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Hranilna sestava živil je še posebej pomembna predvsem z vidika vsebnosti
določenih hranil, katerih prekomerno uživanje lahko dolgoročno predstavlja
zdravstvene težave. Eno takšnih hranil je tudi natrij. V raziskavah smo ugotavljali,
kakšna je povprečna vsebnost natrija v posameznih skupinah živil, ki so na voljo
na slovenskem tržišču v letu 2011 in 2015 ter kakšna je sestava živil, ki se
oglašujejo v medijih. Podatke o povprečni vsebnosti natrija smo utežili s podatki o
prodaji posameznih izdelkov. Ugotovili smo, da so z vidika vsebnosti natrija
najbolj kritične predvsem skupine živil kot so mesni izdelki, kruh in pekovski
izdelki, siri in gotove jedi. S prodajnimi podatki utežena povprečna vsebnost
natrija, je bila tako v letu 2011 kot tudi v 2015 v večini skupin živil nižja od
povprečja znotraj posamezne skupine živil. Statistično značilnega znižanja
povprečne vsebnosti natrija med letoma 2011 in 2015 nismo ugotovili v nobeni
skupini živil, ki pomembno prispevajo k prehranskemu vnosu natrija, torej
proizvajalci prostovoljno ne zmanjšujejo vsebnosti natrija v živilih. Ugotovili smo
tudi, da ima večina živil, ki se oglašujejo otrokom na televiziji in v tiskanih
medijih manj ugodno hranilno sestavo. Kot metoda celostnega vrednotenja
hranilne sestave živil se uporablja profiliranje živil z različnimi modeli. V naši
raziskavi smo uporabili Ofcom in SZO model profiliranja živil, ki sta namenjena
omejevanju oglaševanja živil otrokom v medijih in na ta način ovrednotili sestavo
oglaševanih živil. Glede na rezultate raziskav bi bila v Sloveniji nujna zakonska
ureditev tega področja, ne samo na televiziji, ampak na ostalih medijskih kanalih.
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Nutritional composition of foods is crucial especially in terms of certain nutrients,
which can present health issues whean consumed in excess amounts for longer
time periods. Such nutrient is also sodium. In this study, we examined what is the
average amount of sodium in specific food categories in pre-packed foods,
available on Slovenian market in years 2011 and 2015. Sales-weighted average
sodium content was used. The results showed that from sodium content
perspective, the most critical food categories were meat and derivatives, bread,
cheese and ready meals. Sales-weighted sodium content was lower than average
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no statistically significant difference in average sodium content between 2011 and
2015 in any of food categories. The results show that most foods which are
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composition. As a method for integrated evaluation of nutritional composition of
foods, method of nutritional profiling was found useful. We used Ofcom and
WHO nutrient profiling model, which are being used for limiting food advertising
to children in media. From this point of view, legal regulation of this area would
be necessary in Slovenia, not only on television, where it was recently applied, but
also in all other media.
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1.1

1

UVOD S PREDSTAVITVIJO PROBLEMATIKE, CILJEV IN HIPOTEZ

PREHRANA IN ZDRAVJE

Prehrana je pomemben dejavnik, ki vpliva na človekovo zdravje. Živila, ki jih vključujemo
v prehrano, lahko delujejo zaščitno in imajo ugoden vpliv na zdravje, neustrezna izbira
živil ter neustrezen način prehranjevanja, pa sta lahko tudi pomemben dejavnik razvoja
številnih bolezni. V sodobnem svetu še poseben problem predstavljajo različne kronične
nenalezljive bolezni. Sem spadajo tudi srčno-žilne bolezni, povišan krvni pritisk ter
holesterol in sladkorna bolezen. Na preprečevanje teh bolezni lahko posamezniki v veliki
meri vplivajo tudi z ustreznim načinom prehranjevanja, ki je pomembno tudi, kadar so te
bolezni že razvite, z namenom, da bi preprečili morebitne resnejše zaplete ali poslabšanje
zdravstvenega stanja.
Prehranjevalne navade Slovencev so že dolga leta precej zaskrbljujoče, saj v povprečju
zaužijemo premalo sadja in zelenjave, pa tudi bistveno preveč soli (Artnik, 2012;
Gabrijelčič Blenkuš, 2009). Odrasli prebivalci Slovenije dnevno zaužijejo več kot dvakrat
večjo količino soli, kot jo Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) smatra za še
sprejemljivo (WHO, 2007, Hlastan Ribič in sod. 2010).
V okviru prehrane pogosto govorimo v vnosu soli, dejansko pa je problematičen vnos
natrija. V naših raziskavah smo preučevali vsebnost natrija v živilih, za katerega smo
uporabili faktor pretvorbe v sol 2,5 (sol = natrij x 2,5).
Poseben problem z vidika varovanja zdravja predstavljajo tudi prehranjevalne navade otrok
in mladostnikov. Slovenske in tuje mednarodne raziskave potrdile, da imajo osebe, ki
imajo že v otroštvu prekomerno telesno maso, večjo verjetnost, da bodo tudi v adolescenci
in odrasli dobi prekomerno težke oziroma debele (Starc in Strel, 2011). Pri tej populacijski
skupini je poleg tega, da uživajo premalo sadja, zelenjave, rib in kakovostnih rastlinskih olj
ter preveč mesa in mesnih izdelkov, še posebej zaskrbljujoč previsok vnos sladkorja,
posebno v obliki sladkih pijač (Kobe in sod., 2012). S prehranskega vidika je uživanje
sladkih pijač še posebej škodljivo, saj gre za energijsko gosta in hranilno zelo revna živila.
Z uživanjem tovrstnih pijač se dnevni energijski vnos lahko močno poveča, kar posledično
poveča tudi tveganje za različne sodobne kronične nenalezljive bolezni. Dodaten problem
predstavlja tudi dejstvo, da se mnogi starši tega ne zavedajo, še več, ugotovili so celo, da
nekateri starši takšne pijače vidijo kot zdravo izbiro za njihove otroke, predvsem kadar gre
za t.i. vode z okusom, sadne pijače in športne napitke (Munsell in sod., 2016). Pri otrocih
so sladke pijače še posebej priljubljene zaradi okusa, ki jim ugaja. Klinične in
epidemiološke študije kažejo močno povezavo med uživanjem sladkih pijač in razvojem
sladkorne bolezni tipa 2 (Schulze in sod., 2004; Popkin, 2010; Yoshida in Simoes, 2018).
Spodbudno je, da podatki iz Združenih držav Amerike kažejo, da v zadnjem desetletju
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trend uživanja sladkih pijač upada, za kar so zaslužni tudi z mediji podprti, učinkoviti
javnozdravstveni programi promocije zdravega življenjskega sloga ter reformulacije živil s
strani živilske industrije (Bleich in sod., 2018). Vsebnost prostega sladkorja v živilih, ki so
dostopna na slovenskem tržišču, je poleg brezalkoholnih pijač ter čokolade in sladkarij, ki
predstavljajo več kot polovico prodanega prostega sladkorja v predpakiranih izdelkih na
tržišču, problematična predvsem še v kategorijah medu in sirupov, žele bonbonov,
marmelad in namazov ter žitnih ploščic (Zupanič in sod., 2018).
Dodaten problem, ki pomembno vpliva na prehranjevalne navade in prehranske preference
otrok in mladostnikov, je tudi agresivno trženje različnih prehranskih izdelkov, predvsem
takšnih, z manj ugodno hranilno sestavo. Otroci in mladostniki so preko različnih kanalov
in medijev dnevno izpostavljeni trženju različnih živil. Z vse večjo dostopnostjo in rabo
interneta in družbenih omrežij, se oglaševanje živil vse bolj širi s klasičnih medijev, kot so
različni tiskani mediji, televizija ter oglasi na obcestnih panojih in drugih prostorih
namenjenih oglaševanju, tudi na splet, aplikacije na pametnih telefonih, tablicah in
računalnikih. Tovrstna izpostavljenost oglaševanju nezdravih živil za otroke ustvarja tako
imenovano debelilno okolje, kar je še posebej škodljivo. V nekaterih državah ugotavljajo,
da je vse več tovrstnega oglaševanja prav v okolici šol, kjer se otroci pogosto zadržujejo
(Barquera in sod., 2018). Kadar gre za trženje izdelkov z manj ugodno prehransko sestavo,
lahko to pomembno vpliva na prehranske preference in izbor živil, s tem pa posledično
tudi na neustrezne prehranjevalne vzorce otrok in mladostnikov. Dolgoročno ima
neustrezen način prehranjevanja, kjer v dnevni prehrani zdravju koristna hranila niso
zastopana v zadostni meri in je prehrana bogata z živili, ki so hranilno revna in energijsko
bogata, izjemno nevarne posledice na zdravje posameznikov. Še posebej je to nevarno,
kadar se takšno prehrano začne uživati že v otroštvu, ko se organizem šele razvija in se
metabolni procesi še vzpostavljajo (WHO, 2006, 2010).

1.2

HRANILNA SESTAVA ŽIVIL IN VREDNOTENJE

Sestava živil, ki so na voljo na tržišču in jih potrošniki kupujejo, ima pomemben vpliv na
prehranski status posameznikov ter dolgoročne posledice na zdravje. Na prehranski vnos
hranil tako vplivajo posamezniki s svojim načinom prehranjevanja, pa tudi proizvajalci s
formulacijo živil, ki jih dajejo na tržišče, še posebej, če izboljšujejo hranilno sestavo
potrošnikom najbolj priljubljenih živil. Z izboljševanjem sestave živil v prid prehransko
bolj zaželenih hranil in zmanjševanjem količine manj zaželenih hranil, kot sta na primer
vsebnost dodane soli, prostega sladkorja ter nasičenih maščob, bi lahko proizvajalci
pomembno prispevali k izboljšanju prehranskega statusa populacije.
Obravnava hranilne sestave živil, ki so dostopna na tržišču, predstavlja precejšen
raziskovalni izziv, tako z vidika vrednotenja hranilne sestave posameznega živila, kot tudi
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z vidika ocenjevanja pomembnosti posameznega živila za prebivalstvo. Kadar govorimo o
pomembnosti posameznih živil za potrošnike, govorimo o živilih, ki jih potrošniki
pogosteje kupujejo in so pri njih bolj priljubljena. Ponudba živil na tržišču je namreč
široka, razlike v tržnih deležih posameznih izdelkov pa so zelo velike.
Pri ocenjevanju hranilne sestave posameznega živila, lahko vrednotimo vsebnosti
posameznih hranil ali sestavin, ali pa ovrednotimo živilo kot celoto. Vrednotenje vsebnosti
posameznih hranil v živilih je zelo pomembno predvsem pri hranilih, ki so z vidika
javnega zdravstva najbolj aktualna. Tipično takšno hranilo je natrij, ki z vidika
prehranskega vnosa pri prebivalcih Slovenije še vedno predstavlja problem, zato smo
njegovo vsebnost v predpakiranih živilih tudi podrobneje obravnavali. Pri oceni vsebnosti
hranil v živilih so nam lahko v pomoč različne prehranske tabele, kadar pa so na voljo
podatki o hranilni vrednosti za konkretne izdelke, pa so tovrstni podatki, ki jih pridobimo z
označbe živila najbolj zanesljivi in točni. V letu 2016 je postalo označevanje hranilne
vrednosti na predpakiranih izdelkih obvezno na celotnem območju Evropske unije (EU)
(Uredba EU … , 2011), kar je zelo olajšalo vrednotenje vsebnosti posameznih hranil v
živilih.
Spremljanje vsebnosti posameznih hranil v živilih, kakor tudi spremljanje sprememb in
reformulacije živil, je pomembno tako z raziskovalnega kot tudi z javnozdravstvenega
vidika. Eno izmed hranil, katerega dostopnost v živilih je še posebej smotrno spremljati v
Sloveniji, kjer prekomerno uživanje soli predstavlja javnozdravstveni problem, je natrij.
Spremljanje je mogoče z različnimi pristopi in metodami, ki omogočajo bolj ali manj
obširne in natančne informacije o vsebnosti natrija v posameznih kategorijah živil, ki lahko
upoštevajo tudi dejavnik pomembnosti posameznih živil za prebivalce. Vsebnost
posameznega hranila lahko spremljamo na ravni posameznih kategorij živil, kakor so se
tega lotili v avstralski študiji. Vzpostavili so bazo s podatki o hranilni vrednosti za
posamezne skupine živil ter nato podatke o povprečni vsebnosti natrija znotraj posameznih
skupin živil, ki pomembno prispevajo k prehranskemu vnosu natrija, primerjali s
priporočili (Webster in sod., 2010).
Nekoliko naprednejši pristop so preizkusili v Veliki Britaniji, kjer so poleg natančnih
podatkov o sestavi posameznih živil, uporabili tudi podatke o nakupnih navadah panela
potrošnikov (Mhurchu in sod., 2011). V okviru panela poteka celoletno zbiranje podatkov
o količini in vrsti kupljenih živil ter zbiranje podatkov o njihovi sestavi. Na ta način ne
vrednotimo le podatkov, ki se nanašajo zgolj na povprečno vsebnost natrija v posamezni
skupini živil, ampak jih nadgradimo s podatki o tem, katera živila so za potrošnike
pomembnejša in jih pogosteje kupujejo. To omogoča natančnejšo oceno povprečne
vsebnosti natrija znotraj posameznih skupin živil. Takšna metoda v Sloveniji žal ni
izvedljiva, saj panela potrošnikov, s katerim bi takšno raziskavo lahko izvedli, nimamo na
voljo.
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Vsebnost hranil v posameznih skupinah živil lahko utežimo tudi na druge načine, na
primer s statističnimi podatki o porabi posameznih skupin živil. Takšno študijo so pred
časom izvedli v Sloveniji (Hlastan Ribič in sod., 2014), vendar je omejitev takšne metode
dela ta, da so statistični podatki dostopni le na ravni skupin živil, ne pa tudi na ravni
posameznih izdelkov, kar onemogoča vrednotenje vloge posameznih živil znotraj skupin.
V naši raziskavi smo uporabili obširno podatkovno bazo predpakiranih živil, ki med
drugim vključuje tudi podatke o hranilni vrednosti živil. Prav tako so v njej na voljo tudi
podatki o prodaji posameznih živil, kar omogoča prepoznavanje po prodaji vodilnih in med
potrošniki najbolj zaželenih izdelkov iz posameznih skupin živil. Prav podatki o prodaji
posameznih predpakiranih izdelkov omogočajo jasnejšo sliko o tem, kakšno je stanje glede
vsebnosti posameznih hranil v živilih, saj lahko prepoznamo tudi izdelke, ki so za
potrošnike pomembnejši. Vrednotimo lahko namreč povprečje vsebnosti nekega hranila
znotraj posamezne skupine živil, če pa upoštevamo še podatke o prodaji posameznih
izdelkov, pa lahko povprečno vsebnost hranila v posamezni skupini živil utežimo še s
prodajnimi podatki. Večjo težo povprečni vsebnosti hranila znotraj določene skupine živil
tako dajejo vsebnosti hranil v izdelkih, ki imajo večji delež prodaje. Z vidika vsebnosti
natrija v živilih je takšen podatek pomemben, saj s tem dobimo tudi informacijo, ali k
povprečju natrija v posamezni skupini živil, ki smo ga utežili s prodajo, bolj prispevajo
živila z višjo ali nižjo vsebnostjo natrija, torej ali so potrošniki bolj nagnjeni k nakupu živil
z višjo ali nižjo vsebnostjo natrija znotraj posamezne skupine živil. Raziskovalno nas torej
zanima, kakšna je vsebnost natrija, ne zgolj v izdelkih, ki so potrošniku na voljo na tržišču,
ampak tudi, kakšna je njegova vsebnost v izdelkih, ki jih potrošniki pogosteje kupujejo. Na
ta način dobimo pomembno informacijo o tem, katerim skupinam izdelkov je potrebno
posvetiti še več pozornosti v smislu javnozdravstvenih ukrepov.

