2 PREHRANSKA DOPOLNILA
Avstralski inštitut za šport (ang. Australian Institute of Sport (AIS)) (2018) deli prehranska
dopolnila in nadomestila v štiri skupine:
 skupina A: njihova učinkovitost v določenih športih in okoliščinah je znanstveno
dokazana. Npr. športne pijače, tekoči obroki, športne ploščice, nadomestki
elektrolitov, …
 skupina B: potrebuje dodatne dokaze. Npr. antioksidanti C in E, kurkumin, karnitin,
ribje olje...
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 skupina C: imajo premalo dokazov o domnevnih koristnih učinkih. Sem spadajo
ostale snovi, ki ne spadajo v skupino A, B, ali D.
 skupina D: so prepovedane snovi ali snovi z visokim tveganjem kontaminacije z
drugimi snovmi, ki bi lahko pripeljale do pozitivnega dopinškega testa. Sem spadajo
razni stimulansi, prohormoni (prehodne spojine hormonov) in hormonski ojačevalci.
2.2.1 Skupina A prehranskih dopolnil
Skupino A sestavljajo: športni napitki, športni geli, tekoči obroki, sirotkini proteini, športne
energijske ploščice, nadomestki elektrolitov, dodatki železa, dodatki kalcija, multivitamini
in minerali, vitamin D, probiotiki za izboljšavo prebave in imunskega sistema, kofein, beta
alanin, bikarbonat, pesin sirup, kreatin. Športni napitki poleg hidracije omogočijo tudi
povrnitev zalog tako mineralov kot tudi ogljikovih hidratov (AIS, 2017).
Športni geli so vir visoko koncentriranih hitro prebavljivih ogljikovih hidratov, zapakiranih
v embalaži, ki omogoča enostavno uživanje (AIS, 2014c).
Tekoči obroki so pripravki v obliki prahu, bogati z ogljikovimi hidrati, z zmerno
vsebnostjo beljakovin in majhno vsebnostjo maščob. Pripravimo jih tako, da prašek
zmešamo z vodo ali mlekom. Pripravek je energijsko in hranilno uravnotežen (AIS,
2014b).
Nadomestki elektrolitov (najpogosteje kalij in natrij) so dostopni v obliki praškov, tablet
ali pijač. Namenjeni so povrnitvi s potenjem izgubljenih mineralov (AIS, 2014d).
2.3

