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1 UVOD 

Narava nas je oboroţila s kompleksnim sistemom obrambnih mehanizmov, da bi se laţje 

ubranili bolezni in zdravstvenih nadlog. Pogosto imenujemo sposobnost ohranjanja 

stabilnega zdravstvenega stanja naravna odpornost organizma. Naša naravna odpornost 

vĉasih bolj, drugiĉ manj uĉinkovito kljubuje stresu, vremenskim spremembam, 

onesnaţenemu okolju, terapijam in nepravilnemu prehranjevanju, kar je v veliki meri 

odvisno od ţivljenjskega sloga posameznika. 

 

Ĉeprav se prehranjujemo vse bolj ozavešĉeno, se vĉasih pregrešimo in uţivamo premastno, 

presladko ter preveĉ enoliĉno hrano, ne vzamemo si dovolj ĉasa, da bi v miru pojedli, ali 

pa preprosto nimamo ne ĉasa ne volje za kuho. Stalen stres v sluţbi, premalo gibanja in 

nezdrave prehranjevalne navade lahko obremenijo našo prebavo. Motena prebava 

neprijetno vpliva na naše poĉutje zato postanemo brezvoljni in manj uĉinkoviti.  

 

Ljudje imajo v prvem ţivljenjskem obdobju relativno uravnoteţeno prebavo. Danes vemo, 

da je prebava zelo odvisna od ĉrevesne mikroflore. Ĉrevesna mikroflora se v ĉloveku 

stabilizira pri dveh letih starosti. Njena struktura je zelo specifiĉna za posameznika. Med 

pomembne predstavnike mikrobne zdruţbe prebavnega trakta ĉloveka sodijo 

mleĉnokislinske bakterije in bifidobakterije. V številnih študijah so prouĉevali, kako bi 

bilo mogoĉe poveĉati število bifidobakterij v ĉrevesju. Ugotovili so, da lahko znaĉilno 

poveĉa koncentracijo koristnih ĉrevesnih bakterij uţivanje nekaterih prebiotikov in s 

probiotiki obogatenih ţivil, predvsem fermentiranih mleĉnih izdelkov (Matsuki in sod., 

1999; Rodgers, 2008) 

 

Normalna ĉrevesna flora ima v organizmu pomembno vlogo. Ne le, da prebavlja 

neprebavljeno hrano in s tem omogoĉa organizmu dodaten vnos hranil, ampak tudi 

sodeluje pri dozorevanju in razmnoţevanju ĉrevesnih celic, pri veĉanju ĉrevesne 

odpornosti proti okuţbam z mikroorganizmi, ki povzroĉajo bolezni, pri zorenju ĉrevesnega 

in verjetno celotnega telesnega imunskega sistema (Orel, 2005). Zaradi številnih zunanjih 

vplivov (pitje preveĉ klorirane vode, uţivanje antibiotikov, bakterijske infekcije) in slabih 

navad (uţivanje alkohola, stresno ţivljenje), se število »koristnih« bakterij zmanjša in s 

tem »slabe« bakterije nadvladajo.  
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Sodoben naĉin ţivljenja in nepravilna prehrana negativno vplivata na ravnovesje ĉrevesne 

mikroflore. Priporoĉljivo je dodajati mikroorganizme, ki bi povrnili stabilnost naši ĉrevesni 

flori. To so probiotiki. Sodobna definicija probiotikov pravi: »probiotiki so ţivi 

mikroorganizmi, ki imajo koristne fiziološke uĉinke na gostitelja, ĉe jih zauţije v 

zadostnem številu« (FAO/WHO, 2002). 

 

1.1 NAMEN NALOGE IN DELOVNA HIPOTEZA 

 

Na našem trţišĉu je danes ţe precej ţivil, prehranskih dodatkov in farmacevtskih 

preparatov, na katerih je deklarirano, da vsebujejo probiotike. Na izdelkih so zapisane tudi 

trditve o zdravstvenih uĉinkih (»health claims«), zato jih ljudje sprejemajo kot »zdravilne 

novosti« oziroma zdravju koristne izdelke. Toda, ali ljudje dejansko poznajo pomen izraza 

»probiotik«, kaj je bistvo probiotiĉnega izdelka in kakšna je njihova vloga v prehrani? To 

so bila vprašanja, na katera smo ţeleli dobiti odgovore. 

 

Namen diplomske naloge je bil, da z anketiranjem posameznih ciljnih skupin ugotovimo, 

kakšno je: 

 poznavanje pojma probiotik,   

 poznavanje probiotiĉnih izdelkov,  

 poznavanje njihove ponudbe na trţišĉu,  

 poznavanje njihovega delovanja in 

 mnenje o delovanju probiotikov. 

 

Hipoteze, ki smo jih postavili, so bile sledeĉe:  

 potrošniki poznajo izraz probiotik, a ne vedo, kaj pomeni, 

 potrošniki poznajo najbolj oglaševane izdelke, 

 potrošniki so skeptiĉni do uĉinkov probiotikov, a jih vseeno kupujejo.  
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2 PREGLED OBJAV 

 

2.1 MIKROORGANIZMI PREBAVNEGA TRAKTA 

 

Naše telo vsebuje trilijone mikroorganizmov, med katerimi prevladujejo bakterije. 

Nekateri mikroorganizmi so škodljivi, proizvajajo toksine in lahko povzroĉijo bolezni ali 

celo smrt, drugi pa ustvarjajo snovi, ki so bistvene za dobro zdravje in ţivljenje.  

 

Prebavni sistem ljudi in ţivali je ţivljenjsko okolje številnih mikroorganizmov. Glede 

odnosa do organizma gostitelja delimo mikroorganizme, ki tvorijo t.i. ĉrevesno mikrofloro, 

na nepatogene, oportunistiĉne in patogene. Najveĉ mikroorganizmov je nepatogenih. Ti 

ţive z gostiteljem v simbiozi. Ĉrevesni imunski sistem je nanje razvil stanje imunske 

tolerance. Oportunistiĉne (potencialno patogene) mikroorganizme pri zdravem gostitelju 

nadzoruje ĉrevesni imunski sistem in drugi nespecifiĉni zašĉitni dejavniki. Lahko jih 

najdemo v ĉrevesu zdravih oseb, ne da bi povzroĉali kliniĉno sliko okuţbe. Ĉe se iz 

razliĉnih razlogov pri gostitelju zmanjša imunska obrambna sposobnost, pa lahko te 

postanejo patogene. Navzoĉnost patogenih bakterij v ĉrevesju povzroĉi okuţbo (vnetje) pri 

vsakem, tudi imunsko sposobnem posamezniku (Orel in Rogelj, 2001). 

 

Najveĉjo populacijo mikroorganizmov najdemo v debelem ĉrevesu. Ţelodec, dvanajstnik 

in tanko ĉrevo so malo manj naseljeni, vzrok pa je v nizkem pH (ţelodec), ţolĉu 

(dvanajstnik, tanko ĉrevo) in hitrem pretoku v tem predelu prebavil. V ĉrevesju se hitrost 

toka ţelodĉne kaše upoĉasni in s tem se poveĉa število bakterij v debelem ĉrevesu 

(Ouwehand in Vesterlund, 2003). 

 

Mikrobna zdruţba prebavnega trakta predstavlja enega izmed najbolj kompleksnih 

ekosistemov, kar jih poznamo, saj jo po današnjih predvidevanjih sestavlja ĉez 400 ali celo 

500 razliĉnih vrst bakterij, ki pripadajo najmanj 50 rodovom. Naravna mikrobna 

populacija, ki naseljuje prebavni trakt, je zelo dobro prilagojena in navadno izjemno 

stabilna. To so pokazale številne novejše raziskave, ki jih omogoĉajo molekularno 

genetske metode. Šele te metode namreĉ omogoĉajo odkrivanje tudi tistih vrst, ki jih s 

klasiĉnimi mikrobiološkimi metodami ni bilo moĉ odkriti (Rogelj, 2001). 
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Ĉrevo otroka v maternici je sterilno. Z obiĉajnimi ĉrevesnimi mikroorganizmi se »okuţi« 

med porodom od matere in iz drugih virov iz okolja. Normalna mikroflora ima v ĉrevesu 

vsaj tri pomembne naloge: zmanjšuje moţnost okuţbe s patogenimi klicami, spodbuja 

ĉrevesni imunski sistem in razvoj imunske tolerance proti antigenom nepatogenih 

ĉrevesnih bakterij in antigenom iz hrane ter s tem krepi gostiteljev ĉrevesni obrambni 

mehanizem (Isolauri, 2001). 

 

Ĉrevo novorojenca najprej naselijo aerobne bakterije, kot so enterobakterije, streptokoki in 

stafilokoki. Omenjene bakterijske skupine porabijo ves dostopen kisik, tako zaĉno 

postopoma prevladovati anaerobne vrste, med njimi najprej bakterije rodov 

Bifidobacterium, Bacteroides in Clostridium (Orel in Rogelj, 2001). Novorojenĉek torej 

dobi prvotno mikrobno zdruţbo od svoje matere med rojstvom, kasneje pa ima nanjo velik 

vpliv poleg okolja predvsem prehrana (Saarela in sod., 2002). 

 

Ko se v nekaj letih po rojstvu vzpostavi stabilna ĉrevesna mikroflora, se njena sestava loĉi 

od sestave mikroflore drugih posameznikov. Dejavniki, kot so spremenjena prehrana, 

okuţba s patogenimi mikroorganizmi, jemanje antibiotikov, jo lahko kratkoroĉno 

spremene. Vendar pa se stanje najveĉkrat povrne v prvotno kmalu po prenehanju delovanja 

kritiĉnega dejavnika (McCartney in sod., 1996).  