1.2.1 Vsebnost natrija v živilih

Previsoki vnosi natrija so povezani s povišanim krvnim pritiskom, kar predstavlja
pomemben dejavnik tveganja za razvoj srčno žilnih bolezni (WHO, 2016a). Po podatkih
SZO, je imelo v letu 2015 povišan krvni pritisk kar 30,5 % Slovencev, kar nas uvršča med
države, kjer je prevalenca povišanega krvnega pritiska med najvišjimi. Če bi v populaciji
zmanjšali prehranski vnos soli in s tem natrija, bi to imelo ugodne učinke na zmanjšanje
smrtnosti zaradi srčno-žilnih obolenj (He in MacGregor, 2002). Svetovna zdravstvena
organizacija si je za cilj zadala znižati in omejiti dnevni vnos soli za odrasle na največ 5 g,
za otroke pa glede na energijski vnos še na ustrezno manj (WHO, 2016b). V Sloveniji
prehranski vnos soli pri odraslih znaša v povprečju 11 g dnevno (Hlastan Ribič in sod.,
2010), pri mladostnikih pa se giblje med 9-12 g dnevno (Štimec in sod., 2009). Pri
mladostnikih so ugotovili, da večina (67 %) prehranskega vnosa natrija predstavlja natrij,
zaužit s procesiranimi živili. Med glavnimi skupinami živil, poleg namizne soli, ki se
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uporablja za dosoljevanje živil, ki pri slovenskih mladostnikih predstavljajo glavne vire
prehranskega vnosa natrija, so kruh, slani prigrizki ter mesni in ribji izdelki (Štimec in
sod., 2009). Pri odraslih so med leti 2000 in 2009 več kot polovico prehranskega vnosa
natrija predstavljali kruh ter mesni izdelki (Hlastan Ribič in sod., 2014).
Podatki o količini zaužitega natrija iz predpakiranih živil, kažejo na to, da je uživanje
predpakiranih živil pomemben dejavnik vnosa natrija v populaciji. Proizvajalci
predpakiranih živil lahko s tega vidika pomembno vplivajo na vnos natrija pri prebivalcih
in s tem znatno prispevajo k javnemu zdravju. Medtem, ko je dodajanje soli v določene
živilske izdelke nujno ne le s senzoričnega vidika, temveč tudi zaradi same narave
tehnološkega postopa in z vidika mikrobiološke varnosti, ima v nekaterih skupinah živil
sol bolj pomembno vlogo kot sestavina, ki poveča senzorično sprejemljivost živila (Liem
in sod., 2011). Zmanjševanje količine dodane soli v živilih predstavlja svojevrsten izziv,
saj so potrošniki navajeni specifičnih senzoričnih lastnosti živil, ki jih kupujejo. Nenadno
zmanjšanje količine dodane soli v določenih skupinah živil bi lahko za potrošnike
pomenilo nesprejemljivost s senzoričnega vidika in zavračanje nakupa živila v prihodnosti.
Rešitev za proizvajalce je zato postopno zniževanje količine dodane soli v izdelkih, da
sprememba okusa živila ni preveč nenadna in se jo potrošnik lahko postopoma privadi,
brez, da bi to bistveno vplivalo na zaznavo okusa živila (Antunez in sod., 2016). Ugotovili
so namreč, da na primer postopno zniževanje količine dodane soli v kruhu omogoča za
četrtino nižjo vsebnost dodane soli, brez, da bi to vplivalo na sprejemljivost živila z vidika
potrošnika (Girgis in sod., 2003). Podobno kot pri kruhu, bi bilo s postopnim zniževanjem
količine dodane soli izdelkom to mogoče doseči tudi v nekaterih drugih skupinah živil. Še
vedno predstavljajo težavo mesni izdelki, predvsem suhomesni, saj je pri teh izdelkih sol
živilom dodana tudi s tehnološkega in mikrobiološkega vidika, sol pa je pomembna tudi za
zagotavljanje značilne arome in okusa teh izdelkov. Ta skupina živil z vidika zdrave in
uravnotežene prehrane sicer ni priporočljiva za pogosto uživanje, vendar, če bi se krepila
zavest potrošnikov o omejitvi uživanja tovrstnih izdelkov ter bi proizvajalci postopoma
zniževali vsebnost soli v teh izdelkih do še sprejemljive količine, bi vnos natrija v
populaciji lahko znižali tudi z vidika uživanja izdelkov iz te skupine živil. Ugotovljeno je
bilo, da lahko v mesnih izdelkih, kjer se sedaj količina dodane soli mesnih izdelkov na
slovenskem tržišču giblje med 1 g/100 g in 5 g/100 g izdelka (Golob, 2006), količino
dodane soli znižamo na vrednosti okoli 1 %, brez, da bi to bistveno vplivalo na aromo
izdelkov (Ruusunen in Puolanne, 2005). Poleg samega zmanjševanja količine dodane soli,
je možno uporabiti še druge pristope, ki zmanjšajo vsebnost natrija v končnem izdelku. To
so na primer uporaba kalijevega klorida, uporaba ojačevalcev okusa ter uporaba kosmičene
soli, ki je v mesnih izdelkih učinkovita v bistveno nižji koncentraciji kot običajna sol
(Desmond, 2006).
Med trenutnimi praksami zniževanja količine dodane soli v
procesiranih živilih so tudi uporaba fosfatov in prebiotikov v mesnih izdelkih, uporaba
različnih vrst vlaknin in škrobov v kruhih ter ojačevalcev okusa in sestavin, ki zavirajo
grenkobo pri sirih (Allison in Fouladkhah, 2018).
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Zniževanje količine natrija v živilih je pomembno ne le na ravni posameznih skupin živil,
ampak je predvsem pomembno pri živilih, ki jih potrošniki najpogosteje kupujejo, saj na ta
način dosežemo največji učinek na javno zdravje. Kot ukrep za zniževanje vnosa soli pri
prebivalcih Slovenije, je država v letu 2010 pripravila Nacionalni akcijski načrt za
zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010–2020
(Ministrstvo za zdravje, 2010), ki med drugim predvideva tudi prostovoljno zmanjševanje
količine dodane soli v predelanih živilih, ni pa še bilo raziskano, ali dosedanji ukrepi
dejansko prispevajo k zmanjševanju količine natrija v živilih na tržišču.