SENZORIČNE LASTNOSTI ŽIVIL IN POTROŠNIKI

Senzorična analiza je znanstvena disciplina, ki meri, analizira in interpretira reakcije na
tiste značilnosti živil, ki jih zaznamo s petimi osnovnimi čuti: z vidom, okusom, vohom, s
sluhom in tipom oz. dotikom (Stone in Sidel, 1993).
Značilnosti živil, ki jih zaznavamo s čuti, imenujemo senzorične lastnosti. Med
najpogostejše lastnosti, ki jih proučujemo v senzorični analizi, sodijo barva in videz živila
ter vonj, okus, aroma in tekstura. Senzorična analiza je vsestransko uporabna znanstvena
disciplina, ki se najpogosteje uporablja pri razvijanju novih izdelkov, za kontrolo kakovosti
surovin in končnih izdelkov, za spremljanje kakovosti izdelka med skladiščenjem, za
analize konkurenčnih izdelkov, pri iskanju vzrokov neželenih sprememb posameznih
senzoričnih, za ugotavljanje všečnosti izdelka pri potrošnikih ter v različnih tržnih
preiskavah (Golob in sod., 2005).
2.3.1 Pogoji za izvajanje senzorične analize
Za pravilno izvedbo senzorične analize je potrebno upoštevati pogoje glede: senzoričnih
preskuševalcev, osebja v senzoričnem laboratoriju, senzoričnega laboratorija in njegove
opreme, časa izvedbe in števila preskusov, vzorcev ter njihove priprave, obrazcev,
obdelave rezultatov in njihove pravilne interpretacije (Golob in sod., 2006).
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Senzorično analizo izvaja senzorični panel, ki ga sestavlja skupina senzoričnih
preskuševalcev. Ločimo dve večji skupini senzoričnih preskuševalcev in sicer nešolane
preskuševalce, za katere je značilno, da se niso šolali za senzorično analizo in niso
sodelovali v preskusih izbiranja. Ti ne analizirajo občutkov, ki jih zaznajo s čutili.
Pogostokrat zamenjujejo preskuse ocenjevanja kakovosti s hedonskim ocenjevanjem.
Njihove ocene niso ponovljive in na njihove ocene vplivajo ocene drugih. Primer nešolanih
preskuševalcev je skupina potrošnikov, preskusi, ki jih opravljajo pa sodijo v skupino
preferenčnih testov razlikovanja in hedonskih testov z uporabo lestvic (Golob in sod.,
2005, 2006).
Šolani senzorični preskuševalci svoje zaznave merijo (analizirajo) in uporabljajo natančne
metode senzorične analize. Sodelujejo v procesu šolanja, preskusih izbiranja in v preskusih
stalnega preverjanja. So usposobljeni za delo v senzoričnem panelu. Njihove ocene so
objektivne in nanje ne vplivajo ocene drugih (Golob in sod., 2006).
2.3.2 Sprejemljivost živila
Sprejemljivost živila se nanaša na stopnjo všečnosti ali neugajanja, ki jo običajno
določamo s hedonskimi lestvicami. Hedonsko pomeni ugajanje, neugajanje ali dajanje
prednosti enemu izdelku pred drugim (Lawless in Heymann, 1999).
Da bi lažje povezali senzorične lastnosti in sprejemljivost živila, kombiniramo metode
ocenjevanja všečnosti s hedonsko lestvico in opisne analize, prilagojene potrošnikom.
Primer slednje sta tudi metodi »Označi vse, kar ustreza« in »Napping« (Valentin in sod.,
2012).
V literaturi zasledimo nekaj primerov ugotavljanja sprejemljivosti energijskih ploščic pri
potrošnikih ali pri izbranih skupinah potrošnikov (npr. atletih). Conche da Cunha in sod.
(2018) poročajo o primeru ploščic z moko iz pulpe palme ukuri. Navedena moka ima
ugodne prehranske lastnosti, energijske ploščice iz nje pa so pri potrošnikih senzorično
sprejemljive. Ho in sod. (2016) so med Malezijci ugotovili dobro sprejemljivost
energijskih ploščic izdelanih iz lokalnih sestavin (banane, riževe moke in kokosa).
Zanimiva je tudi raziskava Pinto in sod. (2017) v kateri so ugotovili, da zdravstvene trditve
na embalaži pozitivno vplivajo na sprejemljivost ploščic pri potrošnikih. Po drugi strani pa
informacija o vsebnosti glutena in laktoze ni imela vpliva na senzorično sprejemljivost
ploščic, čeprav je v zadnjem času izogibanje tovrstnim sestavinam precej pogosto.
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 MATERIAL
V različnih trgovinah (specializirane in splošne živilske trgovine) smo preverili ponudbo
energijskih ploščic in za analizo vzorčili 21 vzorcev različnih cen.
Preglednica 4: Pregled vzorcev energijskih ploščic, vključenih v analizo
Oznaka Ime izdelka
vzorca
Powerbar energize original ploščica
P1
mandelj vanilija
Powerbar energijska ploščica s kosmiči,
P2
jagodami in brusnicami
Powerbar energijska ploščica s kosmiči in
P3
kakavom
CHOAPIC žitna ploščica z mlečnim
P4
prelivom in dodanimi vitamini in
mineralom
Crunchy žitna ploščica z banano in
P5
čokoladnim oblivom
DGB Sportness energijska ploščica s
P6
polnozrnatimi ovsenimi kosmiči, z
brusnicami, malinami in z borovnicami
Energijska ploščica z okusom kokosP7
mandelj, oblita s temno čokolado, z
magnezijem in vitamini
Rezina iz sirotke z okusom karamelnih
P8
bonbonov (Toffee), z mlečno-kakavovim
oblivom
Slim sistem energijska ploščica z LP9
karnitinom in karamelo
Frutabela, sadno žitna rezina z marelico in
P10
jogutovim oblivom
Frutabela, sadno žitna rezina z okusom
P11
jabolka in banane in jogurtovim oblivom
Muesli rezina z marelicami
P12

Proizvajalec

Okus

PowerBar Europe
GmBh
PowerBar Europe
GmBh
PowerBar Europe
GmBh
Nestle

mandelj vanilija

Sante A. Kowalski
sp.j., Poljska
dm-drogerie markt
GmbH + CO

Cena
(EUR)
2,19

jagoda in
brusnica
kakav

1,49

žito, mleko,
kakav

0,39

banana, čokolada

0,51

brusnica z
malinami in
borovnicami
kokos-mandelj

0,79

dm-drogerie markt
GmbH + CO

okus karamelnih
bonbonov

0,59

WELL PLUS
TRADE, GmbH
Fructal d.o.o.

karamela

0,49

marelica

0,45

Fructal d.o.o.

jabolko in banana

0,63

Spar

marelica

0,19

dm-drogerie markt
GmbH + CO

1,49

0,59

P13

Muesli rezina z lešniki

Spar

lešnik

0,19

P14

Veganz GmbH

karamela

1,49

Veganz GmbH

1,29

High5

goji jagode,
inkovske jagode,
malina
banana

High5

kokos-mandelj

1,90

P18

BIO polnjena ploščica z riževo-kvinojinim
ekstrudatom in čokoladnim oblivom
BIO presna ploščica z goji jagodami,
inkovskimi jagodami in liofiliziranimi
malinami
High5 energybar žitna ploščica s sadjem,
živilo za športnike
High5 energybar žitna ploščica s sadjem,
živilo za športnike
MuleBar Apple strudel

