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(ang. Pilot study for the Assessment of Nutrient Intake and Food 
Consumption Among Kids in Europe) 

PILOT-PANEU  Pilotna študija vseevropske prehranske raziskave - najstniki, odrasli 
in starejši (ang. Pilot study in the view of a Pan-European dietary 
survey - Adolescents, adults and elderly) 

PMVP   Pripomočki za merjenje velikosti porcij  
SO   Standardni odklon 
SZO   Svetovna zdravstvena organizacija (ang. World Health Organisation) 
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1 UVOD 

Prehranski vnos, prehranske navade in prehranski status so pomembne determinante večine 
kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB), tj. kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, ali 
kot varovalni dejavniki, ki krepijo zdravje in izboljšajo kakovost življenja. Zdrave 
prehranske navade od otroštva naprej so osnovni pogoj za ohranjanje in izboljšanje 
zdravja, boljše počutje in za kakovostno življenje. Ker igra prehranjevanje pomembno 
vlogo pri krepitvi in vzdrževanju dobrega zdravja skozi vse življenje, ima v preventivni 
dejavnosti eno izmed vodilnih vlog. Še večjo težo pa mu daje dejstvo, da so sodobni 
prehranski vzorci, pri katerih imajo velik vpliv prehranska industrija in mediji, prenosljivi 
iz ene populacije v drugo. Pri tem je pomembno, da spreminjanje prehranskih navad 
prebivalstva nima samo kratkoročnih, ampak predvsem tudi dolgoročne učinke (Hlastan 
Ribič in sod., 2012). 
 
Merjenje vnosa hranil je verjetno najbolj razširjen indirekten pokazatelj prehranskega 
statusa. Zaradi pomanjkljivosti tehnik zbiranja podatkov, omejitev prehranskih tabel in 
podatkovnih baz o sestavi živil ter posameznikovih navad in neenakomernega vnosa hrane, 
ki se med dnevi lahko znatno razlikuje, je običajni vnos hrane težko oceniti. Kljub tem 
pomanjkljivostim so podatki o vnosu hranil pomembni pri ocenjevanju prehranskega 
statusa, ko se uporabljajo v povezavi z antropometričnimi, biokemijskimi in kliničnimi 
podatki (Lee in Nieman, 1996). 
 
Rezultati  različnih  raziskav  o  načinu  prehranjevanja  odraslih  v  Sloveniji  kažejo,  da 
je prehrana slovenskega prebivalstva neustrezna. Ključni problemi pri prehranskih navadah 
so  prevelik  povprečni  energijski  vnos,  prevelik  vnos  skupnih  in  nasičenih   maščob, 
premajhen  vnos  sadja,  zelenjave  in  prehranske  vlaknine  ter  neustrezno število  
dnevnih obrokov (Resolucija  o  nacionalnem ..., 2015). 
 
Zaradi uporabe različnih metodologij in različnih sistemov razvrščanja živil v posameznih 
državah članicah podatki o vrsti in količini zaužitih živil doslej pogosto niso bili povsem 
primerljivi. Na zanesljivost podatkov namreč močno vplivajo razlike v načinu izvajanja 
raziskav, npr. številu vključenih dni anketiranja in nivoju razvrščanja živil, pa tudi 
natančnosti podatkov o sestavi sestavljenih jedi. Evropska agencija za varnost hrane EFSA 
je zato prevzela tudi vlogo koordinatorke zbiranja in harmonizacije trenutno razpoložljivih 
nacionalnih podatkov (NIJZ, 2016). 
 
Metoda tehtanih zapisov zahteva, da se vse jedi pred zaužitvijo stehta, zato velja za  
prenaporno za obsežne nacionalne raziskave, kjer sta pomembna reprezentativnost vzorca 
in visoka stopnja odziva. Zato se namesto nje uporabi kombinacijo različnih orodij, kot je 
metoda jedilnika prejšnjega dne s sočasno uporabo pripomočkov za merjenje velikosti 
porcij (PMVP) (EFSA, 2009).  
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Projekt EU Menu teži k zagotavljanju standardiziranih postopkov zbiranja podatkov o 
prehrani v vseh državah in regijah EU. Omogočal bo natančnejšo oceno izpostavljenosti 
tveganju za nastanek nenalezljivih bolezni in podpiral upravljalce tveganja pri izbiri 
odločitev na področju varne prehrane (EFSA, 2014). V Sloveniji se je projekt pričel 
izvajati leta 2014 in bo predvidoma zaključen do leta 2019, ko bodo na voljo tudi prvi 
podatki. 
 
Verodostojni rezultati o vnosu živil omogočajo razvoj različnih politik s področja prehrane, 
živilstva, agronomije, ekonomije, logistike in preventive javnega zdravstva. Pri različnih 
metodah določanja vnosa živil se uporabljajo slikovna gradiva, ki bistveno olajšajo delo pri 
izvedbi prehranskih anket. S pripravo dobrega slikovnega gradiva se lahko bistveno skrajša 
čas, ki ga anketar porabi pri izvedbi ankete in s tem poveča natančnost in verodostojnost 
podatkov. 