1.2.2 Prehransko profiliranje živil

Kadar želimo ovrednotiti sestavo živila kot celoto, je za to mogoče uporabiti modele za
profiliranje živil. Tovrstni modeli za profiliranje živil so bili razviti za različne namene in
okolja, na različnih primerih pa so bili testirani tudi že v Sloveniji (Debeljak, 2014; Eržen
in sod., 2015; Korošec in Pravst, 2016). Prehransko profiliranje, kot ga definira Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO, 2011), je orodje razvrščanja živil glede na njihovo
hranilno sestavo, z namenom preprečevanja bolezni in promocije zdravja. Profiliranje živil
je uporabno v številne namene, med drugim za omejevanje oglaševanja živil otrokom,
dopustnost rabe prehranskih in zdravstvenih trditev ter simbolov na živilih, pa tudi za
informiranje potrošnikov.
Obstajajo različni modeli za profiliranje živil, ki se med seboj razlikujejo po tem, na
kakšen način vrednotijo sestavo živila in katere parametre upoštevajo. Živila lahko
razvrščajo v kategorije, znotraj kategorij pa so določene mejne vrednosti za vsebnost
posameznih hranil, predvsem tistih, ki so kritični glede prekomernega prehranskega vnosa,
na primer sladkorji, nasičene maščobe in natrij, ali pa mejne vrednosti za hranila, ki so v
prehrani bolj zaželena, na primer vsebnost prehranskih vlaknin. Takšen model za
profiliranje živil je model, razvit leta 2015 s strani Svetovne zdravstvene organizacije
(WHO Regional Office for Europe nutrient profile model) (SZO model) (WHO, 2015),
podoben sistem ima tudi nordijski Keyhole model (Helsenorge 2015), ki ga uporabljajo na
Danskem, Švedskem, Norveškem in na Islandiji. Nekateri modeli temeljijo na
dodeljevanju pozitivnih ali negativnih točk za vsebnost posameznih hranil. Upoštevajo
lahko tudi vsebnost sadja, zelenjave in oreškov v živilu in njihovo prisotnost smatrajo kot
pozitiven faktor pri vrednotenju hranilne sestave živila. Takšen je na primer britanski
Ofcom model (Rayner, 2009), pa tudi avstralsko - novo zelandski FSANZ model (FSANZ,
2016).
Za omejevanje oglaševanja živil otrokom je bil že pred več kot desetletjem razvit in v
raziskavah pogosto uporabljen model Britanski Ofcom model profiliranja živil, (Rayner,
2009). V letu 2015 pa je bil za enak namen s strani Svetovne zdravstvene organizacije
pripravljen še SZO model (WHO, 2015).
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Ofcom model za profiliranje živil, je bil razvit leta 2005 v Veliki Britaniji, uporabljen pa s
strani Ofcom, ki regulira telekomunikacijske storitve v Veliki Britaniji. Uporablja se za
omejevanje oglaševanja živil v času otroškega programa na televiziji. Potreba po tovrstni
omejitvi oglasov za živila z manj ustrezno hranilno sestavo se je pojavila že pred desetletji,
vendar je problem pri postavitvi kriterijev za omejitev oglaševanja predstavljal kriterij,
kako določiti, ali ima neko živilo za oglaševanje otrokom ustrezno hranilno sestavo ali ne.
Definicija »nezdravega živila« je bila tako predmet številnih razprav. Proizvajalci živil so
se upirali ideji, da bi se katero od živil definiralo kot »nezdravo«, vendar so bile sčasoma
razvite različne sheme, ki so definirale izdelke kot »zdrave«, oziroma vsaj »bolj zdrave« in
s tega vidika primerne za oglaševanje otrokom. Potrošniške organizacije so težile k ideji
razvoja enotne sheme, oziroma modela za profiliranje živil, ki bi bilo skladno z
mednarodnimi priporočili za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni ter z
nacionalnimi priporočili za prehranske vnose hranil. Obstajala je torej potreba in želja po
enostavnem sistemu, ki bi lahko bil apliciran na vse vrste izdelkov ter ima jasno definirane
kriterije, kateri izdelki se otrokom lahko oglašujejo in kateri ne. Ofcom model pri
vrednotenju upošteva tako imenovane »pozitivne« (vsebnost sadja, zelenjave, oreškov,
prehranskih vlaknin) in »negativne« (vsebnost nasičenih maščob, soli/natrija in sladkorja)
parametre. Glede na vsebnost posameznih naštetih sestavin in hranil, model dodeljuje
pozitivne in negativne točke, na osnovi katerih se preračuna in poda končno oceno, ali se
živilo uvršča med »zdrava« ali »nezdrava« živila (Rayner, 2009).
Še en model profiliranja živil, ki je bil razvit z namenom omejevanja oglaševanja živil
otrokom, je prej omenjen model, ki ga je razvila SZO leta 2015 (WHO, 2015). Model je bil
razvit kot posledica podpisa dunajske deklaracije (WHO, 2013a), kjer je bila izražena še
posebna skrb glede naraščanja debelosti pri otrocih, predvideni pa so bili tudi ukrepi v
smeri zmanjševanja pritiska oglaševanja nezdravih živil na otroke. Med drugim je bil
predviden tudi razvoj enotnega modela za profiliranje živil, ki bi ga države članice
Evropske unije (EU) prostovoljno in prilagojeno glede na nacionalne okoliščine
uporabljale širom EU. To je bila tudi ena od ključnih aktivnosti Evropskega akcijskega
načrta za hrano in prehrano 2015-2020 (WHO, 2014). SZO model profiliranja živil, živila
razvršča v 17 različnih kategorij. Profil ne obravnava živil, ki so namenjena otrokom,
mlajšim od 3 let, nadaljevalnih mlečnih formul in prehranskih dopolnil. Za večino skupin
živil so določene mejne vrednosti za vsebnost posameznih hranil. Takšne skupine živil so
na primer kosmiči za zajtrk, siri, mlečni izdelki, mesni izdelki in podobno. Skupine živil,
za katere je oglaševanje otrokom povsem prepovedano so sladkarije, peciva, sladoledi in
sadni sokovi. Obstajajo pa tudi skupine živil, katerih uživanje naj bi spodbujali, torej je
njihovo oglaševanje dovoljeno in mejne vrednosti za posamezna hranila niso predpisane.
Takšni skupini sta sveže in zamrznjeno meso in ribe ter sveža in zamrznjena zelenjava,
sadje ter stročnice.
Ta model profiliranja je Slovenija leta 2016 z manjšimi modifikacijami povzela tudi kot
osnovo za določanje kriterijev primernosti živil za določanje ustreznosti oglaševanja živil
otrokom na televiziji. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah namreč v 23. členu
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določa, da morajo ponudniki tovrstnih storitev »oblikovati pravila ravnanja v zvezi z
neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki spremljajo programske vsebine,
namenjene otrokom ali so njihov del, o živilih, ki vsebujejo hranila in snovi s hranilnim ali
fiziološkim učinkom, kot so zlasti maščobe, transmaščobne kisline, sol ali natrij in
sladkorji, katerih prekomerno uživanje v celotni prehrani ni priporočljivo ...« (Zakon o … ,
2011). Ministrstvo za zdravje je zato oblikovalo Prehranske smernice za oblikovanje pravil
ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (Ministrstvo za
zdravje, 2016), ki jih morajo upoštevati ponudniki televizijskih programov pri oblikovanju
pravil za oglaševanje živil otrokom na televiziji. Cilj smernic je omejitev trženja živil z
manj ugodno prehransko sestavo otrokom ter soustvarjanje okolja, ki podpira zdrave
prehranske navade z namenom zmanjšanja debelosti in pojava kroničnih nenalezljivih
bolezni.

1.3

OGLAŠEVANJE ŽIVIL

Oglaševanje ima lahko pomembno vlogo pri nakupnih in prehranskih odločitvah. Kadar
gre za oglaševanje živil, lahko le-to dolgoročno preko nakupnih odločitev in prehranskih
preferenc vpliva tudi na prehranski status in zdravstveno stanje posameznika. Še posebej
občutljiva populacijska skupina za oglaševanje živil so prav otroci, ki so zaradi
neizkušenosti in nezrelosti pogosto lahka tarča oglaševalcev. Prav zanje oglaševalci
uporabljajo različne usmerjene in agresivne tehnike oglaševanja (Grier in Kumanyika,
2010; Jenkin in sod., 2014).
Oglaševanje živil otrokom je bilo predmet številnih mednarodnih raziskav (Jenkin in sod.,
2009; Kelly in sod.; 2010, Jones in sod., 2012; Kelly in sod., 2013; Swinburn in sod., 2013;
Prowse, 2017; Vandevijvere in sod., 2017; Norman in sod., 2018) in ključna ugotovitev je
bila, da se otrokom v veliki večini oglašujejo živila z manj ugodno hranilno sestavo. V
večini primerov gre za visoko procesirana živila, izdelke, ki vsebujejo veliko sladkorja,
maščob ter soli. Oglaševana živila spadajo večinoma v kategorije sladkarij, sladkih pijač,
mesnin in slanih prigrizkov. Živila, ki jih v prehrani smatramo kot »zdravju prijaznejša«,
torej takšna z bolj ugodno hranilno sestavo, kjer hranila, ki so v prehrani z vidika
varovanja zdravja bolj kritična, niso zastopana v večjih količinah, se praktično ne
oglašujejo. Po ogledu oglasov za različna živila (z manj ugodno hranilno sestavo), so
otroci bolj nagnjeni k uživanju manj zdravih prigrizkov. Oglaševanje živil na otroke vpliva
celo v takšni meri, da zaobide naučene vzorce samoregulacije hranjenja. Še posebej to
vpliva na tiste otroke, katerih starši nadzorujejo njihove vzorce hranjenja, bodisi jim hrano
omejujejo, ali pa jih silijo v hranjenje. Ti otroci so še bolj ranljivi in dovzetni za
oglaševanje manj zdravih živil in kot odziv na tovrstno oglaševanje zaužijejo še več manj
zdravih prigrizkov, kot, če takšnemu oglaševanju ne bi bili izpostavljeni (Norman in sod.,
2018).
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Oglaševalci otroke v oglasih nagovarjajo na različne načine. Pogosto gre v oglasih za
uporabo različnih risanih junakov, ki so otrokom znani iz risank in otroškega programa.
Tovrstni oglasi imajo prav zaradi figur, ki se v njih pojavljajo in jih imajo otroci radi,
pomemben vpliv na otroke in njihov izbor hrane v prihodnosti (Kraak in Story, 2015).
Pogosto se tovrstni liki pojavljajo tudi na embalažah prehranskih izdelkov, ki pa so v
veliko primerih z vidika hranilne sestave manj ugodni (Hebden, 2012). Če bi tovrstne like
in promocije uporabljali na izdelkih z bolj ugodno hranilno sestavo, bi otroci takšne
izdelke dojemali kot boljše in bi jih tudi raje izbrali (Dixon in sod., 2017). Orodja, ki se jih
poslužujejo oglaševalci, bi lahko torej uporabili tudi v prid promocije prehransko bolj
ustreznih izbir.
V tiskanih medijih je meja med oglasi in uredniško vsebino pogosto precej zabrisana. V
Avstralski raziskavi so na primer ugotovili, da vsebine, kjer je očitno, da gre za točno
določen živilski izdelek neke blagovne znamke, pogosto niso jasno označene kot oglasi
(Jones in Reid, 2010; Jones in sod., 2012). Še več, zdi se, kot, da so nekatere tovrstne
vsebine namerno zamaskirane v razne igre, križanke, rebuse in nagradne igre. Takšne
vsebine so otrokom privlačne, večinoma pa se ne zavedajo, da gre v resnici za oglasne
vsebine, kjer je namen promocija določenega izdelka (Jones in sod., 2010). Oglasne
vsebine v otroških in mladinskih tiskanih medijih so torej pogosto prikrite in vplivajo na
sprejemljivost določenih živil pri otrocih, na način, ki se ga otroci ne zavedajo.
Način oglaševanja živil, ki je, predvsem zaradi interneta in razvoja novih medijev, postal
priljubljen pri oglaševalcih, so tudi spletne oglasne igre (angl. »advergames«). Skozi njih
se oglašujejo večinoma živila z manj ugodno hranilno sestavo (Paek in sod., 2014). Ta
način trženja oglaševalcem omogoča zelo usmerjen način trženja in komunikacije z otroki
in mladostniki, le-ti pa ga doživljajo kot zabavo in igro, ne kot oglaševanje. Še posebej so
za spletne oglasne igre dovzetni mlajši otroci (Rifon in sod., 2014). Ugotovili so, da so
otroci po igranju spletnih oglasnih iger, ki promovirajo živila, nagnjeni k večjemu
energijskemu vnosu (Folkvord in sod., 2013; Folkvord in sod., 2014).
Na televiziji se živila pogosto oglašujejo tudi v času otroškega programa. Mednarodne
raziskave, kjer so obravnavali tovrstno tematiko povzemajo, da se, tako, kot je to značilno
tudi za druge medije, tudi v okviru televizijskega programa otrokom najpogosteje
oglašujejo živila z manj ugodno hranilno sestavo (Neville in sod., 2005; Kelly in sod.,
2007; Batada in sod., 2008; Wilson, in Hermanson, 2009; Boyland in sod., 2011; Jenkin in
sod., 2011; Kelly in sod., 2010; Kent in sod., 2014). Prav zaradi agresivnega trženja
prehranskih izdelkov z manj ugodno hranilno sestavo, predvsem v času, ko so pred
televizijskimi zasloni otroci, so v nekaterih državah oglaševanje v času otroškega programa
na televiziji omejili z različnimi regulatornimi predpisi. Obstajajo sicer tudi različne
prostovoljne zaveze s strani industrije, kjer so se proizvajalci zavezali k omejitvi trženja
manj zdravih živil otrokom, na primer Evropska zaveza (EU Pledge … , 2012) in zaveza
odgovornosti proizvajalcev pijač v Sloveniji (GZS, 2015). V svetu se tovrstne iniciative v
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praksi niso izkazale za najbolj učinkovite (Galbraith-Emami in Lobstein, 2013; Harris in
sod., 2015), zato je nastala potreba po zakonski ureditvi tega področja.
Pionirji v omejevanju oglaševanja nezdravih živil otrokom so bili Kanadčani – v provinci
Quebec je tovrstno oglaševanje na televiziji regulirano že od leta 1980 (Le Bodo in sod.,
2017). V Veliki Britaniji so se omejitve oglaševanja živil z manj ugodno hranilno sestavo
lotili leta 2007, ko so omejili oglaševanje tovrstnih živil v času programa, ki je namenjen
otrokom do 16. leta starosti. Kljub temu raziskovalci ugotavljajo, da se je po uvedbi
omejitve oglaševanja nezdravih živil v času otroškega programa, kjer se je izpostavljenost
otrok oglasom za nezdrava živila bistveno zmanjšala, se je oglaševanje tovrstnih živil
premaknilo v druge termine, na primer v čas večernega programa, k so na sporedu vsebine,
ki jih pogosto gleda celotna družina. Otroci so tako v drugih terminih še vedno lahko
izpostavljeni oglasom za nezdrava živila, izpostavljenost gledalcev vseh starostnih skupin
tovrstnim oglasom pa se je celo povečala (Adams in sod., 2012). Za namen določanja,
katera živila se, glede na njihovo hranilno sestavo, lahko oglašujejo v času otroškega
programa in katera ne, so uporabili že omenjen Ofcom model za profiliranje živil.
Zaradi naraščajoče problematike oglaševanja živil z manj ugodno hranilno sestavo in s tem
povezanim naraščanjem bremena s prehrano povezanih sodobnih kroničnih nenalezljivih
bolezni, narašča tudi potreba po spremljanju in vrednotenju oglaševanja živil v različnih
okoljih, kamor spada tudi oglaševanje v medijih. Doslej se tovrstnih raziskav pri nas ni
izvajalo, vsaj ne v širšem obsegu, zato so bodo rezultati naših študij pomembno obogatili
to področje. Nadzor nad tem, kakšna je sestava živil, ki so jim, predvsem otroci,
izpostavljeni v medijih, je nujen za ustrezno zmanjšanje tovrstne izpostavljenosti ter za
načrtovanje ustreznih politik, ki bodo otroke zaščitile pred potencialno škodljivimi
vsebinami.
Mednarodna mreža za raziskave s prehrano in debelostjo povezanih nenalezljivih bolezni
INFORMAS (International Network for Food and Obesity/non communicable diseases
Research, Monitoring and Action Support) v javnem interesu združuje organizacije in
raziskovalce različnih držav z namenom spremljanja, vrednotenja in podpore aktivnosti, ki
pomagajo ustvarjati zdravo prehransko okolje ter prispevajo k zmanjševanju debelosti in
kroničnih nenalezljivih bolezni (Swinburn in sod., 2013). Pripravili so stopenjski načrt
spremljanja oglaševanja živil v različnih medijih (Kelly in sod., 2013), ki glede na
dejavnike spremljanja, ki so vključeni, obsega »minimalni«, »razširjeni« in »optimalni«
načrt spremljanja. S tem pristopom je mogoče oceniti pogostost in stopnjo izpostavljenosti
različnih populacijskih skupin (predvsem otrok) oglaševanju živil ter tehnike, ki se pri tem
uporabljajo ter hranilno sestavo izdelkov, ki se v tovrstnih promocijah pojavljajo.
Predlagani okvir spremljanja omogoča razvoj konsistentnega sistema za spremljanje
oglaševanja živil med državami in skozi različna časovna obdobja. Podoben, vendar
nekoliko manj podroben protokol je pripravila tudi SZO (WHO, 2016a). Programi in
spremljanja, kot sta omenjena INFORMAS in SZO protokol, so koristni z vidika
razumevanja širine problematike oglaševanja živil, še posebej ranljivim populacijskim
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skupinam, kot so otroci. Na osnovi zbranih podatkov je mogoče sprejemati na dokazih
temelječe politične odločitve, ki so usmerjene k varovanju zdravja in ustvarjanju zdravega
prehranskega okolja, ki je eden ključnih dejavnikov za zaščito zdravja prebivalstva. V
tovrstno spremljanje oglaševanja živil v medijih v okviru pobude INFORMAS, smo se
aktivno vključili tudi v Sloveniji.