 

Ĉe pomislimo, kako odprt ekosistem je ĉrevo, nas takšna stabilnost preseneti. Najverjetneje 

je stabilnost mikroflore posledica sodelovanja med posameznimi vrstami avtohtone 

ĉrevesne flore in gostiteljskim organizmom. Ĉrevesni obrambni mehanizmi morajo 

razlikovati normalno simbiotsko ĉrevesno mikrofloro od patogenih bakterij (Vaughan in 

sod., 1999). 

 

Bifidobakterije so med najpomembnejšimi predstavniki mikrobne zdruţbe prebavnega 

trakta ĉloveka ţe od rojstva. Prevladujoĉe vrste bifidobakterij v prebavnem traktu 

odraslega ĉloveka so Bif. adolescentis, Bif. longum, Bif. infantis in Bif. Breve. Uţivanje 

nekaterih prebiotikov lahko znaĉilno poveĉa koncentracijo bifidobakterij. V številnih 

študijah so prouĉevali, kako bi bilo mogoĉe poveĉati število bifidobakterij v ĉrevesju 

(Matsuki in sod., 1999). 
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2.2 PROBIOTIKI IN NJIHOVO DELOVANJE 

 

Probiotiki so definirani kot ţivi mikroorganizmi, ki pod pogojem, da v dovolj veliki 

koliĉini in v aktivni obliki prispejo v ĉrevesje, tam pozitivno uĉinkujejo na zdravje 

gostitelja  (FAO/WHO, 2002). 

 

Probiotiki so tisti mikroorganizmi, ki s svojim delovanjem v ĉrevesju ugodno vplivajo na 

gostitelja. Niso vsi koristni mikroorganizmi tudi probiotiki. Le nekateri med njimi uspejo 

brez škode preiti skozi ţelodec. Ţelodec ima namreĉ tudi funkcijo “razkuţevalne komore” . 

V njem so sokovi zelo kisli (pH 1,5) in pomorijo veĉino mikrobov, med njimi tudi mnoge 

koristne. A nekateri, zlasti iz skupine laktobacilov in bifidobakterij preidejo skozi ţelodec 

in se naselijo zlasti v debelem ĉrevesu. Tam ustvarijo zelo antioksidativno okolje, ki je 

primerno za razvoj drugih dobrih mikroorganizmov ter za ĉloveške celice. Uravnoteţena  

ĉrevesna flora ustvarja encime. S pomoĉjo njih se hrana laţe prebavlja, pa tudi absorbira. 

Absorbcija ţeleza, kalcija in drugih mineralov je odvisna od teh encimov. Probiotiki 

ustvarjajo hormone, vitamine, spodbujajo imunski sistem. Z antioksidanti nevtralizirajo 

škodljive snovi, veţejo nase kancerogene snovi in jih tudi razgrajujejo. Zavirajo pa tudi 

razvoj patogenih bakterij, ki predkancerogene snovi pretvarjajo v kancerogene snovi. Brez 

dobre ĉrevesne flore ni zdravja (Ostan in sod., 2003). 

 

Zato je tudi uţivanje probiotikov priporoĉljivo pri ljudeh, ki so uţivali antibiotike, saj ti 

zelo zmanjšajo število mikroorganizmov v ĉrevesju (Silvi in sod., 2003). 

 

Nekatere študije kaţejo, da probiotiki veţejo nase karcinogene snovi iz hrane, ki se nato 

skupaj s fekalijami izloĉijo iz organizma, ali pa jih razgradijo. Proizvajajo antioksidante, ki 

nevtralizirajo proste radikale ţe v ĉrevesni svetlini in sluzi. Proizvajajo encime, ki zavirajo 

razmnoţevanje patogenih bakterij. Ĉrevesna flora torej na veĉ naĉinov pripomore, da je v 

ĉrevesju manj strupov. Zato varuje ĉrevesno steno ter razbremenjuje imunski sistem, ki ob 

pomoĉi probiotikov deluje uĉinkovitejše. Probiotiki pa tudi spodbujajo delovanje 

imunskega sistema, saj proizvajajo snovi, ki pospešujejo njegovo delovanje (Rotovnik 

Kozjek, 2001). 
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Nekatere moţne uĉinke še prouĉujejo, saj se rezultati raziskav razhajajo (Probiotiki …, 

2008). 

 zniţanje holesterola v krvi, 

 zaviranje raka na debelem ĉrevesu. 

 

2.3 ZGODOVINA PROBIOTIKOV 

 

Ţe v 1. stoletju pr.kr. je Rimljan Plinij v svojih zapisih omenjal, da uţivanje 

fermentiranega mleka pospeši zdravljenje driske (Rogelj, 2001/2002). 

  

Probiotiki so postali spet zanimivi po letu 1900, ko je ruski znanstvenik Ilija Metchinkoff 

artikuliral koncept o koristnih bakterijah v knjigi The prolongation of life (Rodgers, 2008). 

  

V istem obdobju je o pomembni vlogi specifiĉnih bakterij pri vzdrţevanju zdravja govoril 

tudi Tissier, odkritelj bifidobakterij pri dojenĉkih. Ţe leta 1906 je namreĉ poroĉal o 

ugodnih, kliniĉnih uĉinkih moduliranja mikroflore pri otrocih s ĉrevesnimi infekcijami in 

trdil, da lahko bifidobakterije ˝izrinejo˝ patogene bakterije. Leta 1922 sta Rettger in 

Cheplin poroĉala o terapevtskih uĉinkih bakterije Lactobacillus acidophilus na prebavo, ob 

tem pa poudarila, da sta za uĉinkovitost esencialnega pomena kolonizacija in aktivnost 

bakterije v ĉrevesu (Rogelj, 2001/2002). 

 

Japonski znanstvenik Shirota je leta 1930 selekcioniral ĉrevesne bakterije, sposobne 

preţiveti prehod skozi neugodne pogoje prebavne cevi, do ĉrevesja. Izbrane bakterije je 

uporabil kot kulturo za fermentacijo mleka in fermentirano mleko uporabil kot terapevtski 

proizvod (Shortt, 1999). 

 

Izraz probiotik sta prva uporabila Lilly in Stillwell leta 1965 za opis substanc, ki jih 

proizvaja en mikroorganizem in stimulirajo rast drugih mikroorganizmov. Prvo definicijo 

za probiotike je postavil Fuller leta 1989. Opisal jih je kot »ţiv mikrobni dodatek h krmi, ki 

ugodno vpliva na ţival gostiteljico, z izboljšanjem njenega ĉrevesnega mikrobnega 

ravnoteţja«. Ta definicija se je nanašala na probiotike za ţivalsko prehrano (Rogelj, 

2001/2002). 



Škedelj M. Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku. 7 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2008  

 

 

Danes je najbolj uveljavljena definicija, ki opisuje probiotike kot ţive mikroorganizme, ki 

dokazano ugodno uĉinkujejo na zdravje, ĉe jih zauţijemo v zadostni koliĉini (Guarner in 

Schaafsma, 1998).  

 

2.4 KRITERIJI ZA IZBOR IN KONTROLO PROBIOTIKOV 

 

Probiotiĉni sevi morajo zadostiti številnim kriterijem. Pomembne lastnosti probiotikov so: 

odpornost proti kislini, ţelodĉnem soku in ţolĉu, sposobnost vezave na ĉrevesne epitelne 

celice, netoksigenost, sposobnost rasti v anaerobnih pogojih ter ohranjanje aktivnosti v 

ĉloveškem prebavnem traktu. Ţeleni uĉinki probiotiĉnih sevov pa so spodbujanje oziroma 

krepitev imunskega odziva, protimutageno in protikarcinogeno delovanje, ter uĉinkovitost 

proti patogenim bakterijam kot so Helicobacter pylori, Salmonella sp., Listeria 

monocytogenes in Clostridium difficile (Saarela in sod., 2002). 

 

Probiotiĉni sevi, ki jih dodajamo v ţivila, pa morajo zadostiti tudi tehnološkim zahtevam 

industrijske proizvodnje. Kar pomeni, da ne smejo negativno vplivati na senzoriĉne 

lastnosti, morajo biti odporni proti bakteriofagom, morajo preţiveti postopke predelave ter 

skladišĉenje do konca obstojnosti oziroma uporabe izdelka (Mattila-Sandholm in sod., 

2002). 

 

Probiotiki morajo z vidika zašĉite potrošnika izpolniti sledeĉe pogoje (Zorko, 2006): 

 

 probiotiĉna ţivila morajo biti prav tako varna, kot  konvencionalna ţivila, 

 pri pripravkih, pri katerih so navedeni doloĉeni uĉinki na zdravje, morajo biti uĉinki 

ustrezno dokazani v kliniĉnih raziskavah na ljudeh, 

 izdelki morajo biti ustrezno deklarirani in oznaĉeni tako, da so oznaĉbe za 

uporabnika nedvoumne, 

 število ţivih mikroorganizmov mora biti zadostno do konca roka uporabe. 
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2.5 PROBIOTIĈNI IZDELKI 

 

Ĉlovek je hitro spoznal, da ga nekateri plodovi in fermentirana hrana lahko pozdravijo. 

Koncept funkcionalne hrane se je razvil kot rezultat sodobnega naĉina ţivljenja, za 

katerega sta znaĉilni dve karakteristiki: hitro, stresno ţivljenje s kroniĉnim pomanjkanjem 

ĉasa in teţnjo po uspehu, ter ţeljo po ohranjanju vitalnosti in dobrega zdravja do visoke 

starosti. Prehrana je lahko naš dober zaveznik pri doseganju obeh ciljev. Od hrane danes ne 

priĉakujemo le oskrbe s potrebnimi hranili in energijo, temveĉ kreiramo takšna ţivila, ki 

poleg tega s svojimi sestavinami pozitivno uĉinkujejo na eno ali veĉ funkcij organizma ter 

tako podpirajo in krepijo zdravje – govorimo o funkcionalni hrani (Rogelj, 2007). 