Groupe GNG SAS

jabolčni zavitek

2,20

P19

MuleBar Pinacolada

Groupe GNG SAS

pinacolada

2,20

P20

Go Energy Bar energijska ploščica

SiS Limited

čokolada

1,80

P21

Jabolčna sadna rezina z 71% sadja

DE-VAU-GE GmbH jabolko

P15
P16
P17

1,90

0,49
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3.2 METODE DELA
Zbrane vzorce smo za potrebe senzorične analize označili s kodami. S panelom 42 mlajših
potrošnikov smo opravili senzorično analizo s kvalitativno opisno senzorično metodo
»Označi vse kar ustreza« (CATA) in z 9-točkovno hedonsko lestvico ocenili stopnjo
ugajanja vsakega vzorca. Med sodelujočimi v senzorični analizi smo izvedli tudi anketo o
uživanju energijskih ploščic. Pregledali smo deklarirane hranilne vrednosti energijskih
ploščic in z njimi ocenili prehransko kakovost vzorcev. Rezultate smo obdelali z
osnovnimi statističnimi testi in preverili zastavljene hipoteze.
3.2.1 Senzorična analiza
3.2.1.1 Senzorična metoda »Označi vse kar ustreza« (CATA)
Potrošniki so na obrazcu za ocenjevanje energijskih ploščic z metodo CATA (Označi vse
kar ustreza) obkrožili vse opisnike, ki so ustrezali vzorcu (Valentin in sod., 2012).
Ocenjevali so vsak vzorec posebej, v naključnem vrstnem redu.
S strokovnim panelom smo predhodno določili različne opisnike videza, vonja, okusa,
teksture, arome in vtisa o izdelku. V seznamu je bilo skupno 53 opisnikov. Primer
ocenjevalnega obrazca je prikazan v prilogi A.
3.2.1.2 Hedonsko ocenjevanje z 9-točkovno lestvico
Potrošniki so za vsak vzorec označili stopnjo ugajanja na 9-točkovni opisni lestvici (Golob
in sod., 2006).
Opisne ocene smo pretvorili v številčne ocene od 1 do 9, pri čemer številka 1 pomeni
izredno ne ugaja, številka 9 pa izredno ugaja.
izredno
ne ugaja

zelo ne
ugaja

dokaj ne
ugaja

rahlo ne
ugaja

niti ugaja
niti ne
ugaja

rahlo
ugaja

dokaj
ugaja

zelo
ugaja

izredno
ugaja

Slika 1: 9-točkovna opisna lestvica

3.2.2 Anketni vprašalnik
V anketnem vprašalniku (priloga B) smo sodelujočim postavili vprašanja povezana z
uživanjem in kupovanjem energijskih ploščic. Postavili smo jim naslednja vprašanja:
 kako pogosto uživajo energijske ploščice,
 s kakšnim namenom jih uživajo,
 koliko so pripravljeni odšteti za energijsko ploščico,
 katere energijske ploščice najpogosteje kupujejo,
 ali uporabljajo tudi katere druge ploščice (npr. beljakovinske).
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3.2.3 Pregled deklariranih hranilnih vrednosti
Na embalaži navedene podatke o vsebnostih hranil, vitaminov in mineralov ter energijski
vrednosti 100 g ploščice smo vnesli v Excelovo preglednico in primerjalno obdelali.
3.2.4 Vsebnost prehranskih trditev
"Prehranska trditev" pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo
posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi (Uredba (ES) št. 1924/2006):
a) energije (kalorične vrednosti), ki jo zagotavlja, ali jo zagotavlja na znižani ali
povišani stopnji, ali je ne zagotavlja
b) in/ali hranil ali drugih snovi, ki jih vsebuje, ali jih vsebuje v znižanih ali povečanih
deležih, ali jih ne vsebuje.
Na embalaži vzorcev smo preverili, če vsebujejo prehranske trditve in če so te trditve
skladne z zakonodajo. Trditve smo vnesli v Excelovo preglednico in preverili, če obstaja
povezava med ceno izdelka in pojavnostjo prehranskih trditev na embalaži vzorcev.
3.2.5 Statistična obdelava podatkov
Ker so bili vzorci ploščic različnih gramatur, smo za primerjavo cen izračunali ceno/100 g
vzorca. Na osnovi tega smo vzorce razdelili v dve skupini: v prvo (cenejšo) skupino smo
uvrstili vzorce s ceno manj kot 3 EUR/100 g. Preostali vzorci sodijo v drugo (dražjo)
skupino.
Primerjali smo, če obstajajo razlike med skupinama vzorcev v:
 povprečni hedonski oceni,
 hranilni vrednosti,
 količini sladkorjev,
 vsebnosti vitaminov in mineralov,
 pojavnosti prehranskih trditev na embalaži.
Vse podatke smo zbrali v Excelovi preglednici ter izračunali povprečne vrednosti in
standardno deviacijo. Če obstajajo statistično značilne razlike med cenejšo in dražjo
skupino smo preverili s pomočjo t-testa pri tveganju α ≤ 0,05.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 REZULTATI TESTA CATA
Senzorični preskuševalci so na obrazcu za ocenjevanje energijskih ploščic z metodo CATA
ocenjevali 6 senzoričnih lastnosti, ki so bile opisane s skupno 53 opisniki. Preskuševalci so
imeli nalogo, da pri vsaki lastnosti označijo vse tiste opisnike, ki jih v vzorcu zaznajo. V
nadaljevanju predstavljamo tiste opisnike, ki jih je v vzorcu zaznalo vsaj 50 %
preskuševalcev.
4.1.1 Videz
Pri opisu videza so preskuševalci izbirali med petimi opisniki, navedenimi v legendi slike
2. Iz slike 2 lahko razberemo, da je bil enakomeren videz opisnik te lastnosti, ki so ga
preskuševalci zaznali v vseh vzorcih, vsaj pol preskuševalcev pa ga je zaznalo v: P7, P9,
P14, P15 in P21. Vsaj toliko preskuševalcev je označilo sijoč videz za vzorci P4, P5, P6,
P12, P18 in P20, medtem ko jih je več kor pol menilo, da je videz P16, P17 in P18
odbijajoč. Vzorci P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10 in P11 so atraktivnega videza. Nobeden
od vzorcev ni bil nenavadnega videza.
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Slika 2: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike videza v vzorcih energijskih ploščic