Hipoteze:
• Pri večini kategorij prepakiranih živil je s prodajnimi podatki utežena količina
natrija nižja od povprečne (ne-utežene) količine natrija znotraj skupine živil.
• V kategorijah predpakiranih živil, ki pomembno prispevajo k prehranskemu vnosu
natrija (predpakirani pekovski izdelki, siri, mesni izdelki), so med leti 2011 in
2015, proizvajalci kljub odsotnosti regulatornih zahtev prostovoljno zmanjšali
vsebnost natrija.
• Na televiziji in v tiskanih medijih se otrokom večinoma oglašujejo živila z manj
ugodno hranilno sestavo.
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2.1.1 Ocena povprečne vsebnosti natrija v predpakiranih živilih s pomočjo označbe
hranilne vrednosti: pomen prodajnih podatkov
Korošec Ž., Pravst I. 2014. Assessing the average sodium content of prepacked foods with
nutrition declarations: the importance of sales data. Nutrients, 6: 3501-3515
Procesirana živila pomembno prispevajo k visokemu prehranskemu vnosu natrija, ki je
povezan s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Z namenom zmanjšanja vsebnosti
natrija v procesiranih živilih in zmanjšanja vnosa natrija na splošno, se uvajajo številni
javnozdravstveni ukrepi. V Sloveniji je bilo predlagano postopno zmanjšanje količine
natrija v procesiranih živilih, spremljanje le-te pa je ključno za oceno napredka na tem
področju. Glavni namen študije je bil testiranje novega pristopa za oceno povprečne
količine s prodajnimi podatki utežene vsebnosti natrija v predpakiranih živilih na tržišču.
Pokazali smo, da kombinacija 12-mesečnih prodajnih podatkov, posredovanih s strani
živilskih trgovcev, ki pokrivajo večino nacionalnega trga, v kombinaciji z obsežno
podatkovno bazo živil, ki vsebuje podatke, vzete iz živilskih označb, predstavlja robusten
in stroškovno učinkovit pristop za oceno s prodajnimi podatki utežene količine natrija v
predpakiranih živilih. Kategorije živil z najvišjo vsebnostjo natrija so bili mesni izdelki
(posebno suhomesnati izdelki), gotove jedi (posebno zamrznjene pice) ter siri. Rezultati
kažejo, da imajo v večini vključenih kategorij, vodilni izdelki na tržišču nižje vsebnosti
natrija kot je povprečje v kategoriji. Predlagana metoda predstavlja odlično orodje za
spremljanje vsebnosti natrija v živilih.
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2.1.2 Spremembe v povprečni vsebnosti natrija v predpakiranih živilih v Sloveniji
med 2011 in 2015
Pravst I., Lavriša Ž, Kušar A, Miklavec K., Žmitek K. 2017. Changes in average sodium
content of prepacked foods in Slovenia during 2011–2015. Nutrients, 9, 9: 952, doi:
10.3390/nu9090952: 11 str.
V letu 2010 je bilo v Sloveniji predlagano prostovoljno postopno zmanjšanje vsebnosti soli
v predpakiranih izdelkih. Namen raziskave je bila določitev vsebnosti natrija v
predpakiranih izdelkih v 2015 in primerjava vrednosti s podatki iz leta 2011. Za
predpakirane izdelke (N=5759), ki so na voljo v glavnih živilskih trgovinah v Sloveniji,
smo zbrali podatke o vsebnosti natrija z označbe živil ter podatke o 12-mesečni prodaji teh
izdelkov. Povprečna s prodajo utežena vsebnost natrija ter delež skupne prodaje natrija
(DSPN) sta bila izračunana na ravni različnih kategorij, še posebej pa smo se osredotočili
na predelano meso (DSPN: 13,3 %; 904 mg Na/100 g), kruh (9,1 %; 546 mg), siri (5,1
%;524 mg) ter gotove jedi (2,2 %; 510 mg). Zmanjšano s prodajnimi podatki uteženo
vsebnost natrija smo opazili pri sirih (57 %), nevtralni trend pri predelanem mesu (99 %)
ter kruhu (100 %), večja vsebnost natrija pa je bila prisotna pri gotovih jedeh (112 %).
Podobne trende smo opazili za povprečno vsebnost natrija, vendar je bila razlika značilna
le v primeru gotovih jedi. Statistično značilnih razlik nismo opazili pri ujemajočih izdelkih,
čeprav je bila približno tretjina ujemajočih se izdelkov reformulirana z znižanjem količine
natrija za več kot 3,8 %. Da bi zagotovili zmanjšanje vsebnosti soli v procesiranih živilih v
Sloveniji, so potrebne še dodatne aktivnosti. Aktivnosti bi morale vključevati tesnejše
sodelovanje z živilsko industrijo, dodatno izobraževanje potrošnikov ter določitev
specifičnih omejitev za vsebnost natrija v ključnih kategorijah živil.

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

29

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

30

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

31

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

32

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

33

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

34

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

35

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

36

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

37

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

38

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

39

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

40

2.1.3 Oglaševanje živil otrokom na televiziji v Sloveniji: analiza 12-mesečnega
vzorca oglaševanja
Korošec Ž., Pravst I. 2016. Television food advertising to children in Slovenia: analyses
using a large 12-month advertising dataset. International Journal of Public Health, 61:
1049–1057
Namen: Oglaševanje energijsko gostih živil je prepoznano kot zelo verjeten faktor
prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Da bi oblikovalce politik stimulirali k
uporabi prehranskega profiliranja živil, za namen omejevanja oglaševanja živil otrokom, je
bil pred kratkim s strani SZO predlagan harmoniziran model za profiliranje živil. Namen
študije je evaluacija oglaševanja živil na televizijskih kanalih v Sloveniji, z uporabo
omenjenega modela za profiliranje.
Metode: Analizo smo opravili na reprezentativnem vzorcu 93902 s prehrano povezanih
oglasih, predvajanih v Sloveniji v letu 2013. Oglase smo povezali z živili, ki smo jih nato
kategorizirali glede na SZO in Ofcom model za prehransko profiliranje živil.
Rezultati: Oglaševanje čokolade in slaščic je predstavljalo 37 % s hrano povezanega
oglaševanja v vseh terminih gledanosti in 77 % v terminih gledanosti otrok (4-9 let). V teh
terminih 96 % oglasov za živila ni zadostilo kriterijem za dovoljeno oglaševanje glede na
prehranski profil SZO.
Zaključki: Slovenski rezultati kažejo, da je ob odsotnosti regulatornih omejitev oglaševanja
živil, oglaševanje živil otrokom na televiziji skoraj izključno vezano na energijsko gosta
živila. Predlagane so tudi manjše modifikacije predlaganega SZO profila.
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2.1.4 Trendi oglaševanja živil otrokom v slovenskih revijah
Lavriša Ž., Erjavec K., Pravst I. 2018. Trends in marketing foods to children in Slovenian
magazines: a content analysis. Public Health Nutrition, 21, 18:3344-3353
Copyright: the authors. Reprinted with permission. (Priloga C)
Namen: Oglaševanje živil je pomemben dejavnik, ki vpliva na prehranske preference
otrok. V Sloveniji je uporaba revij med otroki široko razširjena, zato smo raziskali
oglaševanje živil v otroških in mladinskih revijah v letih 2013 in 2017. Rezultate smo
primerjali z oglaševanjem živil v revijah, namenjenih odrasli populaciji.
Metode: Ponovljena presečna študija. V revijah smo poiskali vse omembe živil (OŽ). Vse
OŽ so bile kategorizirane in ovrednotene glede na SZO model za profiliranje živil.
Lokacija: Slovenija
Vzorec: Vsi izvodi revij za otroke in mladostnike in izbran vzorec časopisov in revij,
namenjenih odrasli populaciji, izdani v letu 2013 in 2017 v Sloveniji.
Rezultati: Analizirali smo 175 izvodov revij za otroke in mladostnike (92 v 2013 in 83 v
2017) ter 675 izvodov revij in časopisov, namenjenih odrasli populaciji (345 v 2013 in 330
v 2017). V 2017 je bil v otroških in mladinskih revijah opazen upad oglaševanja, nasprotno
pa smo ugotovili za časopise in revije, namenjene odrasli populaciji. V 2017 so v otroških
in mladinskih revijah prevladovali običajni oglasi, medtem, ko je bilo v 2013 83 % OŽ
igric/ugank, nagradnih iger ter promocijskih prikazov izdelkov. Najpogosteje oglaševana
skupina živil v otroških in mladinskih revijah so bile sladkarije, v časopisih in revijah,
namenjeni odrasli populaciji pa prehranska dopolnila. Večina živil v otroških in mladinskih
revijah je glede na SZO model za profiliranje živil razvrščena kot »nedovoljena za
oglaševanje« v obeh letih (98 % v 2013 in 100 % v 2017).
Zaključki: Oglaševanje v otroških in mladinskih revijah se še vedno nanaša predvsem na
živila z manj ugodno hranilno sestavo. Obseg oglaševanja živil se je od leta 2013 bistveno
zmanjšal. Nasprotno, se je obseg oglaševanja živil v revijah, namenjenih odrasli populaciji
povečal in se v glavnem nanaša na oglaševanje prehranskih dopolnil in živil, ki ne
ustrezajo kriterijem SZO modela za dovoljeno oglaševanje živil.
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RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

Namen doktorske naloge je bil ovrednotiti hranilno sestavo predpakiranih živil, ki so na
voljo na slovenskem tržišču ter živil, ki se oglašujejo v medijih. Na osnovi pridobljenih
podatkov in zastavljenih hipotez, so v nadaljevanju predstavljene glavne ugotovitve in
diskusija rezultatov.
Hranilno sestavo predpakiranih živil, ki so na voljo na slovenskem tržišču, smo preučevali
na primeru vsebnosti natrija v živilih. Ugotavljali smo, katere kategorije živil so najbolj
kritične z vidika vsebnosti natrija ter kakšni so podatki o povprečni vsebnosti natrija v
živilih, če jih utežimo z upoštevanjem podatkov o prodaji posameznih živil. Na ta način
smo primerjali povprečno vsebnost natrija v predpakiranih živilih na slovenskem tržišču
ter razliko med povprečnim vrednostmi natrija med letoma 2011 in 2015.
Pri oglaševanju živil v medijih, smo se v raziskavah osredotočili na oglaševanje živil na
televiziji in v tiskanih medijih, kjer smo še posebno pozornost posvetili hranilni sestavi
živil, katerih oglaševanje je usmerjeno k otrokom. Hranilno sestavo oglaševanih živil smo
ovrednotili z metodami prehranskega profiliranja živil.