 

Probiotike vnašamo v telo s hrano, v obliki »funkcionalnega ţivila«, prehranskih dodatkov 

ali kot zdravila. Razen probiotiĉnih ţivil je na slovenskem trgu mogoĉe kupiti veliko 

probiotiĉnih pripravkov, ki so na voljo kot prehranska dopolnila, zdravila brez recepta ali 

dodatki ţivalski krmi.  

 

Primeri probiotiĉnih izdelkov: 

1. Funkcionalna ţivila: so ţivila, ki dajejo organizmu osnovna hranila, poleg tega pa 

pozitivno uĉinkujejo na eno ali veĉ funkcij oganizma (npr. obogatena z vitamini, 

minerali, antioksidanti ali z ţivimi bakterijami). Dandanes vkljuĉujejo probiotiĉne 

bakterije v zelo razliĉne prehranske izdelke, kot so sokovi, sladoledi, deserti in 

podobno (Đukiĉ, 2008). 

2. Prehranska dopolnila in zdravila za doloĉene bolezni in teţave v povezavi s 

prebavili (rotavirusna driska, napenjanje, ĉrviĉenje). Kot prehranska dopolnila in 

zdravila se probiotiki uporabljajo v obliki kapsul, tablet ali praškov, ki vsebujejo 

liofilizirane ţive bakterije. Tovrstni izdelki so naprodaj brez recepta v lekarnah 

oziroma v specializiranih prodajalnah (npr. Linex, Prolife, probiotiĉno-mineralno-

vitaminski proizvod Bion 3 in veliko drugih) (Đukić, 2008). 
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2.6 PREBIOTIKI IN SIMBIOTIKI 

 

V povezavi s probiotiki se pogosto pojavlja izraz prebiotik. To so neprebavljive sestavine 

hrane, ki ugodno delujejo na gostitelja tako, da selektivno stimulirajo rast 

mikroorganizmov v debelem ĉrevesu (Van Loo in sod., 1999).  

 

Prebiotiki so najpogosteje vlaknine β (21) D fruktani; spadajo med topne vlaknine in so 

v veĉjih koliĉinah predvsem v cikoriji, radiĉu, poru, ĉebuli, artiĉokah in beluših. Trenutno 

poteka veĉina raziskav z inulinom in oligofruktozo. Inulin naj bi ugodno deloval predvsem 

na bifidobakterije, oligofruktoza pa na bifidobakterije in laktobacile (Rotovnik Kozjek, 

2001). 

 

Pripravek, ali ţivilo, ki vsebuje hkrati ţive mikroorganizme (probiotik) in oligosaharide, ki 

naj bi spodbudili njihovo rast (prebiotik), imenujemo simbiotik (Orel in Rogelj, 2001). 

 

2.7 PROBIOTIĈNI IZDELKI NA TRGU 

Po VIP-ovem testu o probiotikih, objavljenem na internetni strani ZPS (VIPov test …, 

2007), izvemo, da so v probiotiĉnih fermentiranih mleĉnih izdelkih na našem trgu 

deklarirane naslednje vrste bakterij:  Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,  

Bifidobacterium sp. in Lactobacillus rhamnosus. Med sevi prevladujeta Lactobacillus 

casei immunitas in Lactobacillus rhamnosus GG, veĉinoma v kombinaciji z 

mleĉnokislinskimi bakterijami jogurtove kulture. Mleĉnokislinske bakterije vrst 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus in Streptococcus thermophilus, ki jih uporabljajo 

za izdelavo jogurta, veĉinoma niso probiotiĉne bakterije, oziroma njihove morebitne 

probiotiĉne lastnosti niso raziskane.   

Med najbolj priljubljenimi probiotiĉnimi ţivili so probiotiĉni jogurti, ki so tudi tipiĉni 

primer funkcionalne hrane. Organizmu zagotavljajo osnovna hranila in energijo, poleg tega 

pa imajo razliĉne dodatne, zdravju koristne uĉinke. Namenjeni so vzdrţevanju ravnoteţja 

ĉrevesne mikroflore in vzpodbujanju imunskega sistema. Tudi navaden jogurt ima zaradi 

snovi, ki nastajajo med fermentacijo, številne blagodejne uĉinke na prebavni trakt. Snovi, 

ki prepreĉujejo rast zdravju škodljivih bakterij, ter pospešujejo in/ali urejajo prebavo, 
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uĉinkujejo, ko prispejo v prebavni trakt. Prispevek dodanih probiotiĉnih bakterij je v tem, 

da le-te ţive prispejo v ĉrevo in tam neposredno uĉinkujejo bodisi na mikrofloro, celice 

imunskega sistema ali druge celice prebavnega trakta, odvisno od izbrane probiotiĉne 

bakterije. Koristno ĉrevesno mikrofloro le dopolnjujejo, nadomestijo pa samo v primeru, 

kadar lastna zaradi okoljskih vplivov opeša. Zato jih lahko uţivamo vsak dan (Rogelj, 

2007). 

 

Na našem trţišĉu so na voljo številni izdelki iz skupine probiotiĉnega fermentiranega 

mleka, kot na primer: 

 Ego, Ljubljanske mlekarne, 

 LCA, Mlekarna Celeia, 

 Bifidus, Mlekarna Vipava, 

 Actimel in Activia, Danone, 

 BioAktiv LGG in AB Kultura, Dukat, 

 Probiotiĉni pinjenec in Pronutri, Pomurske mlekarne, 

 Sensia, Dukat, 

 Bio-Fit Naturpur, ter drugi. 

 

2.8 PREHRANSKI DODATKI 

 

Razen ţivil, ki vsebujejo probiotiĉne bakterije, je na slovenskem trgu vse veĉ probiotiĉnih 

pripravkov, ki so na voljo kot prehranski dodatki, zdravila brez recepta ali dodatki ţivalski 

krmi.  

 

Deklarirana sestava probiotiĉnih izdelkov, naprodaj v Sloveniji kot zdravila brez receptov 

ali prehranski dodatki januarja 2005 (Zorko, 2006): 

 

 Linex, 

 Prolife suspenzija, 

 Prolife kapsule, 

 Prolife pastile, 

 Probio caps, 
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 Fermental tablete , 

 Fermental tekoĉina. 
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3 METODE DELA 

 

3.1 METODE DELA 

 

Da bi spoznali, kaj slovenski potrošnik ve o probiotiĉnih izdelkih in kakšno mnenje ima o 

njih, smo opravili raziskavo. Kot raziskovalni inštrument smo uporabili anketo. Anketni 

vprašalnik je bil sestavljen iz razliĉnih oblik odprtih in zaprtih vprašanj.  

 

3.1.1 Vzorec 

 

Anketiranci so bili izbrani nakljuĉno iz dveh skupin in sicer, tisti, ki se še šolajo (dijaki, 

študenti) ter zaposleni. Ankete smo razdelili na podroĉju Ljubljane, Bele krajine in Novega 

mesta. Opravili smo 79 nakljuĉnih anket.  

 

Znotraj skupine zaposlenih smo razvrstili anketirance v podskupine glede na konĉano 

izobrazbo. Te so:  

 dokonĉana osnovna šola, 

 dokonĉana poklicna oziroma srednja šola, 

 dokonĉana višja oziroma visoka šola. 

 

3.2 MATERIAL  

3.2.1 Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov: 

 Vprašanja o poznavanju izraza in pomena probitik, 

 Vprašanja o poznavanju probiotiĉnih izdelkov 
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3.2.1.1 Vprašanja o poznavanju izraza in pomena probiotik – 1. del vprašalnika 

 

Ta del ankete je bil sestavljen tako, da smo poskušali ugotoviti, koliko anketiranci 

dejansko poznajo pojem probitik. Vprašanja se ne nanašajo samo na pojem probiotik in 

njegov pomen, marveĉ tudi na izvor, koristnost/škodljivost, oblike... Zastavljena so tako, 

da so posamezniku moţnosti dane in sam obkroţi trditve, ki se mu zdijo pravilne oziroma 

ustrezne. 

 

Primer anketnega vprašalnika za probiotike – 1. del vprašalnika: 

 

V1. Kaj so probiotiki? 

 

a) mikroorganizmi 

b) vitamini 

c) antioksidanti 

d) vlaknine 

 

V2. Kje po vašem mnenju najdemo probiotike?  

(obkroţite lahko veĉ kot 1 odgovor) 

 

a) v mleku 

b) v nekaterih jogurtih in fermentiranih napitkih 

c) v polnozrnatih pekarskih izdelkih 

d) v sadju 

e) v surovi repi, kisli repi ter surovem in kislem zelju 

 

V3. Za koga so probiotiki koristni? 

(obkroţite lahko veĉ kot 1 odgovor) 

 

a) za ljudi 

b) za ţivali 

c) za sobne rastline  

d) ne vem 

V4. Ali je lahko prekomerno uživanje probiotikov zdravju škodljivo? 

 

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 

V5. Ali je po daljšem jemanju antibiotikov varno uživati probiotike? 

 

a) da 

b) ne  

c) ne vem 
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V6. V kakšnih oblikah lahko kupimo probiotike? 
(obkroţite lahko veĉ kot 1  odgovor) 

 

a) v obliki fermentiranih napitkov 

b) v obliki kapsul, tablet in suspenzije 

c) v obliki pekarskih izdelkov in kosmiĉev 

d) ne vem 

 

V7. Ali probiotik pomeni isto kot prebiotik? 

 

a) da  

b) ne 

c) ne vem 

 

3.2.1.2 Vprašanja o poznavanju probiotiĉnih izdelkov – 2. del vprašalnika 

 

V drugem delu ankete so vprašanja zastavljena potrošniku konkretno o probiotiĉnih 

izdelkih. Koliko teh izdelkov potrošnik pozna, kako pogosto jih kupuje, kateri dejavniki so 

mu najbolj pomembni pri izbiri oziroma odloĉitvi nakupa ter koliko pomeni potrošniku 

deklaracija probiotiĉnega izdelka. 