4.1.2 Vonj
Za opis vonja so imeli preskuševalci na voljo sedem opisnikov, ki so navedeni v legendi
slike 3. Kot lahko vidimo na tej sliki, so »prijeten« vonj zaznali v vseh vzorcih energijskih
ploščic, najpogosteje pa v P2, P5, P7, P8, P9, P12 in P13. Več kot polovica jih je označila,
da je vonj P2 intenziven, vonj vzorcev P11 in P14 premalo izrazit, za nobenega od vzorcev
pa se večina ni strinjala, da je optimalen.
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Slika 3: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike vonja v vzorcih energijskih ploščic

4.1.3 Okus
Iz slike 4 lahko izberemo, da so imeli preskuševalci za opis okusa na voljo osem
opisnikov. Poleg tega lahko vidimo, da v ploščicah prevladuje sladek okus, ki ga je več kot
pol preskuševalcev zaznalo v vseh vzorcih, razen P13 in P21. Pri vzorcu P21 je več kot pol
preskuševalcev zaznalo kisel in preveč izrazit okus. Kisel okus imajo tudi vzorci P2, P6,
P15, P17 in P19. Optimalnega okusa sta po mnenju vsaj polovice preskuševalcev le vzorca
P4 in P5.
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Slika 4: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike okusa v vzorcih energijskih ploščic
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4.1.4 Tekstura
Tekstura je pomembna lastnost energijskih ploščic, ki vpliva tudi na njihovo
funkcionalnost med športom. Za opis smo uporabili 10 opisnikov. Iz slike 5 je razvidno, da
je po mnenju vsaj polovice preskuševalcev tekstura vzorcev P7, P14, P15 in P21 nežna, pri
čemer P21 izstopa, saj je zanj označilo ta opisnik več kot 90 % preskuševalcev. V
nasprotju, so grobe teksture vzorci P3, P12 in P13. Med prevladujočimi opisniki je tudi
lepljiva tekstura, ki velja za vzorce P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P15, P18, P19 in P20. Za
večino teh vzorcev so preskuševalci označili tudi gumijasto teksturo. Vzorca P1 in P12 sta
suhe teksture. Pri vzorcih P4 in P6 je močno izražena hrustljava tekstura, ki je v nekoliko
manjši meri značilna tudi za vzorce P10, P11 in P14.
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Slika 5: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike teksture v vzorcih energijskih ploščic