3.1.1 Pomen uporabe podatkov o prodaji živil na primeru vsebnosti natrija v
predpakiranih živilih

Natrij je eno izmed hranil, katerih vsebnost v živilih na tržišču je smiselno natančneje
spremljati, saj so previsoke količine zaužitega natrija povezane z razvojem kroničnih
nenalezljivih bolezni. Z ozirom na to je Slovenija leta 2010 sprejela Nacionalni akcijski
načrt za zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010–
2020, ki med drugim vključuje tudi postopno zniževanje količine natrija v živilih s strani
industrije (Ministrstvo za zdravje, 2010). Za oceno učinkovitosti tovrstnih programov, je
potrebno spremljanje stanja sestave živil na tržišču, konkretneje vsebnosti natrija v živilih,
kar smo izvedli v okviru naših raziskav.
V naši študiji smo preverjali hipotezo, ali je pri večini kategorij prepakiranih živil s
prodajnimi podatki utežena količina natrija nižja od povprečne (ne-utežene) količine natrija
znotraj skupine živil, ki smo jo tudi potrdili. Z vidika vnosa natrija s prehrano, so določene
kategorije živil bistveno bolj problematične kot druge. Dostopnost natrija v živilih, ki so na
voljo na slovenskem tržišču, so prvič raziskovali za obdobje let 2000 - 2009 (Hlastan Ribič
in sod., 2014). Za oceno so med drugim uporabili podatke o povprečni porabi živil v
gospodinjstvih, ki jih zbira Statistični urad Slovenije ter podatke o hranilni sestavi živil.
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Ugotovljeno je bilo, da so glavne skupine živil, ki v prehrani prebivalcev Slovenije
pomembno prispevajo k prehranskemu vnosu natrija, kruh in pekovski izdelki, mesni
izdelki, konzervirana zelenjava ter siri. V skupino kruha smo vključili tudi predpakirano
pekovsko pecivo (žemlje, štručke, ipd.). Do podobnih zaključkov smo prišli tudi v naši
raziskavi, ki je zajemala 5104 predpakirana živila s slovenskega tržišča. Skupine živil z
najvišjo povprečno vsebnostjo natrija (PVN) so bili mesni izdelki (predvsem suhi mesni
izdelki), gotove jedi (predvsem zamrznjene pice) ter siri. K prehranskemu vnosu natrija pri
prebivalcih Slovenije pomembno prispeva tudi kruh, zaradi pogostosti njegovega uživanja
(Hlastan Ribič in sod., 2014), kljub temu, da ne sodi med živila z zelo visoko vsebnostjo
natrija. Primerjava podatkov o letni prodaji za živila v našem vzorcu, z uradnimi
nacionalnimi statističnimi podatki o porabi živil v gospodinjstvih, je pokazala, da je naš
vzorec pokril precejšen prodaje izdelkov, le pri kruhih je bil delež nižji (7 %), saj se v
Sloveniji kruh prodaja večinoma kot ne predpakirano živilo, precej pa se ga proda tudi v
pekarnah.
Ko smo podatke o povprečni vsebnosti natrija v posameznih skupinah živil utežili s
podatki o letni prodaji izdelkov, smo ugotovili, da so pri večini skupin živil s prodajo
utežene povprečne vsebnosti natrija (PPVN) nižje od povprečja natrija v posameznih
skupinah živil in tako potrdili zastavljeno hipotezo. Iz tega sledi, da imajo vodilni izdelki
na tržišču, torej tisti z večjim deležem prodaje, ki so pri potrošnikih bolj priljubljeni, nižjo
vsebnost natrija kot je povprečje v določeni skupini živil. Razlog za to ni nujno večja
osveščenost potrošnikov o nevarnostih pretiranega vnosa soli za zdravje, ampak bolj
verjetno preference potrošnikov glede senzoričnih lastnosti teh izdelkov, njihove cene in
drugih faktorjev, ki vplivajo na potrošnikovo izbiro živil. V Veliki Britaniji so izvedli
študijo (Mhurchu in sod., 2011), kjer so pri določanju povprečne vsebnosti natrija v živilih
prav tako upoštevali prodajo izdelkov in nasprotno kot smo pri nas, ugotovili, da je pri
številnih skupinah živil s prodajo utežena povprečna vsebnost natrija višja kot neutežena.
V tej raziskavi je bil sicer uporabljen drugačen metodološki pristop, kot smo ga uporabili v
naši študiji, saj so podatke zbirali preko panela potrošnikov, za našo raziskavo pa so
podatke o letni prodaji posredovali trgovci. Zbiranje tovrstnih podatkov preko panela
potrošnikov je sicer eden od učinkovitih načinov pridobivanja podatkov, kar je bilo
uporabljeno tudi v nekaterih drugih študijah (Mhurchu in sod., 2011; Eyles in sod., 2013).
Zbiranje podatkov o nakupu živil preko panela potrošnikov v Sloveniji zaenkrat žal ni
mogoče, saj tovrstni potrošniški paneli niso na voljo.
Največja odstopanja med povprečno vsebnostjo natrija znotraj posamezne skupine živil in
s prodajo uteženega povprečja natrija, smo v letu 2011 ugotovili pri skupini masla in
zamrznjenih slanih jedi. Na tržišču sta na voljo soljeno in nesoljeno maslo, vendar je
neslano maslo pri potrošnikih bolj priljubljeno in ima torej tudi večji prodajni delež kot
slano maslo. To je tudi razlog, da je bila s prodajo utežena povprečna vsebnost natrija v
skupini masla (31 mg Na/100 g izdelka) nižja od neutežene (205 mg/100 g izdelka). Pri
zamrznjenih slanih jedeh je šlo prav tako očitno za večjo naklonjenost potrošnikov
izdelkom, ki vsebujejo nižjo količino natrija kot je povprečje v skupini.
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Rezultati kažejo, da je upoštevanje prodajnih podatkov lahko velikega pomena, kadar
ocenjujemo hranilno sestavo živil, predvsem z vidika pomena za javno zdravje. Posebej
pomembna je sestava živil, ki so pri potrošnikih bolj priljubljena, saj ta živila pomembneje
prispevajo k prehranskemu vnosu določenih hranil. Ključno je torej, kakšna je sestava
živil, ki jih potrošniki najpogosteje kupujejo. Ti podatki so lahko v pomoč tudi pri izboru
živil za reformulacijo, saj je reformulacija med potrošniki bolj priljubljenih živil z vidika
varovanja javnega zdravja najbolj smiselna.
Glavna omejitev pri študijah sestave živil in vsebnosti določenih hranil je, da podatki o
hranilni vrednosti niso vedno na voljo za konkretne izdelke. Laboratorijske analize
vsebnosti hranil pri zelo velikih vzorcih živil ne pridejo v poštev, saj so časovno potratne
in stroškovno neučinkovite, črpanje podatkov o hranilni vrednosti živil z različnih
podatkovnih baz pa nam lahko da preveč splošne podatke, saj so v podatkovnih bazah
pogosto na voljo le podatki za generična živila in ne za konkretne blagovne znamke
izdelkov. Najlažje in najbolj zanesljivo je, kadar lahko podatke o hranilni vrednosti
izdelkov črpamo neposredno z označbe hranilne vrednosti. V času popisa izdelkov, ki so
bili vključeni v naš vzorec (leta 2011), označevanje hranilne vrednosti na izdelkih še ni
bilo zakonsko obvezno. Od leta 2016, ko je postal ta podatek obvezen del označbe velike
večine predpakiranih izdelkov (Uredba EU … , 2011), je tovrstno spremljanje in
vrednotenje bistveno lažje, saj so podatki o hranilni vrednosti na voljo za bistveno večje
število predpakiranih živil. V raziskavo je zato lahko vključenih tudi več izdelkov, kar nam
da boljši pregled nad stanjem na tržišču. V raziskavi, kjer smo primerjali vsebnost natrija v
predpakiranih živilih na tržišču med letoma 2011 in 2015, je že razvidno, da ima na
označbi podatke o hranilni vrednosti živila v letu 2015 označen precej večji odstotek živil
(69,2 %), kot v letu 2011, ko je bil ta podatek na označbi na voljo le na 36,7 % živil.