 

Primer anketnega vprašalnika za probiotiĉne izdelke – 2. del vprašalnika: 

 

V8. Naštejte imena probiotičnih izdelkov, ki jih poznate. 

 

 

V9.Vzrok nakupa probiotičnega izdelka 

 

a) oglaševanje izdelka po televiziji 

b) prepriĉanje v pozitiven uĉinek izdelka 

c) nasvet prijatelja 

d) ne kupujem probiotikov  

V10. Kako pogosto kupujete probiotične izdelke? (ustrezno obkrožite) 

zelo pogosto  pogosto  redkokdaj  nikoli 

 

V11. S ponudbo probiotičnih izdelkov na našem trgu sem: 

 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nezadovoljen/a 

d) zelo nezadovoljen/a 

 



Škedelj M. Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku. 15 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2008  

 

 

V12. Pri nakupu probiotičnih izdelkov mi največ pomeni 

(Obkrožite 5, če je dejavnik za vas zelo pomemben in 1, če dejavnik za vas ni pomemben) 

 

 NI 

pomembno 

   ZELO 

pomembno 

cena izdelka 1 2 3 4 5 

izgled embalaţe 1 2 3 4 5 

okus 1 2 3 4 5 

kvaliteta 1 2 3 4 5 

proizvajalec 1 2 3 4 5 

slovensko poreklo 1 2 3 4 5 

koristen za zdravje 1 2 3 4 5 

 

V13. Deklaracijo na probiotičnem izdelku, ki ga nameravam kupiti 

 

a) skrbno preberem 

b) preberem le besedilo v debelejšem tisku 

c) na hitro preletim 

d) ne preberem 

 

V14. Vedno kupujem probiotične izdelke istega proizvajalca, ker… 

 

a) sem navajen/a 

b) so cenovno ugodni 

c) so dobrega okusa 

d) mu zaupam  

 

V15. Ali verjamete v pozitivne učinke zauživanja probiotičnih izdelkov? 

 

a) verjamem 

b) ne verjamem 

 

3.2.1.3 Demografski podatki 

 

Anketiranci so bili vprašani po njihovi starosti, spolu, zaposlenosti, stopnji izobrazbe in o 

naĉinu prehranjevanja. 

 

 Primer anketnega vprašalnika – demografski podatki: 

 

D1. Spol :        M         Ţ 

 

D2. Starost:  
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D3. Status: 

 

dijak / študent / zaposlen / brez zaposlitve / kmetovalec / upokojenec / drugo 

 

D4. Izobrazba 

 

nedokonĉana OŠ / OŠ / poklicna / srednja / višja / visoka / visoka + 

 

D5. Ali ste vegetarijanec/ka?                 DA       NE 
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4 REZULTATI 

 

4.1 OSNOVNA RAZDELITEV ANKETIRANCEV V SKUPINE 

 

Zaradi laţje interpretacije rezultatov, smo izbrali grafiĉno metodo prikazovanja rezultatov. 

Kot smo opisali v poglavju materiali in metode dela, smo anketirance najprej razvrstili v 

dve osnovni skupini in sicer: študenti/dijaki ter zaposleni (Slika 1). Nato pa smo skupino 

zaposlenih razdelili še v podskupine glede na njihovo dokonĉano izobrazbo ter skupino 

študenti/dijaki na posamezni skupini (Slika 2). Tako smo dobili pet skupin, ki pa zaradi 

metode anketiranja po številu anketirancev niso izenaĉene. 

 

Osnovna razdelitev anketirancev

21

58

študenti/dijaki

zaposleni

 
 

Slika 1: Osnovna razdelitev anketirancev 
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Skupine anketirancev

8

13

9

26

23

dijaki

študenti

zaposleni z dokončano osnovno šolo

zaposleni z dokončano srednjo šolo

zaposleni z dokončano visoko šolo

 
 

Slika 2: Skupine anketirancev in njihovo število 

 

4.2 REZULTATI ODGOVOROV PO POSAMEZNIH VPRAŠANJIH PRVEGA 

DELA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

4.2.1 Rezultati odgovorov na vprašanje: Kaj so probiotiki?  

 

Kaj so probiotiki?
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Slika 3: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Kaj so probiotiki? 
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Prvo vprašanje se je nanašalo na sam pojem »probiotik«. Anketiranci so imeli ţe 

pripravljene odgovore, med katerimi so morali poiskati pravilnega. Iz grafa je razvidno, da 

je najveĉji odstotek pravilnih odgovorov, to je mikroorganizmi, v skupini »zaposleni z 

visoko šolo«. Kar polovica dijakov je navedla napaĉne odgovore, pribliţno 70 % 

anketiranih v skupini »zaposleni z osnovno šolo« in »zaposleni s srednjo šolo« pa je 

pravilno odgovorilo na prvo vprašanje. Zanimivo pa je, da je v vseh skupinah, razen v 

skupini »zaposleni z visoko šolo«, nekaj anketirancev na to vprašanje obkroţilo moţen 

odgovor »vitamini«, od tega v treh skupinah veĉ kot 20 % anketiranih.  

 

4.2.2 Rezultati odgovorov na vprašanje: Kje po vašem mnenju najdemo probiotike? 

 

Kje po vašem mnenju najdemo probiotike? (možnih več odgovorov)
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Slika 4: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Kje po vašem mnenju najdemo probiotike? 

 

Pri drugem vprašanju so imeli anketiranci moţnost obkroţiti veĉ danih trditev. Vsi 

anketiranci v skupinah zaposlenih so obkroţili »v nekaterih jogurtih in fermentiranih 

napitkih«. Poleg zaposlenih je ta odgovor obkroţilo tudi veĉ kot 90 % študentov, a le 50 % 

dijakov, kar pa ni preseneĉenje, saj veĉina izdelkov, ki so na slovenskem trgu in so 

deklarirani kot probiotiĉni izdelek, spada prav v to skupino. Na drugem mestu po številu 

odgovorov je mleko, zanimivo pa je, da je nekaj nad 40 % zaposlenih z visoko šolo, malo 
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manj kot 40 % študentov in 30 % zaposlenih s srednjo šolo menilo, da so probiotiki 

prisotni v surovi in kisli repi ter zelju.  

 

4.2.3 Rezultati odgovorov na vprašanje: Za koga so probiotiki koristni? 

 

Za koga so probiotiki koristni? (možnih več odgovorov)
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Slika 5: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Za koga so probiotiki koristni? 

 

Na vprašanje »Za koga so probiotiki koristni?«, so vse skupine anketiranih v visokih 

odstotkih navedle: »za ljudi« in »za ţivali«. Da so probiotiki koristni tudi za ţivali je 

menilo manj anketirancev, kar pa smo priĉakovali, saj je uporaba probiotikov v ţivalski 

prehrani manj oglaševana, dejstvo, da so bili sprva probiotiki uporabljeni v ţivalski 

prehrani, pa znano predvsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s to vejo znanosti. 
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4.2.4 Rezultati odgovorov na vprašanje: Ali je prekomerno uživanje probiotikov 

zdravju škodljivo? 

 

Ali je prekomerno uživanje probiotikov zdravju škodljivo?
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Slika 6: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Ali je prekomerno uţivanje probiotikov 

zdravju škodljivo? 

 

Pri ĉetrtem vprašanju, »ali je prekomerno uţivanje probiotikov zdravju škodljivo«, je 30 % 

vseh anketirancev, razen dijakov, odgovorilo z »da«, med 50 in 60 % pa »ne«. Dijaki so se 

kar v 75-odstotkih odloĉili za odgovor »ne vem«, ostali pa so menili, da prekomerno 

uţivanje probiotikov ni zdravju škodljivo.  
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4.2.5  Rezultati odgovorov na vprašanje: Ali je po daljšem jemanju antibiotikov    

varno   uživati probiotike? 

 

Ali je po daljšem jemanju antibiotikov varno uživati probiotike?
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Slika 7: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Ali je po daljšem jemanju antibiotikov varno 

uţivati probiotike? 

 

Pri vprašanju o varnem uţivanju probiotikov po terapiji z antibiotiki je skoraj 90 % 

zaposlenih z visoko šolo odgovorilo pritrdilno. Odgovor »da« je obkroţilo tudi veĉ kot 60 

% ostalih anketirancev. Verjetno je to posledica dejstva, da zdravniki pri zdravljenju z 

antibiotiki, priporoĉajo uţivanje »jogurta«, da ne pride do prebavnih motenj. Dijaki so se 

ponovno v najveĉjem številu (>60 %) odloĉili za odgovor »ne vem«.  
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4.2.6 Rezultati odgovorov na vprašanje: V kakšnih oblikah lahko kupimo 

probiotike? 

 

V kakšnih oblikah lahko kupimo probiotike? (možnih več odgovorov)
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Slika 8: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: V kakšni oblikah lahko kupimo probiotike? 

 

Pri vseh petih skupinah jih je veĉina odgovorila, da lahko probiotike kupimo v obliki 

fermentiranih napitkov. Dijaki zopet izstopajo z najniţjim odstotkom. To vprašanje je 

podobno drugemu (V2) : »Kje po vašem mnenju najdemo probiotike?«. Pri slednjem so, 

sicer v malem deleţu, anketirane skupine »študenti«, »zaposleni s srednjo šolo« in 

»zaposleni z visoko šolo« izbrali moţnost »v polnozrnatih pekarskih izdelkih«, medtem ko 

pri šestem vprašanju ni nihĉe od teh skupin navedel te moţnosti. Pri skupini »zaposleni z 

osnovno šolo« pa je situacija ravno obratna, pri drugem vprašanju nihĉe ni izbral 

»pekarskih izdelkov«, pri šestem vprašanju pa celo veĉ kot 20 %, kar deloma kaţe na 

»ugibanje« anketirancev pri izbiri odgovorov. 
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4.2.7 Rezultati odgovorov na vprašanje: Ali probiotik pomeni isto kot prebiotik? 