4.1.5 Aroma
Zaradi raznovrstnosti energijskih ploščic na trgu smo pričakovali različne arome in zato
pripravili 13 opisnikov. Slika 6 predstavlja pri posameznih vzorcih zaznane deskriptorje za
aromo. Najbolj prevladuje aroma po sadju, ki jo je več kot pol preskuševalcev zaznalo v
vzorcih P1, P2, P5, P6, P10, P11, P12, P15, P16, P17, P18, P19 in P21. V vzorcih P3, P4,
P5, P7, P8, P9, P14 in P20 je dobro zaznana aroma po čokoladi. Tako čokoladna kot tudi
sadna aroma sta bili intenzivno izraženi v vzorcu P5. V vzorcu P13 so preskuševalci le v
manjšem deležu zaznali sadna in čokoladna aromo, dobro pa je bila zaznavna aroma po
oreščkih. Za vzorec P21 je značilna intenzivna aroma. Kot vzorce s prijetno aromo, je
panel izbral P4, P5 in P10.
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Slika 6: Deleži preskuševalcev, ki so zaznali posamezne opisnike arome v vzorcih energijskih ploščic

4.1.6 Vtis o izdelku
Potrošniki imajo o vzorcih energijskih ploščic zelo različen vtis, kar je vidno tudi s slike 7.
Več kot pol jih je označilo, da bi se vzorcev P13, P16 in P18 hitro naveličali. Da je izdelek
zdrav, so menili pri vzorcu P21. Največ energije bi jim dal vzorec P6, med tem ko so za P4
in P14 označili, da sta redilna. Vzorec P5 bi lahko jedli večkrat, prav tako pa ga bi uživali
za malico med predavanji. Za malico med predavanji, se jim še nekoliko bolj primeren zdel
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Slika 7: Deleži preskuševalcev, ki so označili posamezne opisnike vtisa o vzorcih energijskih ploščic
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4.2 HEDONSKO OCENJEVANJE Z 9-TOČKOVNO LESTVICO
Všečnost vzorcev energijskih ploščic so preskuševalci ocenili z 9-točkovno hedonsko
lestvico. Slika 8 prikazuje povprečno hedonsko oceno posameznega vzorca in standardni
odklon. Izbranemu panelu mlajših potrošnikov najbolj ugaja vzorec P5, ki je dosegel
povprečno hedonsko oceno 7 ± 1,3 (dokaj ugaja). Takoj za njim sta vzorca P10, s
povprečno oceno 6,9 ± 1,2 in vzorec P4 s povprečno oceno 6,8 ± 1,2. Najnižjo povprečno
hedonsko oceno so potrošniki dodelili vzorcema P14 (3,5 ± 1,8) in P18 (3,5 ± 2,0), kar
pomeni nižjo stopnjo ugajanja od središčne točke niti ugaja niti ne ugaja. Nižjo povprečno
oceno všečnosti od stopnje »rahlo ne ugaja« so imeli tudi vzorci P13, P15 in P16.
9
8

Hedonska ocena

7

6
5
4
3
2

1
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
Slika 8: Povprečna všečnost vzorcev energijskih ploščic ocenjena z 9-točkovno hedonsko lestvico

4.2.1 Povprečna hedonska ocena v povezavi s ceno izdelka
Ceno energijske ploščice smo preračunali na 100 g vzorca in ugotavljali povezavo s
povprečno hedonsko oceno. Na sliki 9 opazimo, da se povprečna hedonska ocena
zmanjšuje z naraščanjem cene vzorca. Zveza je negativna in srednje močna (r = 0,624).
Izdelek z najvišjo ceno 5,5 EUR/100 g je bil ocenjen najslabše s povprečno oceno 3,5.
Najbolje ocenjen izdelek s povprečno oceno 7,0 stane 1,28 EUR/100 g. Poleg tega na sliki
vidimo, da se vzorci v naši raziskavi glede na vrednost EUR/100 g delijo v dve skupini in
sicer energijske ploščice, ki stanejo ≤ 2 EUR/100 g in energijske ploščice, ki stanejo > 3
EUR/100 g. Zvezo med hedonsko oceno in ceno (EUR/100 g) smo proučevali tudi znotraj
skupin in ugotovili, da v skupini cenejših ploščic obstaja pozitivna, srednje močna zveza
(r = 0,517), med tem ko je v skupini dražjih ploščic zveza negativna in šibka (r = 0,266).
Značilne razlike v povprečni hedonski oceni med skupinama cenejših in dražjih ploščic
smo potrdili tudi s t-testom (p = 0,00039).
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Slika 9: Povprečna hedonska ocena v odvisnosti od cene energijske ploščice (EUR/100 g)

4.2.2 Povprečna hedonska ocena v povezavi s hranilno vrednostjo energijskih ploščic
Zaradi odstopanja hranilne vrednosti vzorca P14, ki ima za 46 % višjo hranilno vrednost
od povprečja preostalih vzorcev, smo ga izločili iz analize vpliva energijske vrednosti na
hedonsko oceno. Iz slike 10 razberemo, da imajo vzorci z višjo povprečno hedonsko oceno
tudi višjo energijsko vrednost, zveza je srednje močna (r = 0,671).