3.1.2 Primerjava vsebnosti natrija v živilih med letoma 2011 in 2015

V raziskavi smo preverjali hipotezo, ali v kategorijah predpakiranih živil, ki pomembno
prispevajo k prehranskemu vnosu natrija (predpakirani pekovski izdelki, siri, mesni
izdelki), so med leti 2011 in 2015, proizvajalci kljub odsotnosti regulatornih zahtev
prostovoljno zmanjšali vsebnost natrija, kar smo glede na rezultate, komentirane v
nadaljevanju ovrgli. Primerjava vsebnosti natrija v predpakiranih živilih med letoma 2011
in 2015 je pokazala, da so bili glavni viri natrija v predpakiranih živilih na slovenskem
tržišču v letu 2015 mesni izdelki, konzervirana zelenjava ter kruh. Vodilna skupina živil z
najvišjim deležem natrija, tako kot v 2011 (PVN: 1116 mg/100 g, PPVN: 909 mg/100 g)
tudi v 2015 (PVN: 984 mg/100 g, PPVN: 904 mg/100 g) ostaja skupina mesnih izdelkov.
Kljub temu, da se je povprečna vsebnost natrija v tej skupini živil nekoliko znižala, razlika
ni bila statistično značilna. Tudi s prodajo uteženo razmerje natrija v tej skupini živil med
obema letoma ne kaže bistvenega zmanjšanja (PPVN 2015/2011: 99 %). S prodajo utežena
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povprečna vsebnost natrija se je zmanjšala pri skupinah sirov, masla in margarin, piškotov
ter mesnih namazov, kar sicer velja tudi za povprečje natrija znotraj teh skupin brez
uteženja s prodajnimi podatki. Povečano vsebnost s prodajo uteženega natrija smo
ugotovili pri skupini peciva gotovih jedi, majonez/dresingov in omak za testenine.
Podoben trend kaže tudi običajno povprečje natrija znotraj nekaterih izmed teh skupin
živil, saj smo statistično značilno zvišanje vsebnosti natrija ugotovili pri gotovih jedeh in
omakah za testenine. Skupinam živil, kot so gotove jedi in izdelki hitre prehrane, bi morali
posvetiti še posebno pozornost z vidika nadzora in zmanjšanja količine natrija, saj
postajajo pri potrošnikih zaradi narave izdelkov in njihove praktičnosti vse bolj priljubljene
(Barlow in sod., 2016; Sarmugam in Worsley, 2015), medtem ko je njihova hranilna
sestava pogosto manj ugodna.
V nobeni od skupin živil v vzorcu, se povprečna vsebnost natrija ni statistično značilno
znižala. Našo hipotezo, da so v kategorijah predpakiranih živil, ki pomembno prispevajo k
prehranskemu vnosu natrija (predpakirani pekovski izdelki, siri, mesni izdelki), med leti
2011 in 2015, proizvajalci kljub odsotnosti regulatornih zahtev prostovoljno zmanjšali
vsebnost natrija, smo zato ovrgli. Omejitev primerjave podatkov o vsebnosti natrija v
predpakiranih izdelkih sicer predstavlja dejstvo, da za precejšnje število izdelkov v vzorcu
iz leta 2011 podatek o vsebnosti natrija ni bil na voljo.
Kot je bilo že ugotovljeno (Hlastan Ribič in sod., 2014), kruh pomembno prispeva k
prehranskemu vnosu soli v Sloveniji, kar smo ugotovili tudi v naši študiji, kjer je v letu
2015 kruh prispeval 9,1 % skupne prodaje natrija v predpakiranih izdelkih. Kljub temu, da
je bilo znižanje količine natrija v kruhih eden od ciljev Nacionalnega akcijskega načrta za
zniževanje soli v prehrani (Ministrstvo za zdravje, 2010), med letoma 2011 in 2015 ni bilo
opažene statistično značilne razlike v povprečni vsebnosti natrija v kruhih. Povprečna
vsebnost natrija v tej skupini živil se je v letu 2015 celo nekoliko povečala in sicer iz 488
mg/100 g, na 530 mg/ 100 g. S prodajo utežena povprečna vsebnost natrija v kruhih je v
letu 2015 ostala enaka kot v 2011, 492 mg/100 g. Za primerjavo, v britanski študiji so v
skupini kruhov v petih letih (2006 - 2011) opazili približno 10 % znižanje količine natrija
(Mhurchu in sod. 2011, Eyles in sod., 2013), na Novi Zelandiji so v desetih letih (2003 –
2013) dosegli znižanje za 14 % (Monro in sod., 2015), v Avstraliji pa v treh letih (2010 –
2013) znižanje količine natrija za 9 % (Trevena in sod., 2014). Ker se v Sloveniji večina
kruha proda v obliki ne predpakiranega kruha, je naše rezultate težko posplošiti na vse
kruhe, ki so na voljo na tržišču, vendar so dobljeni podatki kljub temu pokazatelj, kaj se
dogaja s hranilno sestavo v tej skupini živil.
Spodbuden podatek je, da so tudi v letu 2015 s prodajo utežene vsebnosti natrija v večini
skupin predpakiranih živil, ki so na voljo na slovenskem tržišču, nižje od povprečnih
vsebnosti natrija znotraj posameznih skupin živil, kar kaže na to, da imajo tudi v letu 2015
vodilni izdelki na tržišču nižjo povprečno vsebnost natrija od povprečja znotraj
posameznih skupin živil.
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Primerjava nekaterih razpoložljivih enakih izdelkov med obema letoma je pokazala, da,
kljub temu, da je bila približno tretjina izmed teh izdelkov reformulirana z znižano
vsebnostjo natrija za več kot 3,8 %, razlike niso bile statistično značilne. Proizvajalci se
torej s spreminjanjem sestave živil usmerjajo v pravo smer, vendar so na tem področju
potrebne še dodatne aktivnosti in ukrepi.
Rezultati naših raziskav so pokazali, da ima Nacionalni akcijski načrt za zmanjševanje
uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010–2020 omejen vpliv na
vsebnost natrija v ključnih skupinah živil, ki pomembno prispevajo k njegovemu
prehranskemu vnosu. Čeprav se je v nekaterih izmed ključnih skupin živil, ki prispevajo k
prehranskemu vnosu natrija povprečna količina natrija nekoliko zmanjšala (siri in mesni
izdelki), razlike niso statistično značilne. Ker se obdobje, za katerega je bil načrt
zastavljen, v letu 2020 izteka, rezultati pa zaenkrat z vidika javnozdravstvenega ukrepanja
niso zadovoljivi, bi bilo na nacionalni ravni smiselno razmišljati o dodatnih aktivnostih za
doseganje zmanjšanja vnosa natrija v slovenski populaciji. Cilji in aktivnosti, zapisani v
Nacionalnem akcijskem načrtu za zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev
Slovenije za obdobje 2010–2020, so trenutno zgolj priporočila in za proizvajalce živil niso
obvezna, ampak predstavljajo le usmeritve. Kadar se izvajajo aktivnosti le na prostovoljni
osnovi, je doseganje želenih rezultatov lahko težje in manj učinkovito, s čimer se soočajo
tudi drugod po svetu (Souza in sod., 2016). Nujno bi bilo tesnejše sodelovanje z živilsko
industrijo in večje ozaveščanje prebivalcev glede te problematike. Nacionalni akcijski
načrt za zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010–
2020 trenutno predvideva delež letnega znižanja vsebnosti natrija v skupinah živil. Za
ključne skupine živil, ki so bile prepoznane kot tiste, ki najbolj prispevajo k prehranskemu
vnosu natrija, bi bilo smiselno postaviti ciljne povprečne vsebnosti natrija, znotraj teh
skupin živil, kar bi dalo jasnejše cilje in usmeritve industriji. Glede na rezultate naše
raziskave, bi bilo verjetno na nacionalni ravni v skupinah živil, ki so z vidika prehranskega
vnosa natrija najbolj kritične, smiselno ukrepati tudi v smeri določitve najvišje dovoljene
vrednosti dodanega natrija, kot so to storili v Argentini (Allemandi in sod., 2015). Na
Nizozemskem je, zanimivo, tak ukrep za skupino pekovskih izdelkov predlagal kar sam
pekarski sektor, da bi s tem zagotovili pošteno konkurenco med proizvajalci (Ministerie
van Volksgezondheid, 2014). Vprašanje, ki se na tem mestu zastavlja je sicer, kako bi bilo
s konkurenčnostjo takih izdelkov na trgu, saj bi bili potrošnikom na voljo tudi tuji izdelki,
kjer proizvajalcem ne bi bilo treba upoštevati mejnih vrednosti natrija v izdelkih.
Pri zniževanju prehranskega vnosa natrija med prebivalci ima pomembno vlogo tudi
ozaveščenost potrošnikov o škodljivem vplivu previsokega vnosa natrija na zdravje in
njihovo zavedanje o pomenu zdravega načina življenja. Izobraževanje prebivalcev o
zdravih prehranskih izbirah izdelkov z nižjo vsebnostjo natrija je vsekakor smiselno. Naši
rezultati so pokazali, da je upoštevanje podatkov o prodaji pomemben pokazatelj, kateri
izdelki so z vidika potrošnikov pomembnejši. Če bodo potrošniki raje posegali po izdelkih
z nižjo vsebnostjo natrija, kot je povprečje znotraj posamezne skupine živil, je bolj

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

66

verjetno, da se bodo izdelki s takšno prehransko sestavo tudi obdržali na tržišču, povečala
pa se je tudi ponudba tovrstnih živil.
Pomembno vlogo pri potrošnikovem izboru živil ima lahko tudi označevanje živil (Regan
in sod., 2017). Na Novi Zelandiji že vrsto let obstaja simbol »Tick«. Gre za simbol, ki ga
lahko proizvajalci umestijo na izdelek v okviru prostovoljnega označevanja, pridobijo pa
ga lahko izdelki z ugodno prehransko sestavo. Med potrošniki je ta simbol dobro
prepoznan kot simbol, ki ga nosijo izdelki, ki predstavljajo bolj zdravo prehransko izbiro.
Ugotovili so, da so skozi ta program pomembno vplivali na proizvajalce živil, ki so z
reformulacijo obstoječih izdelkov in snovanjem novih, s prehranskega vidika potrošniku
prijaznejših živil z nižjo vsebnostjo natrija, pomembno znižali količino natrija v številnih
izdelkih, kot so žita za zajtrk, namazi, omake in mesni izdelki (Ning in sod., 2017).
Podobne pozitivne učinke na reformulacijo živil v smislu zniževanja količine natrija so
opazili tudi na Nizozemskem. Možnost rabe »Choices« simbola, je motivirala proizvajalce
za reformulacijo nekaterih živil iz kritičnih skupin živil, kar se je odrazilo v znižanju
količine natrija v mesnih izdelkih, juhah in sendvičih (Vyth in sod., 2010). Tudi v
Sloveniji obstaja simbol varovalnega živila, ki ga podeljuje Društvo za srce in ga je
mogoče uporabiti med drugim tudi na izdelkih, ki vsebujejo manj natrija (Miklavec in sod.,
2016). Krepitev prepoznavnosti tovrstnih simbolov na živilih je smiselna, saj njihova
prepoznavnost med potrošniki in zaupanje vanje omogočata zdravju prijaznejšo izbiro
živil, kar bi bilo smiselno izkoristiti tudi v primeru spodbujanja uživanja izdelkov z nižjo
vsebnostjo natrija. Spodbujanje reformulacije živil bi moralo delovati v smeri izboljšanja
hranilne sestave živila z več vidikov, ne le zniževanja količine natrija, ampak tudi drugih v
prehrani kritičnih hranil – na primer vsebnosti maščob, sladkorja in drugih. V praksi je to
ponekod že opazno, saj proizvajalci z reformulacijo izdelka nemalokrat izboljšajo celoten
prehranski profil živila in se ne osredotočajo le na eno hranilo, kar ima z
javnozdravstvenega vidika še večji učinek (Clapp in sod., 2018).