 

Ali probiotik pomeni isto kot prebiotik?
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Slika 9: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Ali probiotik pomeni isto kot prebiotik? 

 

Veĉ kot polovica vseh anketiranih, pojma »probiotik« in »prebiotik«, ne enaĉi. Med 30 in 

40 % vseh anketirancev pa je odgovorilo z »ne vem«.  

 

4.3 REZULTATI ODGOVOROV PO POSAMEZNIH VPRAŠANJIH DRUGEGA 

DELA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

Drugi del vprašalnika se je zaĉel z vprašanjem »Naštejte imena probiotiĉnih izdelkov, ki 

jih poznate«. Anketiranci so navedli sledeĉe izdelke: 

1. Skupina naštetih izdelkov: 

 Probiotiĉni jogurt EGO 

 Actimel DANONE 
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 Activia DANONE 

 Vitalinea DANONE 

 LCA 

 Bifidus 

 

2. Skupina naštetih izdelkov: 

 Mleĉni napitki 

 Mleko 

 Jogurti 

 Kislo zelje, repa 

 Skuta, sir 

 Namaz 

 Kefir 

 Kapsule 

 

Vse naštete izdelke lahko razdelimo v dve skupini. V prvo skupino spadajo izdelki z dobro 

poznanimi blagovnimi znamkami. Vsi razen Vitalinea DANONE, so deklarirani kot 

probiotiĉni izdelki. Izdelek Vitalinea DANONE se je prikradel v to skupino najverjetneje 

zaradi atraktivnega imena Vitalinea in ker je bil predhodnik le-tega, vsem dobro poznan 

izdelke Actimel, anketiranci sklepajo, da je tudi Vitalinea probiotiĉno ţivilo. V drugo 

skupino spadajo izdelki, ki ne nosijo imen znanih proizvajalcev, vendar se uporabljajo v 

vsakodnevni prehrani in veljajo za »zdravo hrano« ali »hrano zdravo za prebavo«, zato so 

jih verjetno anketiranci uvrstili med probiotiĉne izdelke (kislo zelje, repa). Izdelki druge 

skupine lahko naĉeloma vsebujejo tudi probiotike.. V to skupino smo uvrstili tudi odgovor 

kapsule. Nihĉe od anketiranih pa ni toĉno navedel imena kapsul. 

V rezultatih prikazujemo vse naštete izdelke. 
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4.3.1 Rezultati odgovorov na vprašanje: Naštej imena probiotičnih izdelkov: 

 

Anketiranci so morali našteti probiotiĉne izdelke, ki jih poznajo. Upoštevali smo vse 

naštete izdelke in jih po posameznih anketiranih skupinah prikazujemo na sledeĉih grafih:  

 

DIJAKI

50%

10%

20%

10%

10%

Actimel DANONE Activia DANONE LCA jogurt mleko

 
 

Slika 10: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev skupine »dijaki« na vprašanje: Naštej imena probiotiĉnih 

izdelkov 

 

V skupini »dijaki« je bil najveĉkrat naštet probiotiĉni izdelek Actimel DANONE (50 %) z 

20 % mu sledi slovenski probiotiĉni izdelek LCA, nato pa s po 10 % izdelki Activia 

DANONE (probiotiĉni), jogurt in mleko.  
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Slika 11: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev skupine »študenti« na vprašanje: Naštej imena  

probiotiĉnih izdelkov 

 

Pri študentih ima v skupini naštetih izdelkov najveĉji deleţ jogurt (31 %). Med probiotiĉne 

izdelke so študenti uvrstili še: Activio DANONE (18%), Actimel DANONE (17 %), mleko 

(5%), mleĉne napitke (5%), sir (5%) in skuto (5%). Dobljeni rezultati kaţejo, da študentje 

uvršĉajo med probiotiĉne izdelke vse jogurte, oziroma tudi mleko in fermentirane mleĉne 

napitke. 
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Slika 12: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev skupine »zaposleni z osnovno šolo« na vprašanje: Naštej 

imena probiotiĉnih izdelkov 

 

Pri skupini »zaposleni z osnovno šolo« je bil jogurt najveĉkrat naštet izdelek. Anketirani te 

skupine zopet v veliki veĉini enaĉijo vse jogurte s probiotiĉnimi izdelki. Na drugem mestu 

je s 17 % probiotiĉni jogurt EGO, sledijo pa s po 8 % LCA, mleko, kislo mleko in namaz. 

Zanimivo je, da v tej skupini nihĉe ni naštel probiotiĉnega izdelka Actimel DANONE.  
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Slika 13: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev skupine »zaposleni s srednjo šolo« na vprašanje: Naštej 

imena probiotiĉnih izdelkov 

 

Tudi v skupini »zaposleni s srednjo šolo« je bil jogurt najpogosteje naveden izdelek. 

Actimel DANONE, LCA in Activia DANONE so glede na število odgovorov procentualno 

podobno razdeljeni. Tako kot pri drugih skupinah, tudi tukaj opazimo, da so našteli mleĉne 

izdelke (mleko, mleĉni napitki, kefir).  
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Slika 14: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev skupine »zaposleni z visoko šolo« na vprašanje: Naštej 

imena probiotiĉnih izdelkov 
 

V skupini »zaposleni z visoko šolo« so najpogosteje našteti izdelki, LCA, jogurt in Activia 

DANONE. Nekdo izmed anketirancev pa je navedel kislo zelje in repo kot probiotiĉno 

ţivilo. 
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4.3.2 Rezultati odgovorov na vprašanje: Vzrok nakupa probiotičnega izdelka 
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Slika 15: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Vzrok nakupa probiotiĉnega izdelka 

 

Najveĉ anketiranih se je odloĉilo za dve dani trditvi: oglaševanje izdelka po televiziji, ki jo 

je obkroţilo kar 75% dijakov in pa prepriĉanje v pozitiven uĉinek izdelka, ki jo je 

obkroţilo 75% zaposlenih z visoko šolo. Lahko reĉemo, da je pri dijakih v veliki meri 

prisoten vpliv gledanja televizije, pri zaposlenih z visoko šolo pa oĉitno igra precejšnjo 

vlogo osvešĉenost o vplivu prehrane na zdravstveno stanje. 
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4.3.3 Rezultati odgovorov na vprašanje: Kako pogosto kupujete probiotične 

izdelke? 
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Slika 16: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na  vprašanje: Kako pogosto kupujete probiotiĉne izdelke? 

 

Pri odgovorih na vprašanje »Kako pogosto kupujete probiotiĉne izdelke?«, smo ugotovili, 

da kar 70% zaposlenih z visoko izobrazbo, 65% zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo in 

55% študentov meni, da pogosto kupuje probiotiĉne izdelke. Ĉe te rezultate primerjamo s 

poznavanjem probiotiĉnih izdelkov (slike 10-13) ugotovimo, da jih je veĉina anketiranih 

vsaj nekaj naštela, med naštetimi izdelki pa z najveĉ odgovori vodi jogurt. Le v skupini 

»dijaki«, kjer je bil Actimel DANONE najveĉkrat napisan, na vprašanje, »kako pogosto 

kupujete probiotiĉne izdelke pa jih je skoraj 40 % odgovorilo nikoli, lahko sklepamo, da 

ima reklamiranje izdelkov velik vpliv na naštevanje probiotiĉnih izdelkov. 
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4.3.4 Rezultati odgovorov na vprašanje: S ponudbo probiotičnih izdelkov na našem     

trgu sem: zelo zadovoljen, zadovoljen, nezadovoljen, zelo nezadovoljen 
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Slika 17: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: S ponudbo probiotiĉnih izdelkov na našem 

trgu sem: 

 

Na vprašanje »S ponudbo probiotiĉnih izdelkov na našem trgu sem …«, so vsi anketiranci 

odgovorili z »zadovoljen«, ali celo »zelo zadovoljen« . Sklepamo, da anketirani pri tem 

vprašanju pomislijo na zaloţenost trgovin z mleĉnimi izdelki, ne pa na dejansko ponudbo 

probiotiĉnih izdelkov, glede na to, da so v veliki veĉini uvrstili med probiotiĉne izdelke 

tudi »jogurt«. 
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4.3.5 Rezultati odgovorov na vprašanje: Pri nakupu probiotičnih izdelkov mi največ 

pomeni 
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Slika 18:  Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti cene izdelka, pri nakupu probiotiĉnih 

izdelkov. 

 

Vsem anketiranim je cena izdelka v veliki meri (do 60%) zelo pomembna. Zopet lahko 

izpostavimo to, da veĉina anketiranih ne kupuje samo probiotiĉnih izdelkov, ker jih slabo 

poznajo, ampak jih enaĉi z vsemi mleĉnimi in fermentiranimi izdelki, med temi pa jim 

cena predstavlja veliko pomembnost pri nakupu. 
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Slika 19: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti izgleda embalaţe, pri nakupu 

probiotiĉnih izdelkov. 

 

Izgledu embalaţe najveĉ pozornosti dajejo študenti, ostali manj. Visok pri vseh pa je deleţ 

odgovorov »nepomembno« (od 35 do 80 %). 
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Slika 20: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti okusa izdelka, pri nakupu probiotiĉnih 

izdelkov. 

 

Prav vse skupine dajejo veliko prednost okusu izdelka. Majhen odstotek (10 %) 

anketiranih skupine »zaposleni s srednjo in visoko šolo«, šteje okus med nepomembne 

dejavnike pri nakupu »probiotiĉnih izdelkov«. 
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Slika 21: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti kvalitete izdelka, pri nakupu 

probiotiĉnih izdelkov. 