Hedonska ocena

S t-testom smo potrdili, da med skupino cenejših in dražjih energijskih ploščic v energijski
vrednosti ni statistično značilne razlike (p = 0,440).
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Slika 10: Povprečna hedonska ocena v odvisnosti od energijske vrednosti

Vsebnost maščob, skupnih ogljikovih hidratov, sladkorjev ali beljakovin ni vplivala na
hedonsko oceno, medtem ko je večja vsebnost soli povezana s hedonsko oceno. Višja
hedonska ocena je povezana z večjo vsebnostjo soli v energijski ploščici (r = 0,564), kar je
prikazano na sliki 11.

Hedonska ocena
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Slika 11: Povprečna hedonska ocena v odvisnosti od vsebnosti soli

4.3 ANALIZA HRANILNE VREDNOSTI
Energijske vrednosti vzorcev energijskih ploščic se gibljejo med 1360 kJ/100 g (P16) in
2320 kJ/100 g (P14), kot je predstavljeno v preglednici 5.
Preglednica 5: Hranilna vrednost na 100 g izdelka
Št.
vzorca
P1

EV
(kJ)
1433

EV
(kcal)
339

Maščobe
(g)
5

OH
(g)
66

Sladkorji
(g)
39

Sladkorji/OH
(%)
59,1

Beljakovine
(g)
4,8

Sol
(g)
0,46

P2

1549

367

7,2

65

22

33,8

7,2

0,33

P3

1679

399

11

63

18

28,6

9

0,38

P4

1714

408

13,7

57,8

28,1

48,6

7,6

0,4

P5

1766

420

14

67

28

41,8

5

0,2

P6

1613

383

6

77,2

28

36,3

4,1

0,42

P7

1722

410

15

56

43

76,8

12

0,35

P8

1707

407

14

50

37

74,0

16

0,5

P9

1699

404

13

59

40

67,8

12

0,4

P10

1797

427

15

68

32

47,1

4,3

0,4

P11

1718

408

10,8

72,9

33,2

45,5

3,7

0,4

P12

1502

356

6,4

66,5

26,9

40,5

4,5

0,02

P13

1679

400

12,9

60

27,3

45,5

7,4

0,02

P14

2320

558

36

54

41

75,9

1

0,08

P15

1614

392

16

53

45

84,9

8,2

0,09

P16

1360

325

4,3

66

34

51,5

4,3

0,19

P17

1486

355

7,9

69

35

50,7

3,7

0,18

P18

1507

357

6

66

35

53,0

7

0,14

P19

1495

354

7

66

40

60,6

5

0,04

P20

1459

345

4,2

65

27

41,5

12

0,3

P21

1368

324

2,7

67

50

74,6

2,4

0,05

EV: energijska vrednost, OH: ogljikovi hidrati
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Vzorec P14 odstopa zaradi največje vsebnosti maščob, ki imajo največjo energijsko
gostoto med makrohranili. Najmanjšo vsebnost maščob ima vzorec P21 z energijsko
vrednostjo 1368 kJ, h kateri največ prispevajo ogljikovi hidrati. Vsi vzorci vsebujejo nad
50 g OH/100 g, najvišjo vrednost pa dosegajo v vzorcu P6 (77,2 g OH/100 g) in P11 (72,9
g OH/100 g). Razpon vsebnosti beljakovin znaša od 1,0 g/100 g (P14) do 12,0 g/100 g
(P9). Vzorec z najmanjšo vsebnostjo je P21 (0,05 g/100 g), medtem ko najvišjo vrednost
za sol dosega vzorec P1 (0,46 g/100 g), ki mu sledi vzorec P6 (0,42 g/100 g).
4.3.1 Vpliv cene na vsebnost sladkorjev

Vsebnost sladkorjev
(g/100 g)

Povprečna vsebnost sladkorja v skupini cenejših vzorcev je 34,2 g/100 g, v dražjih vzorcih
pa 33,0 g/100 g. Da med skupinama ploščic v vsebnosti sladkorja ni značilnih razlik smo
potrdili s t-testom (p = 0,92).Vsebnost sladkorjev v izdelkih ni povezana z njihovo ceno,
kar je razvidno iz slike 12 (r = 0,059).
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Slika 12: Vsebnost sladkorjev v odvisnosti od cene