3.1.3 Sestava oglaševanih živil na slovenskem tržišču

V zvezi s sestavo oglaševanih živil na slovenskem tržišču, smo zastavili hipotezo, da se na
televiziji in v tiskanih medijih otrokom večinoma oglašujejo živila z manj ugodno hranilno
sestavo, kar smo z rezultati naših raziskav potrdili. Rezultati profiliranja živil v obeh
izbranih medijih namreč kažejo na oglaševanje živil z manj ugodno hranilno sestavo.
Z vidika varovanja javnega zdravja, je še posebej pomembno, kakšna je sestava živil, ki se
aktivno oglašujejo v medijih. Potrošniki smo pri izboru živil namreč nagnjeni k
preferiranju oglaševanih živil, kar je nenazadnje tudi eden od namenov oglaševanja. Za
vpliv oglaševanja so še posebej dovzetni otroci, zato je vsekakor pomembno, kakšna je
vsebina oglasov, ki so jim izpostavljeni. Kadar gre za oglaševanje živil, je to še toliko
večjega pomena, saj ima sestava oglaševanih živil, ki med otroki postanejo priljubljena,
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lahko velik in dolgoročen vpliv na njihovo zdravje. Dokazano je, da je prevalenca
debelosti pri otrocih tesno povezana s časom, ki ga preživijo pred televizijskimi (TV)
ekrani (Caroli in sod., 2004; Machado-Rodrigues in sod., 2015). Razlogov za to je sicer
verjetno več. Po eni strani gre lahko za vpliv predvajanih vsebin na prehrano otok, po drugi
strani pa gledanje televizije otrokom tudi krajša čas v katerem bi lahko bili fizično aktivni.
Slednje je velik problem tudi pri slovenskih otrocih, saj jih je le 20 % fizično aktivnih vsaj
toliko, da zadostijo priporočilom SZO (WHO, 2013b).
V raziskavi oglaševanja živil na slovenskih televizijskih programih, smo za leto 2013
spremljali 12-mesečno oglaševanje na sedmih televizijskih kanalih. Zajeli smo tako
nacionalne, kot tudi komercialne televizijske kanale. Oglaševanje živil na televiziji smo
spremljali za dve starostni skupini otrok in sicer otroke starosti 4-9 let in 10-14 let. Za ti
dve starostni skupini smo tudi določili najvišje termine gledanosti (NTG 4-9 in NTG 1014), ko je pred TV največ otrok iz teh starostnih skupin. Za primerjavo smo spremljali tudi
oglaševanje v celotnem programu (CP). Oglaševana živila smo razdelili v posamezne
skupine živil, hranilno sestavo živil, ki so se oglaševala v času posameznega otroškega
programa, pa smo tudi ovrednotili z Ofcom modelom za prehransko profiliranje živil ter
SZO modelom za prehransko profiliranje živil. Ugotovili smo, da se otrokom oglašujejo
večinoma živila z manj ugodno prehransko sestavo. Podobno stanje ugotavljajo tudi
drugod po svetu (Neville in sod., 2005; Powell in sod., 2007; McHiza in sod. 2013;
Romero-Fernandez in sod., 2013; Kent in sod., 2014; Bugge, 2016; Elsey in Harris, 2016).
Največ živil z manj ugodno hranilno sestavo se je oglaševalo prav v času, ko je gledanost s
strani najmlajših otrok (4-9 let) največja. V tem terminu gledanosti kar 96 % oglaševanih
živil ni zadostilo kriterijem za dovoljeno oglaševanje po SZO modelu ter 95 % po Ofcom
modelu. Pri starostni skupini otrok 10 – 14 let je odstotek živil z manj ugodno hranilno
sestavo nekoliko nižji (SZO model: 81 %, Ofcom model: 76 %), vendar je še vedno zelo
visok in zaskrbljujoč, saj veliko večino živil, ki so jim otroci izpostavljeni v oglasih,
predstavljajo prav živila s kritično hranilno sestavo. Porazdelitev oglaševanih živil po
skupinah je pokazala, da se otrokom v obdobju, ko je gledanost s strani otrok starostne
skupine 4-9 let najvišja (NTG 4-9) v 77 % časa trajanja oglasov prikazujejo oglasi živil s
skupine čokolad in sladkarij. Razen oglasov za linije izdelkov in prehranska dopolnila, ki
skupaj predstavljata 18 % oglaševanja, so druge skupine živil praktično zanemarljivo
zastopane. V terminih, ko je gledanost s strani otrok starostne skupine 10-14 let najvišja
(NTG 10-14), so poleg skupine čokolad in sladkarij (43 %) v oglasih bolj zastopane še
skupine pijač (10 %), peciva (8 %) ter prehranskih dopolnil (8 %). Omenjene skupine živil
predstavljajo največji delež trajanja oglasov tudi v celotnem programu, vendar so v teh
terminih tudi ostale skupine živil bolj zastopane in oglaševanje ni tako izrazito omejeno na
nekaj skupin živil kot je to opazno pri terminih najvišje gledanosti s strani otrok.
Pri oceni izpostavljenosti oglaševanju živil je zelo pomembna ustrezna interpretacija
dobljenih rezultatov. Ker nas pri otrocih zanima tudi trajanje izpostavljenosti oglasom za
živila, saj je pri negativnih vplivih na zdravje otrok pomemben predvsem čas, ki ga otroci
preživijo pred televizijo (Caroli in sod., 2004), smo ugotovili, da je smiselno rezultate
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prikazati in vrednotiti kot čas trajanja oglasov, ne zgolj kot število predvajanih oglasov.
Pomembnost tega se kaže npr. pri skupini čokolad in sladkarij v PVH 4-9, kjer je bil
ugotovljen delež posameznih oglasov v tej skupini živil 27 %, vendar so ti oglasi šteli kar
77 % skupnega časa oglaševanja živil, torej so bili posamezni oglasi za to skupino živil
večkrat in pogosteje predvajani v terminih najvišje gledanosti s strani otrok.
V raziskavi smo uporabili tudi dva modela vrednotenja hranilne sestave živil, Ofcom
model in SZO model. Ker gre za različna sistema vrednotenja, smo želeli ugotoviti, kakšno
je ujemanje teh dveh modelov na konkretnem vzorcu oglaševanih živil. Rezultati so
pokazali zelo dobro ujemanje v obeh setih podatkov. Razlike med rezultati vrednotenja z
vsakim od modelov so nastale predvsem zaradi klasifikacije določenih živil v skupine. Na
primer glede na SZO model sodijo žvečilni gumiji brez sladkorja v kategorijo čokolad in
sladkarij, ki je po SZO modelu v celoti prepovedana za oglaševanje, po Ofcom modelu, pa
se glede na hranilno sestavo ta živila uvrščajo med »zdrava« živila. Ravno obratno je pri
skupini maščob in olj, kjer so živila iz te skupine zaradi visoke vsebnosti maščob
točkovana kot nezdrava po Ofcom modelu, po SZO modelu pa se pri tej skupini živil
upošteva predvsem vsebnost nasičenih maščob in vsebnost skupnih maščob nima tako
velike teže.
Omenjena dva sistema prehranskega profiliranja se uporabljata za namen zakonskega
omejevanja oglaševanja živil z manj ugodno prehransko sestavo otrokom, obstajajo pa tudi
modeli, ki so bili zasnovani s strani industrije kot del njihove zaveze za omejevanje
tovrstnega oglaševanja. V raziskavi, kjer so primerjali različne modele prehranskega
profiliranja živil (Brinsden in Lobstein, 2013), so ugotovili, da so modeli, ki jih uporablja
industrija kot del samoregulacije, bistveno manj restriktivni, kot tisti, ki se uporabljajo za
zakonsko omejevanje oglaševanja živil otrokom na državni ravni. Zadnji imajo običajno
strožje kriterije predvsem kar se tiče vsebnosti sladkorja v oglaševanih živilih.
V Sloveniji smo oglaševanje nezdravih živil prvič jasno regulirali in definirali v letu 2017,
ko so bile sprejete in objavljene Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za
zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (Ministrstvo za zdravje, 2016), ki
so bile predvidene v Zakonu o avdiovizualnih medijskih komunikacijah (Zakon o
avdiovizualnih …, 2011). V kriterije, kakšna mora biti sestava živil, ki se oglašujejo v času
otroškega programa na televiziji, je vključen SZO model za profiliranje živil, ki so mu bile
dodane manjše modifikacije v določenih skupinah živil. Sprejetje omenjenih pravil
predstavlja velik korak naprej, saj to področje doslej ni bilo regulirano. Kot je pokazala
naša raziskava, je bila tovrstna omejitev oglaševanja živil nujna, saj so bili otroci,
predvsem najmlajši, ki predstavljajo v smislu psihološkega vpliva in dolgoročnega vpliva
na prehranjevalne navade in zdravje tudi najbolj ranljiv del populacije, najbolj
izpostavljeni prav živilom z najmanj ugodno prehransko sestavo, ki vsebujejo velike
količine predvsem sladkorja in maščob.
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Kljub temu, da je oglaševanje živil otrokom na televiziji danes regulirano, pa ostaja še
vrsta drugih kanalov, kjer so otroci izpostavljeni oglaševanju živil z manj ugodno hranilno
sestavo. Eden izmed medijev, v katerem so otroci pogosto v stiku z oglaševanjem živil, so
otroški tiskani mediji, torej revije, namenjene otrokom in mladostnikom. Prej omenjen
zakon namreč omejuje le oglaševanje živil na televiziji, kar pomeni, da je izbor oglasov v
tiskanih medijih še vedno prepuščen predvsem izbiri urednikov. Kljub temu, da je branost
tiskanih medijev v upadu in je vedno bolj v ospredju uporaba sodobnih medijev, kot so
internet, družbena omrežja in različne aplikacije na pametnih mobilnih telefonih, pa tiskani
mediji v Sloveniji ostajajo pomembni, še posebej za najmlajšo populacijo. Številne otroške
revije so namreč vključene v šolski kurikulum (Kroflič in sod., 2001), kot gradivo pa jih
uporabljajo tudi v vrtcih. S tega vidika s strani staršev, učiteljev in vzgojiteljev uživajo tudi
svojevrsten ugled, saj jim le-ti zaupajo. Najbolj priljubljene slovenske otroške revije med
otroki starosti 6-12 let dosežejo skoraj 75 % omenjene populacije (Erjavec, 2013).
V naši raziskavi smo primerjali oglaševanje v tiskanih medijih v letu 2013 in 2017. Za
vrednotenje hranilne sestave živil, ki se oglašujejo v otroških in mladinskih revijah, smo
uporabili SZO model za profiliranje živil, ki je trenutno aktualen v EU, kot že rečeno, pa je
bil za regulacijo oglaševanja živil otrokom že uporabljen tudi v Sloveniji. V raziskavo smo
vključili otroške in mladinske revije, za primerjavo pa smo v vzorec zajeli še časopise in
revije, namenjene odrasli populaciji. Vse omembe živil, ki so se pojavile, smo razvrstili v
skupine živil, glede na klasifikacijo SZO modela za prehransko profiliranje živil.
Ugotovili smo, da se je v letu 2017 obseg oglaševanja v otroških in mladinskih revijah
(OMR) v primerjavi z letom 2013 zmanjšal. Zmanjšal se je tudi obseg oglaševanja živil;
povprečni odstotek oglasov za živila je bil v letu 2013 16 %, v letu 2017 pa je znašal le 6
%. Številke kažejo na to, da se oglaševanje, ne le živil, ampak tudi drugih izdelkov očitno
seli na druge kanale. Največji delež oglaševanja živil smo v obeh letih opazili v mladinskih
revijah Pil in Smrklja. V letu 2013 je v mladinskih revijah prevladoval tip oglaševanja v
obliki nagradnih iger, v otroških revijah pa igrice/uganke. Pri tej vrsti oglaševanja živil gre
za prikrit način oglaševanja, saj se predvsem mlajši otroci ne zavedajo, da ne gre le za
zabavno vsebino, ampak, da je v ozadju namen prodaje določenega izdelka. Ta
populacijska skupina si različne znamke izdelkov, kadar so le-ti vključeni v zabavne
vsebine, kot so različne igrice, tudi precej bolje zapomni in si o njih ustvari bolj pozitivno
podobo (van Reijmersdal in sod., 2010). Za mladostnike oglaševalci raje kot igrice in
uganke, ki so zanimive za mlajše otroke, kot način oglaševanja izbirajo različne nagradne
igre, ki očitno za mlajše otroke še niso učinkovita oglaševalska strategija. Delež tovrstnega
prikritega oglaševanja je v OMR predstavljal veliko večino oglaševanja živil (85 %),
medtem, ko so običajni oglasi prispevali le 17 %. Tovrstno oglaševanje je bilo sicer
zakonodajno ustrezno označeno, vendar je šlo običajno za zelo drobno velikost pisave na
mestu, ki mu bralec ne posveča bistvene pozornosti. Težave z zaznavanjem tovrstnega
označevanja oglasov imajo pogosto že odrasli, ko pa gre za otroško populacijo, kjer vsi niti
še niso zadovoljivo bralno pismeni, pa je praktično nemogoče, da bi otroci prebrali in
ustrezno razumeli oznako, da vsebina predstavlja oglasno sporočilo. Zanimivo je, da se je v
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letu 2017 situacija oglaševanja obrnila – običajni oglasi so v tem letu predstavljali več kot
60 % oglaševanja v otroških in mladinskih revijah. Zelo spodbudno je tudi dejstvo, da je v
revijah za najmlajše otroke stopnja prikritega oglaševanja živil, kot so igrice/uganke znatno
padla. Kljub upadu tovrstnega oglaševanja v otroških in mladinskih revijah je v Sloveniji
oglaševanje predšolskih otrokom očitno aktualno, medtem, ko v britanski študiji
ugotavljajo, da se živila v revijah, namenjenih predšolski populaciji, sploh niso oglaševala
(Cowburn in Boxer, 2007).
Medtem, ko ugotavljamo, da se je oglaševanje v otroških in mladinskih revijah v letu 2017
znatno zmanjšalo, se je v časopisih in revijah, namenjenih odrasli populaciji zgodilo ravno
nasprotno. Iz 761 BFR, ki smo jih našli v 2013, se je številka v letu 2017 povzpela na
1396. Glede na način zajema vzorca obravnavanih izdaj časopisov in revij bi lahko torej
rekli, da se je oglaševanje v teh medijih v štirih letih skoraj podvojilo.
Kaj je razlog opaženim trendom, je glede na razpoložljive podatke težko komentirati,
vendar glede na trende priljubljenosti vrst medijev za otroke in mladino lahko
predvidevamo, da se oglaševanje živil za to starostno skupino seli na druge medijske
platforme – internet, televizijo in družbena omrežja (Boyland in Whalen, 2015; Thaichon
in Quach, 2016), saj priljubljenost tiskanih medijev z leti upada SOZ, 2016). Po drugi
strani so tiskani mediji, namenjeni odrasli populaciji, očitno še vedno priljubljeni med
oglaševalci živil. Možno je, da s tem ciljajo tudi na populacijo starejših, pri katerih raba
interneta in drugih elektronskih medijev še ni tako izrazita in priljubljena. Predvsem je zelo
opazno oglaševanje prehranskih dopolnil, ki je znašalo v letu 2013 27 % in v letu 2017 29
%, kar je tudi najbolj priljubljena skupina živil, ki se oglašuje za omenjeno ciljno publiko.
Oglaševanje prehranskih dopolnil je tako obsežno, da bi ga bilo smiselno podrobneje
raziskati. Oglaševanje ostalih skupin živil je pri časopisih in revijah, namenjenih odraslim
veliko bolj enakomerno zastopano, kot je to opazno pri otroških in mladinskih revijah, kjer
gre za intenzivno oglaševanje posameznih skupin živil.
Najbolj oglaševana skupina živil v otroških in mladinskih revijah je bila, enako, kot smo
ugotovili pri oglaševanju na televiziji, v obeh letih skupina čokolade in sladkarij (34 % v
2013 in 47 % v 2017). V otroških in mladinskih revijah ji sledi skupina pijač, kjer je bilo iz
te skupine ugotovljenih 27 % OŽ v letu 2013 in 19 % v letu 2017.
Kljub temu, da se je obseg oglaševanja živil v letu 2017 v otroških in mladinskih revijah
znatno znižal, je hranilna sestava oglaševanih živil še vedno manj ugodna in zaskrbljujoča.
Ugotovili smo namreč, da so v letu 2013 le 3 OŽ (2 %) ustrezale kriterijem za dovoljeno
oglaševanje po modelu prehranskega profiliranja SZO, v letu 2017 pa v otroških in
mladinskih revijah nismo našli niti ene OŽ, ki bi glede na omenjen model po sestavi
ustrezala kriterijem za dovoljeno oglaševanje. Oglaševanje živil z manj ugodno hranilno
sestavo v otroških in mladinskih revijah so ugotovili tudi v drugih državah (Cowburn in
Boxer, 2007; Kelly in Chapman, 2007; Jones in sod., 2012; No in sod., 2014). Ugotovili
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smo, da se v Sloveniji otrokom tako na televiziji, kot tudi v tiskanih medijih oglašujejo
večinoma živila z manj ugodno hranilno sestavo in tako potrdili zastavljeno hipotezo.
Oglaševanje živil otrokom ostaja globalni javnozdravstveni problem (Sadeghirad in sod.,
2016). Predvsem nevarnost pretirane izpostavljenosti otrok oglaševanju živil z manj
ugodno hranilno sestavo leži v ustvarjanju pozitivne predstave o teh živilih, kar nadalje
lahko vpliva na nezdrav način prehranjevanja tudi v prihodnosti (Kelly in sod., 2016).
Trenutno omejevanje oglaševanja živil otrokom v večini držav sega večinoma na področje
klasičnih medijev, z vse bolj intenzivno rabo sodobnih medijev, pa bi bilo nujno razmišljati
tudi o regulaciji oglaševanja živil, ki se pojavlja na teh kanalih. Ugotovljeno je bilo
namreč, da je oglaševanje živil otrokom v sodobnih medijih pogosto še bolj agresivno kot
v klasičnih, saj je stik oglaševalcev z otroki še bolj oseben in neposreden (Kelly in sod.,
2015). V Veliki Britaniji so v zadnjih letih regulacijo oglaševanja živil otrokom na
televiziji razširili še na druge medije, vključno s spletnimi stranmi (Garde in sod., 2017).
Glede na rezultate naših raziskav, bi bilo v Sloveniji prav tako dobro razširiti zakonsko
omejitev oglaševanja živil otrokom, ki trenutno velja le za televizijo, še na druge medijske
kanale.
V prihodnosti bi bilo smiselno v Sloveniji raziskati tudi oglaševanje živil otrokom v drugih
medijih, predvsem na internetu. Tovrstnih študij doslej v Sloveniji še nismo izvajali, so pa
glede na naraščajočo popularnost teh medijev vsekakor smiselne.