 

Vse skupine potrošnikov, razen dijakov so v visokem odstotku odgovorile, da je kvaliteta 

zelo pomembna pri nakupu probiotiĉni izdelkov. Ţal v anketo nismo vkljuĉili vprašanja, 

kaj je po njihovem mnenju kvaliteta probiotiĉnega izdelka. 
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Slika 22: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti proizvajalca izdelka, pri nakupu 

probiotiĉnih izdelkov. 

 

Odgovori anketirancev o pomembnosti proizvajalca pri nakupu probiotiĉnega izdelka 

kaţejo, da je dijakom in študentom proizvajalec pomembnejši dejavnik kot zaposlenim, ki 

so v 30 % odgovorili, da je proizvajalec nepomemben, medtem ko je to menilo samo 20 % 

dijakov in 18 % študentov.  
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Slika 23: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti slovenskega porekla pri nakupu 

probiotiĉnih izdelkov. 

 

Precej drugaĉno sliko pa smo dobili pri vprašanju o pomembnosti »slovenskega porekla« 

pri odloĉitvi za nakup doloĉenega probiotiĉnega izdelka, saj so zaposleni z osnovno šolo 

kar 100 % odgovorili, da je zelo pomembno, enak odgovor pa je dalo tudi 65 % zaposlenih 

s srednjo in visoko izobrazbo. Zanimivo je tudi, da so pri naštevanju probiotiĉnih izdelkov, 

dva izdelka slovenskega proizvajalca LCA in EGO, našteli najveĉkrat. 
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Slika 24: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev glede pomembnosti koristi za zdravje pri nakupu 

probiotiĉnih izdelkov. 

 

Vsem skupinam koristnost za zdravje pomeni najveĉjo prioriteto pri nakupu probiotiĉnih 

izdelkov. Najveĉ zopet skupini »zaposleni z osnovno šolo«. Dijakom je v 20 % primerov 

koristnost za zdravje nepomembna. 
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4.3.6 Rezultati odgovorov na vprašanje: Deklaracijo na probiotičnem izdelku, ki ga 

nameravam kupiti; skrbno preberem, na hitro preberem, ne preberem 
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Slika 25: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Deklaracijo na probiotiĉnem izdelku, ki ga 

nameravam kupiti; skrbno preberem, na hitro preberem, ne preberem 

 

Iz grafa je razvidno, da okoli 50 % anketiranih, ki so zaposleni, skrbno prebere deklaracijo, 

medtem ko veĉina študentov in dijakov samo preleti oziroma sploh ne prebere deklaracije.  
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4.3.7 Rezultati odgovorov na vprašanje: Vedno kupujem probiotične izdelke istega 

proizvajaca, ker; sem navajen, so cenovno ugodni, so dobrega okusa, mu 

zaupam 
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Slika 26: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Vedno kupujem probiotiĉne izdelke istega 

proizvajalca, ker; sem navajen, so cenovno ugodni, so dobrega okusa, mu zaupam 

 

Zaposleni z osnovno šolo (68 %) in zaposleni z visoko šolo (58 %) so najveĉkrat 

odgovorili, da kupujejo probiotiĉne izdelke istega proizvajalca zato, ker so navajeni. Razen 

pri dijakih, kjer so odgovori porazdeljeni po moţnostih, »sem navajen/a«, »so cenovno 

ugodni« in »so dobrega okusa«, je cena za ostale potrošnike glede na odgovore, dosti manj 

pomemben dejavnik pri nakupu probiotiĉnih izdelkov. 
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4.3.8 Rezultati odgovorov na vprašanje: Ali verjamete v pozitivne učinke 

zauživanja probiotičnih izdelkov? 
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Slika 27: Grafiĉni prikaz odgovorov anketirancev na vprašanje: Ali verjamete v pozitivne uĉinke zauţivanja 

probiotiĉnih izdelkov? 

 

Na vprašanje »Ali verjamete v pozitivne uĉinke zauţivanja probiotiĉnih izdelkov« smo 

dobili najbolj prepriĉljive odgovore, saj so vse skupine anketirancev med 80 % do 95 % 

odgovorile z »verjamem«. Ker predvidevamo, da velika veĉina anketiranih, ne prebira 

strokovnih ĉlankov iz katerih bi dobili zaupanje v probiotike, lahko sklepamo, da je ta 

rezultat odraz zgolj medijskih oglaševanj probiotiĉnih izdelkov.   
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

5.1 RAZPRAVA 

5.1.1 Prvi del anketnega vprašalnika 

 

Prvi del anketnega vprašalnika je vseboval vprašanja, s katerimi smo poskušali ugotoviti, 

koliko anketiranci dejansko poznajo izraz probitik. Niso se nanašala samo na izraz 

probiotik in njegov pomen, marveĉ tudi na koristnost/škodljivost in oblike probiotiĉnih 

izdelkov. Anketiranci so pri tem sklopu vprašanj izbirali med ţe danimi trditvami. 

 

Vse ciljne skupine so na vprašanje, »Kaj so probiotiki?«, v visokem odstotku (68 % in veĉ, 

z izjemo dijakov) izbrale odgovor mikroorganizmi, ki je pravilen, zato menimo, da 

potrošniki vsaj v osnovi vedo na kaj se nanaša izraz probiotik. Zanimivo pa je, da je skoraj 

v vseh skupinah nekaj anketirancev na to vprašanje obkroţilo moţen odgovor »vitamini«, 

od tega v treh skupinah veĉ kot 20 % anketiranih. Predvidevamo, da nekateri poznajo 

probiotike, ki se prodajajo kot prehranski dodatki in jih zato enaĉijo z vitamini, ki so poleg 

mineralov najbolj pogosti prehranski dodatki. 

 

V projektnem delu »Probiotiki-znanka ali neznanka v sodobni prehrani« (Hrastar in 

Rakuljiĉ, 2006), ki je bilo narejeno po izvedeni anketi med dijaki smeri veterinarski tehnik, 

ţivilski tehnik in gimnazijski maturant, pa avtorja v zakljuĉkih menita, da dijaki dobro 

poznajo pojem probiotik, saj je veĉ kot polovica anketiranih pravilno odgovorila, da so to 

ţivi organizmi.   

 

Zanimivi so odgovori na vprašanje, »Kje po vašem mnenju najdemo probiotike?«. 

Anketiranci so namreĉ našteli izdelke, ki jih lahko zdruţimo v dve skupini. V prvi so 

izdelki, ki so po deklaraciji dejansko probiotiĉni izdelki: probiotiĉni jogurt EGO, Actimel 

DANONE, Activia DANONE, LCA in Bifidus. Edini napaĉni izdelek, ki so ga nekateri 

tudi našteli, je Vitalinea DANONE, ki se je prikradel v to skupino najverjetneje zaradi 

atraktivnega imena Vitalinea in znanega proizvajalca Danone, ki najbolj agresivno 

oglašuje probiotiĉne izdelke. Še zanimivejša pa je druga skupina naštetih izdelkov: mleĉni 

napitki, mleko, jogurti, kislo zelje, kisla repa, skuta, sir, namaz, kefir in kapsule. Vsi, razen 
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kapsul, v katerih tudi lahko najdemo probiotiĉne mikroorganizme, so povezani z mlekom 

oziroma fermentacijo (kislo zelje, repa). Vsi našteti izdelki so moţni kandidati za 

vkljuĉevanje probiotiĉnih mikroorganizmov, a kot taki še niso probiotiĉni izdelki. 

Ugotavljamo, da vprašanje ni bilo dobro zastavljeno, saj bi lahko vse odgovore šteli za 

pravilne, kar bi bilo zelo zavajajoĉe. Celotna anketa namreĉ kaţe, da so potrošniki sicer 

seznanjeni z izrazom probiotik, vendar pravega pomena besede ne poznajo. Skoraj vsi 

anketirani so mnenja, da probiotike najdemo v nekaterih jogurtih in fermentiranih izdelkih, 

kar je najverjetneje posledica dejstva, da v slovenskem medijskem prostoru kot probiotiĉne 

izdelke najveĉ oglašujejo prav jogurte oziroma fermentirane mleĉne napitke. Poleg 

zaposlenih je ta odgovor obkroţilo tudi veĉ kot 90 % študentov, a le 50 % dijakov. Na 

drugem mestu po številu odgovorov je mleko, zanimivo pa je, da je nekaj nad 40 % 

zaposlenih z visoko šolo, malo manj kot 40 % študentov in 30 % zaposlenih s srednjo šolo 

menilo, da so probiotiki prisotni v surovi in kisli repi ter zelju. Verjetno so odgovori 

posledica asociacije na »za prebavo zdravo hrano«.  

 

Na vprašanje »Za koga so probiotiki koristni«, so vse skupine anketiranih v visokih 

odstotkih (> 70%)  navedle: »za ljudi« in »za ţivali«. Da so probiotiki koristni tudi za 

ţivali je menilo manj anketirancev, kar pa smo priĉakovali, saj je uporaba probiotikov v 

ţivalski prehrani manj oglaševana, dejstvo, da so bili sprva probiotiki uporabljeni v 

ţivalski prehrani, pa znano predvsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s to vejo znanosti. 

Tudi v projektni nalogi Probiotiki-znanka ali neznanka v sodobni prehrani sta avtorja prišla 

do podobnih zakljuĉkov. Veĉina dijakov je vedela, da so probiotiki namenjeni ljudem 

(94%), bolj redki so vedeli tudi za ţivalske probiotike (64%) in kar 11% jih je mislilo, da 

so probiotiki namenjeni tudi rastlinam (Hrastar in Rakuljiĉ, 2006). 