4.3.2 Vsebnost vitaminov in mineralov
Na embalaži vzorcev P1, P2, P3, P4, P7 in P11 so deklarirane vsebnosti mineralov.
Najpogostejši dodani mineral je magnezij, ki je deklariran v štirih vzorcih (P2, P3, P7 in
P11). Ostali minerali, ki so deklarirani na vzorcih, so kalcij in železo v vzorcu P4 (priloga
C). Čeprav imajo vsi vzorci deklarirano vsebnost soli, kot to zahteva zakonodaja, ima
vzorec P1 dodatno deklarirano tudi vsebnost natrija.
Vzorci P4, P7, P8, P9 in P11 vsebujejo tudi podatek o vitaminih. Prevladujejo vitamini B
kompleksa, sledi vitamin C. Vzorci P7, P8 in P9 vsebujejo še vitamin E. Vzorci od P12 do
P21 nimajo podatka o morebitnih dodanih mineralih ali vitaminih (priloga B).
S t-testom smo potrdili, da med dražjo in cenejšo skupino ploščic ni razlik v tem, ali so
vitamini oz. minerali dodani/deklarirani ali ne (p = 0,490).
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4.4 PREHRANSKE TRDITVE
Prehranske trditve vsebujejo le trije vzorci, in sicer P1 (vir ogljikovih hidratov), P8 (vir
prehranskih vlaknin) in P11 (vir vitaminov B2, B3, B5 in vir magnezija). Nekateri vzorci
imajo na embalaži navedene marketinške trditve (npr. lahka za želodec, L-karnitin,
magnezij…) kar pa po uredbi (ES) št. 1924/2006 ne sodi med prehranske trditve.
Rezultat t-testa (p = 0,61) pokaže, da ni razlik v pojavnosti prehranskih trditev med cenejšo
in dražjo skupino, vendar pa ima ta ugotovitev tudi omejitve zaradi majhnega števila
vključenih vzorcev.
4.5 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Na vprašanje kako pogosto uživajo energijske ploščice, je nekaj več kot polovica (52 %)
sodelujočih odgovorila, da jih uživajo 1-krat na mesec. 21 % jih uživa 1-krat tedensko, 19
% 1-krat na 14 dni, 2 % anketirancev pa 1-krat tedensko (slika 13a).
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Slika 13: Prikaz rezultatov ankete (n = 42)

Jesenko E. Všečnost energijskih ploščic med mlajšimi potrošniki.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

20

Največ sodelujočih uporablja energijske ploščice kot malico (40 %) in za potešitev lakote
(40 %). Med športno aktivnostjo jih uživa 14 %, 2 % kot nadomestilo obroka, le en
sodelujoči (2 %) pa jih ne uživa (slika 13b).
Polovica sodelujočih je pripravljena za energijsko ploščico odšteti manj kot 1 EUR, 14 %
več kot 1 EUR, medtem ko za 31 % vprašanih cena ni pomembna (slika 13c).
Poleg energijskih ploščic 36 % vprašanih uporablja tudi beljakovinske ploščice (slika 13d).
Na vprašanje, katere energijske ploščice kupujejo, je bil najpogostejši odgovor Frutabela.
Med navedenimi odgovori so bili tudi: Crunchy, Bounty, Snickers, Nestle, Medex, ploščica
z ovsenimi kosmiči ter ploščice trgovin DM in Muller.
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5 SKLEPI
Na podlagi senzorične analize 21 vzorcev energijskih ploščic smo prišli do naslednjih
sklepov:


Cenejši vzorci (manj 3 EUR/100 g izdelka) imajo povprečno hedonsko oceno
5,9 ± 0,9, medtem ko imajo dražji vzorci (nad 3 EUR/100 g izdelka) povprečno
hedonsko oceno 4,4 ± 0,7. Na podlagi teh rezultatov smo zavrnili hipotezo, da se
cenejše in dražje ploščice ne razlikujejo v stopnji ugajanja.



Povprečna vsebnost sladkorja v cenejših vzorcih je 34,2 g/100 g izdelka, v dražjih
vzorcih pa 33,0 g/100 g izdelka. T-test ni potrdil statistično značilnih razlik med
skupinama vzorcev, s čimer lahko tudi potrdimo hipotezo, da je vsebnost sladkorja
podobna v cenejših in dražjih ploščicah.