3.1.4 Prispevek znanosti
S popisom živil na tržišču, smo pridobili izčrpno bazo podatkov o prehranski sestavi
izdelkov, ki so na voljo na slovenskem tržišču, kar bo pripomoglo k boljšemu poznavanju
tega, kakšna živila so na voljo, baza pa bo tudi omogočala spremljanje hranilne sestave
živil. Doslej takšna baza v Sloveniji še ni obstajala, kar pomeni napredek na področju
spremljanja ponudbe in sestave živil v Sloveniji. Podatki v naših raziskavah o vsebnosti
natrija v izdelkih smo podkrepili tudi z dejanskimi podatki o prodaji živil, kar se pri nas
doslej še ni izvajalo. Omejitev metode za popis hranilne vrednosti z označb živil, ki smo jo
uporabili je, da v letu 2011 označba hranilne vrednosti na označbi izdelka še ni bila
obvezna, zato je bil ta podatek v letu 2011 na voljo le za 36,7 % predpakiranih živil,
medtem ko je v letu 2015 delež narasel na 69, 2 %. V prihodnosti bo torej ta metoda še bolj
uporabna, saj bo podatek o natriju na označbi živil na voljo za veliko večino izdelkov.
Za pregled oglaševanja v medijih smo uporabili celoletne podatke o vseh predvajanih
oglasih na televiziji ter vključili vse otroške in mladinske revije ter vse pomembne revije in
časopise namenjene odraslim, kar upošteva tudi sezonska nihanja v oglaševanju in daje
jasnejšo sliko stanja, kot če bi izbrali zgolj določeno obdobje v letu, kar je prednost
uporabljene metode. Pregled oglaševanja živil v tiskanih medijih in na televiziji prispeva k

Lavriša Ž. Vrednotenje vsebnosti nekaterih hranil v prodajanih in oglaševanih živilih na slovenskem tržišču.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

72

jasnejši sliki stanja na tem področju, kar bo lahko služilo kot osnova za lažje nadaljnje
načrtovanje javnozdravstvenih in regulatornih ukrepov na področju oglaševanja živil in
oglaševanja živil otrokom. Rezultati raziskav lahko služijo kot osnova za načrtovanje
javnozdravstvenih ukrepov in politik, ki bodo pripomogli k uresničevanju ciljev
Nacionalne prehranske politike 2012 – 2022 v smeri preprečevanja bolezni, ki so posledica
neustreznih prehranjevalnih navad.
Pomemben prispevek znanosti je tudi v razvoju metode za spremljanje vsebnosti določenih
hranil v predpakiranih izdelkih, ki upošteva tudi podatke o prodaji.
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SKLEPI

•

Skupine živil z najvišjo povprečno vsebnostjo natrija v letu 2011 so mesni
izdelki, še posebno suhe mesni izdelki, gotove jedi ter siri.

•

S prodajnimi podatki utežena povprečna vsebnost natrija, je v večini skupin
živil nižja od ne utežene povprečne vsebnosti natrija znotraj posamezne skupine
živil. To pomeni, da imajo vodilni izdelki na tržišču nižjo povprečno vsebnost
natrija kot je povprečje znotraj posamezne skupine živil.

•

Povprečna vsebnost natrija v posameznih skupinah živil se med letoma 2011 in
2015 ni statistično značilno znižala.

•

S prodajnimi podatki? utežena povprečna vsebnost natrija se je med letoma
2011 in 2015 znižala v skupini sirov, nevtralni trend smo opazili pri mesnih
izdelkih in kruhu, pri gotovih jedeh pa se je zvišala.

•

Oglaševanje živil otrokom na televizijskih kanalih in v tiskanih medijih,
dostopnih v Sloveniji, je skoraj izključno vezano na energijsko gosta živila.
Najpogosteje oglaševana skupina živil, ki se oglašuje v obeh medijih, je
čokolada in sladkarije.

•

Med letoma 2013 in 2015 se je obseg oglaševanja živil v tiskanih medijih za
otroke in mladostnike zmanjšal, v tiskanih medijih, namenjenih odrasli
populaciji pa povečal.

•

Glede na rezultate profiliranja po modelu SZO, v letu 2013 kar 96 % oglasov za
živila na televiziji ni zadostilo kriterijem za dovoljeno oglaševanje. V otroških
in mladinskih revijah tem kriterijem v letu 2013 ni zadostilo 98 % OŽ, v letu
2015 pa 100 % OŽ.
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POVZETEK (SUMMARY)
POVZETEK

Ustrezen izbor živil in s tem povezan način prehranjevanja je ključnega pomena za zdrav
življenjski slog in preventivo pred številnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Pri tem
je pomembno, kakšna je hranilna sestava živil, ki so potrošnikom na voljo na tržišču.
Hranilna sestava živil je še posebej pomembna predvsem z vidika vsebnosti določenih
hranil, katerih prekomerno uživanje lahko dolgoročno predstavlja zdravstvene težave.
Takšno hranilo je tudi natrij. Previsok prehranski dnevni vnos natrija je povezan s
povišanim krvnim pritiskom, ki pomeni večje tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, ki so
med najpogostejšimi vzroki za umrljivost v sodobnem času. V raziskavah smo ugotavljali,
kakšna je povprečna vsebnost natrija v posameznih skupinah živil, ki so na voljo na
slovenskem tržišču v letu 2011 in 2015. Da bi dobili jasnejšo sliko, katera živila potrošniki
pogosteje izbirajo in torej pomembno prispevajo k prehranskemu vnosu določenih hranil,
ter ugotovili kakšna je povprečna vsebnost natrija v skupinah živil, kadar upoštevamo tudi
priljubljenost posameznih živil pri potrošnikih, smo podatke o povprečni vsebnosti natrija
utežili s podatki o prodaji posameznih izdelkov. Ugotovili smo, da so z vidika vsebnosti
natrija najbolj kritične predvsem skupine živil kot so mesni izdelki, kruh in pekovski
izdelki, siri in gotove jedi. S prodajnimi podatki utežena povprečna vsebnost natrija, je bila
tako v letu 2011 kot tudi v 2015 v večini skupin živil nižja od povprečja znotraj posamezne
skupine živil, kar pomeni, da so imeli vodilni izdelki na tržišču nižjo povprečno vsebnost
natrija kot je znašalo povprečje znotraj posamezne skupine živil. Statistično značilnega
znižanja povprečne vsebnosti natrija med letoma 2011 in 2015 nismo ugotovili v nobeni
skupini živil, kar pomeni, da proizvajalci ob odsotnosti regulatornih zahtev vsebnosti
natrija v živilih ne zmanjšujejo prostovoljno. Rezultati kažejo na to, da je uporaba
prodajnih podatkov lahko učinkovit pripomoček za ugotavljanje, katera živila, ki so
pogosta v prehrani potrošnika in jih potrošniki pogosto kupujejo, pomembno prispevajo k
vnosu posameznih hranil, kar je uporabno tako za načrtovanje usmeritev za reformulacijo
posameznih živil v smislu doseganja zdravju bolj prijazne sestave živil, kot tudi za
načrtovanje javnozdravstvenih ukrepov v povezavi s hranilno sestavo živil. Kot metoda
celostnega vrednotenja hranilne sestave živil se uporablja metoda profiliranja živil z
različnimi modeli. V naši raziskavi smo uporabili Ofcom in SZO model prehranskega
profiliranja živil, ki sta namenjena omejevanju oglaševanja živil otrokom v medijih.
Ugotovili smo dobro ujemanje med obema modeloma. Večina živil, ki se oglašuje otrokom
in mladostnikom na televiziji in v tiskanih medijih ima manj ugodno hranilno sestavo, saj
več kot 95 % oglaševanih izdelkov v obeh raziskovanih medijih ni zadostilo kriterijem za
dovoljeno oglaševanje glede na omenjena dva modela. Tako na TV, kot tudi v tiskanih
medijih se otrokom in mladostnikom oglašujejo živila z manj ugodno hranilno sestavo,
večinoma živila iz skupine čokolade in sladkarij. Oglaševanje živil v tiskanih medijih
namenjenih otrokom in mladostnikom v zadnjih letih upada, opazno je tudi zmanjšanje
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oglaševalskih praks, pri katerih je težje ločiti med oglasno in uredniško vsebino. Ta trend
gre verjetno pripisati popularizaciji sodobnih medijev, kot so internet, družbena omrežja in
različne aplikacije. Kljub temu imajo živila, ki se oglašujejo otrokom in mladostnikom še
vedno zelo neugodno hranilno sestavo. S tega vidika bi bila v Sloveniji nujna zakonska
ureditev tega področja, ne samo na televiziji, kot je bilo to storjeno pred kratkim, ampak na
ostalih medijskih kanalih.

4.2

SUMMARY

Appropriate choice of foods and type of nutrition are crucial for healthy lifestyle.
Numerous non communicable chronic diseases could be prevented by choosing the right
nutrition. It is important to understand what is the nutritional composition of foods that are
available on the market. Nutritional composition of foods is crucial especially in terms of
certain nutrients, which can present health issues whean consumed in excess amounts for
longer time periods. Such nutrient is also sodium. Excess dietary amounts of sodium is
linked to elevated blood pressure, which presents higher risk for cardiovascular disease
which are one of the main causes of death in modern world. In this study, we examined
what is the average amount of sodium in specific food categories in pre-packed foods,
available on Slovenian market in years 2011 and 2015. To see which foods are more
important for consumers and what is the average amount of sodium in specific food
categories, when importance of foods for consumers is taken into account, we used salesweighted average sodium content. The results showed that from sodium content
perspective, the most critical food categories were meat and derivatives, bread, cheese and
ready meals. Sales-weighted sodium content was lower than average sodium content in
most food categories in 2011 as well as in 2015. This means that market leaders had in
general lower sodium content that category average. We observed no statistically
significant difference in average sodium content between 2011 and 2015 in any of food
categories. The results show that sales-weighted data approach can be an useful tool for
recognising importance of specific foods for consumers. This can be useful for planning
the reformulation of certain products as well as public health interventions planning. As a
method for integrated evaluation of nutritional composition of foods, method of nutritional
profiling was found useful. We used Ofcom and WHO nutrient profiling model, which are
used for limiting food advertising to children in media. Results showed good aggreement
between these two models, as we got comparable results in both. According to Ofcom and
WHO nutrient profile model, foods, which are being advertised to children and teenagers
on television and in print media have less favourable nutritional composition, as more than
95 % of advertised products in both media did not pass criteria for permitted advertising.
On TV, as well as in print media, the most advertised food category was Chocolate and
confectionery. Food advertising, directed to children and teenagers in print media has
notably dropped in recent years, also less misleading advertising techniques were noticed.
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This trend appeared probbably due to popularization of modern media, such as internet,
social media and different applications. Despite this, foods that are being advertised to
children and teenagers still have unfavourable nutritional composition. From this point of
view, legal regulation of this area would be necessary in Slovenia, not only on television,
where it was recently applied, but also in all other media.
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