 

Pri ĉetrtem vprašanju, »Ali je prekomerno uţivanje probiotikov zdravju škodljivo«, je 

okoli 30 % vseh anketirancev, razen dijakov, odgovorilo z »da«, med 50 in 60 % pa z 

»ne«. Dijaki so se kar v 75-odstotkih odloĉili za odgovor »ne vem«, ostali pa so menili, da 

prekomerno uţivanje probiotikov zdravju ni škodljivo. Do drugaĉnih rezultatov pa sta 

prišla avtorja projektne naloge, saj se je pri odgovorih pokazalo, da je kar 64 % dijakov 

mnenja, da je prekomerno uţivanje probiotikov lahko zdravju škodljivo (Hrastar in 

Rakuljiĉ, 2006). Morda je to dober razlog, da bi proizvajalci probiotiĉnih izdelkov 
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posvetili veĉ pozornosti izobraţevanju potrošnikov in na deklaraciji omenili tudi 

priporoĉeno koliĉino izdelka. Nove smernice (FAO/WHO, 2002) to ţe zahtevajo, oĉitno pa 

se jih v praksi še ne izvaja. 

 

Pri vprašanju o varnem uţivanju probiotikov po terapiji z antibiotiki je skoraj 90 % 

zaposlenih z visoko šolo in veĉ kot 60 % ostalih anketirancev odgovorilo pritrdilno, kar je 

verjetno posledica dejstva, da zdravniki pri zdravljenju z antibiotiki, priporoĉajo uţivanje 

»jogurta«, da ne pride do prebavnih motenj. Dijaki so se ponovno v najveĉjem številu (>60 

%) odloĉili za odgovor »ne vem«, kar  44 % dijakov gimnazije Viĉ in Biotehniškega 

izobraţevalnega centra pa je mnenja, da po daljšem jemanju antibiotikov ni varno uţivati 

probiotikov. Glede na oglaševanje zdravilnih uĉinkov uţivanja probiotikov, je zanimivo, 

da so potrošniki še vedno skeptiĉni glede njihovega delovanja. 

 

Rezultati vprašanja »V kakšnih oblikah lahko kupimo probiotike?«, kjer je bilo moţno 

obkroţiti veĉ danih odgovorov (a) v obliki fermentiranih napitkov, b) v obliki kapsul, 

tablet in suspenzije, c) v obliki pekarskih izdelkov in kosmiĉev, d) ne vem), so bili 

priĉakovani. Pri vseh petih skupinah jih je veĉina odgovorila, da lahko probiotike kupimo 

v obliki fermentiranih napitkov. Dijaki zopet izstopajo z najniţjim odstotkom. To 

vprašanje je podobno drugemu (V2) : »Kje po vašem mnenju najdemo probiotike?«. Pri 

slednjemu so, sicer v malem deleţu, anketirane skupine »študenti«, »zaposleni s srednjo 

šolo« in »zaposleni z visoko šolo« izbrali moţnost »v polnozrnatih pekarskih izdelkih«, 

medtem ko pri šestem vprašanju ni nihĉe od teh skupin navedel te moţnosti. Pri skupini 

»zaposleni z osnovno šolo« pa je situacija ravno obratna, pri drugem vprašanju nihĉe ni 

izbral »pekarskih izdelkov«, pri šestem vprašanju pa celo veĉ kot 20 %, kar deloma kaţe 

na »ugibanje« anketirancev pri izbiri odgovorov.  

 

Sedmo vprašanje, »Ali probiotik pomeni isto kot prebiotik?«, je postavljeno tako, da po 

svoje ţe napeljuje na odgovor »ne«, a je kljub temu kar med 30 in 40 % vseh anketirancev 

odgovorilo z »ne vem«. Veĉ kot polovica anketiranih v vseh skupinah meni, da gre za 

razliĉne stvari, menimo pa, da razlik ne bi znali opisati oziroma, da izraz prebiotik poznajo 

še manj kot izraz probiotik. Seveda so to le naša predvidevanja. 

 



Škedelj M. Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku. 47 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2008  

 

 

5.1.2 Drugi del anketnega vprašalnika 

 

V drugem delu ankete so vprašanja zastavljena potrošniku konkretno o probiotiĉnih 

izdelkih. Koliko teh izdelkov potrošnik pozna, kako pogosto jih kupuje, kateri dejavniki so 

mu najbolj pomembni pri izbiri oziroma odloĉitvi za nakup ter koliko pomeni potrošniku 

deklaracija probiotiĉnega izdelka. 

 

Vse skupine anketirancev so naštele vsaj nekaj pravih probiotiĉnih izdelkov, predvsem 

tistih, ki so najbolj pogosto oglaševani: Actimel DANONE, Activia DANONE, LCA, in 

EGO. Razen v skupini »dijaki« pa je bil v vseh drugih skupinah z najvišjim deleţem naštet 

jogurt. 

 

Veliki veĉini potrošnikov oĉitno predstavljajo vsi jogurti probiotiĉne izdelke, zato se je 

»jogurt« znašel med najpogosteje naštetimi, celo vodilni je med vsemi zgoraj omenjenimi 

izdelki. Anketiranci skupine »zaposleni s srednjo šolo«  in »zaposleni visoko šolo«, pa so 

našteli najveĉ izdelkov. Med njimi tudi mleko, kislo mleko, kefir in kislo zelje ter repo. 

Dijaki so najveĉkrat našteli Actimel DANONE (50 %), zato lahko sklepamo, da ima 

oglaševanje nanje velik vpliv, saj sta pri dijakih gledanost televizije in uporaba interneta 

najverjetneje najbolj prisotni. Zanimivo je, da se je izdelek EGO številĉno najpogosteje 

pojavil samo v skupini »zaposleni z osnovno šolo«. Viana in sod. (2007) so v anketi, ki je 

bila izvedena med 420 nakljuĉnimi prebivalci v Braziliji, ugotovili, da je 27,62 % 

anketirancev naštelo fermentirano mleko kot probiotiĉni izdelek, 25,71 % jogurt, medtem 

ko je 13,33 in 11,66 % anketirancev uvrstilo med probiotiĉne izdelke sir in druge produkte, 

vkljuĉno s kokosovo vodo, sadnimi sokovi, sadjem, zelenjavo. 21.67 % anketirancev ni 

navedlo niti enega probiotiĉnega izdelka. Ĉe primerjamo te rezultate z našimi lahko 

sklepamo, da naši potrošniki bolje poznajo probiotiĉne izdelke, saj je vsaka skupina 

anketirancev naštela vsaj 3 prave probiotiĉne izdelke. 

 

(Babajimopoulos in sod., 2004, cit. Po Viana in sod., 2008) so ugotovili pomanjkanje 

znanja o probiotiĉnih izdelkih pri 71 % ţenskih in 82 % moških anketirancev v Grĉiji. 

Ĉeprav naj bi 63,5 % ţensk in 57 % moških uţivalo probiotiĉne izdelke, so bili le navadni 

jogurt, bio-jogurt in kefir najpogosteje omenjeni izdelki. Za vzrok nakupa probiotiĉnega 
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izdelka, je veĉina anketiranih navedla oglaševanje izdelka po televiziji, ki ga je obkroţilo 

kar 75 % dijakov in pa prepriĉanje v pozitiven uĉinek izdelka, ki ga je obkroţilo 75 % 

zaposlenih z visoko šolo. Raziskovalci zakljuĉujejo, da imajo na odgovore dijakov mediji 

velik vpliv, še posebej televizija.  

 

Pri odgovorih na vprašanje »Kako pogosto kupujete probiotiĉne izdelke?«, smo ugotovili, 

da kar 70 % zaposlenih z visoko izobrazbo, 65 % zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo in 

55 % študentov meni, da pogosto kupuje probiotiĉne izdelke. Ĉe te rezultate primerjamo s 

poznavanjem probiotiĉnih izdelkov ugotovimo, da veĉina anketiranih v bistvu ne pozna 

dejanskega pomena probiotiĉen izdelek, saj ga enaĉi s proizvodi, kot so mleko, jogurti in 

podobno. Pri naštevanju probiotiĉnih izdelkov je sicer veĉina anketiranih naštela tudi prave 

probiotiĉne izdelke, a ob njih tudi ţivila, ki niso probiotiĉna (jogurt, kefir, mleko, kislo 

zelje). Le v skupini »dijaki«, ki so v 40 % odgovorili, da nikoli ne kupujejo probiotiĉnih 

izdelkov, je bil Actimel DANONE najveĉkrat naštet probiotiĉni izdelek. Sklepamo, da ima 

pri tej skupini reklamiranje izdelkov velik vpliv na naštevanje probiotiĉnih izdelkov. 

 

Na vprašanje »S ponudbo probiotiĉnih izdelkov na našem trgu sem …«, so vsi anketiranci 

odgovorili z »zadovoljen«, ali celo »zelo zadovoljen« . Sklepamo, da anketirani pri tem 

vprašanju pomislijo na zaloţenost trgovin z mleĉnimi izdelki, ne pa na dejansko ponudbo 

probiotiĉnih izdelkov, glede na to, da relativno slabo poznajo ta pojem. 

 

Vsem anketiranim je cena izdelka v veliki meri (do 60 %) zelo pomembna. Zopet lahko 

izpostavimo to, da veĉina anketiranih ne kupuje samo probiotiĉnih izdelkov, ker jih slabo 

poznajo, ampak jih enaĉi z vsemi mleĉnimi in fermentiranimi ţivili. Glede na ponudbo teh 

v trgovinah, anketirani veliko dajo na ceno izdelka.  

 

Izgledu embalaţe dajejo najveĉ pozornosti študenti, ostali manj. Visok pri vseh pa je deleţ 

odgovorov »nepomembno«. Prav vse skupine dajejo veliko prednost okusu izdelka. 

Majhen odstotek (10 %) anketiranih skupine »zaposleni s srednjo in visoko šolo«, šteje 

okus med nepomembne dejavnike pri nakupu probiotiĉnih izdelkov. Skupini »zaposleni z 

osnovno šolo« je kvaliteta pri nakupu probiotiĉnih izdelkov najbolj pomembna, saj so jo 

kot pomemben dejavnik pri odloĉitvi za nakup navedli vsi anketiranci. Tudi pri ostalih 
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skupinah vidimo, da jim kvaliteta pri nakupu zelo pomeni. Veĉ kot polovici študentom je 

pomemben faktor pri nakupu probiotiĉnega izdelka proizvajalec.  