Le trije vzorci imajo na embalaži navedene prehranske trditve skladne z uredbo
(ES) št. 1924/2006. Od tega dva vzorca spadata v cenejšo skupino. Hipoteze, da
dražje ploščice vsebujejo prehranske trditve, cenejše pa ne, tako ne moremo
preveriti, na osnovi vključenih vzorcev pa jo zavrnemo.
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6 POVZETEK
S povečano popularnostjo vzdržljivostnih športov med rekreativci se na trgu pojavlja
vedno več energijskih ploščic. Vsebujejo precejšnji delež enostavnih ogljikovih hidratov
(sladkorjev), ki predstavljajo takojšni vir energije Na trgu najdemo tovrstne izdelke pod
različnimi imeni, kot so energijska ploščica, energijska tablica, žitna ploščica, sadna rezina.
Razlikujejo se v senzoričnih lastnostih in prehranski kakovosti, velika variabilnost pa se
pojavlja tudi v cenah. Zanimalo nas je, kako cena izdelka vpliva na stopnjo ugajanja,
vsebnost sladkorja in na pojavnost prehranskih trditev na embalaži vzorcev.
Za analizo smo izbrali 21 vzorcev energijskih ploščic, ki smo jih razdelili v dve cenovni
skupini z mejno vrednostjo 3 EUR/100 g izdelka. S panelom 42 mlajših potrošnikov smo
opravili senzorično analizo z opisno senzorično metodo »Označi vse kar ustreza« (CATA)
in z 9-točkovno hedonsko lestvico ocenili stopnjo ugajanja vsakega vzorca. Pridobljene
rezultate smo ovrednotili s statistično analizo. Pregledali smo deklarirane hranilne
vrednosti energijskih ploščic in z njimi ocenili prehransko kakovost vzorcev. Med
sodelujočimi v senzorični analizi smo izvedli tudi anketo o uživanju energijskih ploščic.
Rezultate smo obdelali z osnovnimi statističnimi testi.
Za skupino cenejših energijskih ploščic smo ugotovili naslednje karakteristike: povprečna
hedonska ocena znaša 5,9 ± 0,9, povprečna vsebnost sladkorja je 34,2 g/100 g izdelka in
dva vzorca iz te skupine vsebujeta prehransko trditev. Zanje so značilni opisniki kot so
atraktiven in sijoč videz, prijeten vonj, sladek okus, lepljiva tekstura ter aroma po sadju in
čokoladi. Medtem ko, ima dražja skupina naslednje karakteristike: povprečna hedonska
ocena znaša 4,4 ± 0,7, povprečna vsebnost sladkorja je 33,0 g/100 g izdelka in en vzorec iz
te skupine vsebuje prehransko trditev. Sladek okus in aroma po sadju pa sta opisnika, ki
prevladujeta med dražjimi ploščicami. Izmed vseh vzorcev ima 8 vzorcev deklarirano
vsebnost vitaminov ali mineralov. Z anketo smo ugotovili, da več kot polovica sodelujočih
uživa energijske ploščice 1-krat mesečno, le redki pa enkrat tedensko. Večina jih uporablja
kot malico in za potešitev lakote. Polovica sodelujočih je pripravljena za energijsko
ploščico odšteti manj kot 1 EUR, medtem ko 31 % vprašanih cena ni pomembna.
S pridobljenimi rezultati smo ovrgli hipotezi, da se cenejše in dražje ploščice ne razlikujejo
v stopnji ugajanja ter, da dražje ploščice vsebujejo prehranske trditve, cenejše pa ne.
Potrdili smo hipotezo, da je vsebnost sladkorja podobna v cenejših in dražjih ploščicah.
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PRILOGE
Priloga A: Obrazec za ocenjevanje energijskih ploščic z metodo CATA (Označi vse
kar ustreza)

Jesenko E. Všečnost energijskih ploščic med mlajšimi potrošniki.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2018

Priloga B: Anketa na temo energijskih ploščic
1. Kako pogosto uživate energijske ploščice?
a) 10 ali večkrat tedensko
b) 5 do 9-krat tedensko
c) 2 do 4-krat tedensko
d) 1-krat tedensko
e) 1-krat na 14 dni
f) 1-krat ne mesec
2. S kakšnim namenom uživate energijske ploščice? (označite lahko več odgovorov)
a) uživam jih med športno aktivnostjo
b) kot malico
c) kot za potešitev lakote
d) kot za posladek
e) kot za nadomestilo obroka
f) jih ne uživam
g) drugo: _______________________________________________________________________
3. Koliko ste pripravljeni odšteti za eno energijsko ploščico?
a) manj kot 1 €
b) več kot 1 €
c) cena ni pomembna
4. Katere energijske ploščice najpogosteje kupujete?
_______________________________________________________________________________________
5. Ali uporabljate tudi katere druge ploščice (npr. beljakovinske)?
a) Da
 Katere?_____________________________________________________________________
b) Ne
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Priloga C: Vsebnost vitaminov in mineralov v vzorcih energijskih ploščic
Oznaka
vzorca
P1

Minerali

Vitamini

P2

magnezij: 180 mg

P3

magnezij: 180 mg

P4

kalcij: 1113 mg,
železo: 8,5 mg

B2: 1,12 mg, B3: 11,1 mg, B6: 0,96 mg, B9: 135 μg, B5: 4,08 mg

magnezij: 540 mg

E: 17,2 mg, C: 114,3 mg, B1: 1,6 mg, B3: 22,9 mg, B6: 2,0 mg

natrij: 182 mg

P5
P6
P7
P8

E: 17,2 mg, C: 114,3 mg, B1: 1,6 mg, B3: 22,9 mg, B6: 2,0 mg

P9

E: 17 mg, C: 114 mg, B1: 1,6 mg, B6: 2,0 mg

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

magnezij:
127,84 mg

B2: 0,54 mg, B3: 6,12 mg, B5: 2,04 mg