 

Zaposleni z osnovno šolo dajejo najveĉjo prednost pri nakupu slovenskemu poreklu. Pri 

naštevanju probiotiĉnih izdelkov, so dva izdelka slovenskega proizvajalca LCA in EGO,  

našteli najveĉkrat. Veĉ kot polovica zaposlenih s srednjo in visoko šolo, ki jim je 

slovensko poreklo pomembno, je naštela izdelek LCA. Vsem skupinam »koristnost za 

zdravje« pomeni najveĉjo prioriteto pri nakupu probiotiĉnih izdelkov. Najveĉ zopet 

skupini »zaposleni z osnovno šolo«. 20-tim odstotkom dijakov je koristnost za zdravje 

nepomembna. 

 

Vprašanje, ki se je nanašalo na branje deklaracije pred nakupom izdelka, je podalo 

priĉakovane odgovore. Okoli 50 % anketiranih, ki so zaposleni, skrbno prebere 

deklaracijo, medtem ko veĉina študentov in dijakov samo preleti oziroma sploh ne prebere 

deklaracije. 

 

Anketiranci skupine »zaposleni z osnovno šolo« (> 60 %) in anketiranci skupine 

»zaposleni z visoko šolo« (> 50%)  so glede na odgovore, v veliki veĉini navajeni kupovati 

izdelke istega proizvajalca. Veĉ kot 30% dijakom pa cena predstavlja pomemben faktor pri 

nakupu probiotiĉnega izdelka. 

 

Po rezultatih zadnjega anketnega vprašanja, 70 % anketiranih verjame v pozitivne uĉinke, 

ki jih povzroĉi zauţivanje probiotiĉnih izdelkov. Ker predvidevamo, da velika veĉina 

anketiranih ne prebira strokovnih ĉlankov, iz katerih bi dobili zaupanje v probiotike, lahko 

sklepamo, da je ta rezultat zgolj odraz oglaševanj probiotiĉnih izdelkov. 

 

Sestava vprašalnikov o ţivilih, ki sodijo v novo skupino tako imenovane funkcionalne 

hrane in so na deklaracijah opremljeni s »trditvami povezanimi z zdravjem« (health 

claims), je precej zahtevna. Po obdelavi podatkov smo ugotovili, da bi bilo verjetno 

smiselno nekatera vprašanja poenostaviti (npr. moţen odgovor samo da/ne, ali 

pomembno/nepomembno), poleg tega pa zastaviti tudi kakšno vprašanje, ki bi bolj 
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natanĉno odraţalo dejansko pojmovanje izraza probiotik npr: »Ali se jogurt in probiotiĉni 

jogurt razlikujeta? (da/ne), ĉe ste obkroţili da – ali veste v ĉem?  

 

5.2 SKLEPI 

 Odstotek anketirancev, ki so odgovorili, da so probiotiki mikroorganizmi, je bil 

najvišji v skupini »zaposleni z visoko izobrazbo« (95 %) in skupini »študenti« (85 

%), sledijo jim s 70 % skupini »zaposleni z osnovno šolo« in »zaposleni s srednjo 

šolo«. Za ta odgovor se je odloĉila samo polovica dijakov, med ostalimi moţnimi 

odgovori (vitamini, antioksidanti, vlaknine), pa je bil najpogostejši odgovor 

»vitamini« (33 %). 

 Celotna anketa kaţe, da so potrošniki sicer seznanjeni z izrazom probiotik, vendar 

pravega pomena besede ne poznajo, saj so poleg pravih probiotiĉnih izdelkov v 

visokem odstotku uvrstili med probiotiĉne izdelke »jogurt«, pa tudi mleko, kefir, 

mleĉne namaze in ţivila, ki so znana kot »dobra za prebavo« (kisla repa in zelje).  

 Potrošniki so manj seznanjeni s probiotiki, ki se prodajajo kot prehranski dodatki 

ali zdravila brez recepta. Samo zaposleni s srednjo in visoko izobrazbo so v 

visokem odstotku (100 % in 75 %) odgovorili, da se nahajajo probiotiki tudi v 

obliki kapsul in tablet, vendar noben anketiranec ni naštel niti enega takšnega 

probiotiĉnega izdelka po imenu. 

 Kljub temu, da veĉina anketirancev verjame v korist probiotikov, pa jih kar 30 % 

meni, da je prekomerno uţivanje probiotikov škodljivo. Lahko bi sklepali, da jih 

smatrajo kot neko vrsto zdravil. 

 Glede na rezultate ankete, so potrošniki s ponudbo probiotiĉnih izdelkov 

zadovoljni. Menimo pa, da so anketirani pri tem vprašanju pomislili bolj na 

zaloţenost trgovin z mleĉnimi izdelki, ne pa na dejansko ponudbo probiotiĉnih 

izdelkov, saj so v visokem odstotku uvrstili med probiotiĉne izdelke tudi »jogurt«. 

 Na poznavanje probiotiĉnih izdelkov ima velik vpliv oglaševanje, saj so anketiranci 

veĉinoma našteli najbolj oglaševane izdelke: Activia Danone, Actimel Danone, 

probiotiĉni jogurt EGO in LCA. 

 Ĉe povzamemo odgovore na vsa vprašanja bi lahko zakljuĉili, da je poznavanje 

izraza povezano z izobrazbo, saj so se še najbolj pribliţali pravilnim odgovorom 

zaposleni z visoko izobrazbo, sledijo študenti, najslabše pa izraz poznajo dijaki. 
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6 POVZETEK 

 

V aprilu in maju letošnjega leta smo na podroĉju Ljubljane, Bele krajine in Novega mesta 

nakljuĉno razdelili ankete med potrošnike. Zanimalo nas je predvsem to, koliko potrošniki 

poznajo pojem probiotik, ali poznajo probiotiĉne izdelke, ali jih kupujejo in zakaj. 

 

Opravili smo 79 nakljuĉnih anket. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov 

vprašanj. V prvem delu anketnega vprašalnika so bila postavljena vprašanja, s pomoĉjo 

katerih smo skušali ugotoviti poznavanje izraza in pomena probiotik. Drugi dela anketnega 

vprašalnika pa je bil namenjen ugotavljanju poznavanja probiotiĉnih izdelkov. Izbor 

anketirancev smo omejili na 2 razreda, in sicer na tiste, ki se še šolajo (dijaki, študenti) ter 

zaposlene. Znotraj skupine zaposlenih smo razvrstili anketirance v podskupine glede na 

konĉano izobrazbo (dokonĉana osnovna šola, dokonĉana poklicna oziroma srednja šola, 

dokonĉana višja oziroma visoka šola). 

 

Celotna anketa kaţe, da so potrošniki sicer seznanjeni z izrazom probiotik, vendar pravega 

pomena besede ne poznajo. Probiotike namreĉ povezujejo predvsem z mleĉnimi izdelki in 

ţivili, ki so znani kot »dobri za prebavo« (kisla repa in zelje). Poleg pravih probiotiĉnih 

izdelkov so anketiranci v visokem odstotku uvrstili med probiotiĉne izdelke kar »jogurt«, 

pa tudi mleko, kefir, mleĉne namaze ,kislo repo in zelje.  

 

Pri odgovorih na vprašanje »Kako pogosto kupujete probiotiĉne izdelke?«, smo ugotovili, 

da kar 70 % zaposlenih z visoko izobrazbo, 65 % zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo in 

55 % študentov meni, da pogosto kupuje probiotiĉne izdelke. Ĉe te rezultate primerjamo s 

poznavanjem probiotiĉnih izdelkov ugotovimo, da veĉina anketiranih v bistvu ne pozna 

dejanskega pomena probiotiĉen izdelek, saj ga enaĉi s proizvodi, kot so mleko, jogurti in 

podobno. Pri naštevanju probiotiĉnih izdelkov je sicer veĉina anketiranih naštela tudi prave 

probiotiĉne izdelke, a ob njih tudi ţivila, ki niso probiotĉna (jogurt, kefir, mleko, kislo 

zelje). Le v skupini »dijaki«, ki so v 40 % odgovorili, da nikoli ne kupujejo probiotiĉnih 

izdelkov, je bil Actimel DANONE najveĉkrat naštet probiotiĉni izdelek. Sklepamo, da ima 

pri tej skupini reklamiranje izdelkov velik vpliv na naštevanje probiotiĉnih izdelkov. 
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Kljub temu, da veĉina anketirancev verjame v korist probiotikov, pa jih kar 30 % meni, da 

je prekomerno uţivanje probiotikov škodljivo.  

 

Glede na rezultate ankete, so potrošniki s ponudbo probiotiĉnih izdelkov zadovoljni. 

Menimo pa, da so anketirani pri tem vprašanju pomislili bolj na zaloţenost trgovin z 

mleĉnimi izdelki, ne pa na dejansko ponudbo probiotiĉnih izdelkov, saj so v visokem 

odstotku uvrstili med probiotiĉne izdelke tudi »jogurt«. Na poznavanje probiotiĉnih 

izdelkov ima velik vpliv oglaševanje, saj so anketiranci veĉinoma našteli najbolj 

oglaševane izdelke: Activia Danone, Actimel Danone, probiotiĉni jogurt EGO in LCA. Ĉe 

povzamemo odgovore na vsa vprašanja bi lahko zakljuĉili, da je poznavanje izraza 

povezano z izobrazbo, saj so se še najbolj pribliţali pravilnim odgovorom zaposleni z 

visoko izobrazbo, sledijo študenti, najslabše pa izraz poznajo dijaki. 
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