1.1 NAMEN DELA 

Natančno in ponovljivo določanje vnosa živil predstavlja kompleksno in zahtevno nalogo. 
V Sloveniji je na tem področju zelo malo raziskav, zato bomo v sodelovanju z 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta EU Menu izdelali 
slikovno gradivo, ki bo udeležencem olajšalo delo pri določanju količine zaužitih živil. V 
literaturi obstaja več različnih sistemov za izdelavo takega pripomočka, vsaka država pa 
mora zaradi specifičnih prehranskih navad populacije opraviti določene prilagoditve.  
 
Izdelano slikovno gradivo bo omogočalo pridobitev čim bolj natančnih ocen o poročanih 
količinah zaužitih živil, ki so značilna za prehrano različnih populacijskih skupin 
Slovencev. 
 
Z gradivom želimo tudi zmanjšati možnost napak pri poročanju ter oceniti zanesljivost, 
natančnost in ponovljivost izdelanega gradiva, zato ga nameravamo tudi validirati. 
 
V pilotni študiji, ki predstavlja bistven del magistrske naloge, smo uporabilimetodologijo 
priprave slikovnega gradiva PANCAKE z nekaterimi prilagoditvami. Pripravili smo 
zvezno lestvico različnih velikosti porcij in izdelali modelne parametre slikovnih gradiv. 
Slikovno gradivo smo s pomočjo 54 prostovoljcev validirali po modificirani metodologiji 
EU Menu, ki je bila usklajena na sestanku EFSA decembra 2014. 
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1.2 DELOVNE HIPOTEZE 

Ob začetku raziskave smo postavili dve hipotezi, in sicer: 
• za določanje vnosa živil pri slovenski populaciji je obvezna priprava specifičnih 

slikovnih gradiv, 
• s primerno validacijo slikovnih gradiv lahko bistveno zmanjšamo napake pri 

vrednotenju vnosa živil. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 POMEN PREHRANE ZA ZDRAVJE  

Med sodobnimi opredelitvami zdravja je najbolj znana opredelitev Svetovne zdravstvene 
organizacije (SZO) iz leta 1948, ki pravi, da je zdravje stanje popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja, in ne zgolj stanje odsotnosti bolezni ali betežnosti 
(WHO, 1948). Zdrava prehrana, ki daje človeku vse potrebne snovi za življenje, mora biti 
hranilno in energijsko uravnotežena, varna in varovalna.  
 
Kako pomembna je zdrava prehrana, se pogosto zavemo šele, ko zbolimo. Takrat začnemo 
razmišljati, kaj je zdrava in uravnotežena prehrana in kakšno hranilno in energijsko 
vrednost imajo živila, ki jih zaužijemo v najrazličnejših jedeh. Uravnotežena prehrana se 
ne nanaša na prebivalstvo, temveč na posameznika, zato nima predpisanih vzorcev. 
Priporočila za vnos hranljivih snovi so le nepogrešljivo orodje in navajajo minimalne 
količine za posamezne hranljive snovi, ki jih mora človek dobiti s hrano, da se ne bi 
pokazale posledice pomanjkanja (Pokorn, 1997). 
 
Zdrava prehrana omogoča optimalni psihofizični razvoj, intelektualno delovanje, vitalnost 
in zorenje, poveča splošno odpornost in delovno storilnost. Pomeni uravnotežen vnos vseh 
potrebnih hranljivih snovi ter ustrezno energijsko vrednost hrane (Pokorn, 2004). 
 
Zdravo prehranjevanje zajema (Pokorn, 2004):  

• uravnoteženo prehrano, ki preprečuje tako imenovane deficitarne bolezni (bolezni 
zaradi pomanjkanja esencialnih hranil), ki v Sloveniji ne predstavljajo socialnega in 
medicinskega problema, 

• varno prehrano, ki preprečuje akutne in kronične zastrupitve z aditivi in s 
kontaminanti, ki so v hrani, ki jo zahtevajo predpisi, 

• varovalno, tudi zaščitno ali funkcionalno prehrano, zaradi katere je človek varnejši 
pred sodobnimi, tako imenovanimi civilizacijskimi boleznimi. 

 
Zdrava prehrana mora zagotoviti vse potrebne življenjsko pomembne hranljive snovi: 
vitamine, minerale, esencialne aminokisline, esencialne maščobne kisline, potrebno 
količino energijskih hranil (ogljikove hidrate, maščobe in beljakovine) in prehransko 
vlaknino. Prilagojena mora biti fiziološkemu ritmu prehrane. Zdrava prehrana mora 
človeku ohranjati in krepiti zdravje oziroma preprečevati, da bi se bolezensko stanje še 
poslabšalo (Pokorn, 2005). 
 
Na prehransko obnašanje vpliva mnogo dejavnikov, tako notranjih kot okoljskih. 
Individualna raven se osredotoča samo na dejavnike znotraj posameznika (znanje, vedenje 
in mnenje) ali na njegovo zaznavanje okolja. Med okoljske dejavnike štejemo interakcije 
posameznikov z družino, prijatelji ter drugimi ustanovami. Vsekakor okoljski dejavniki ne 
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zmanjšujejo pomembnosti sprememb vedenja in psihosocialnih dejavnikov znotraj 
posameznika (Reynolds in sod., 2004). 
 
Prehranske navade ljudi so le eden od elementov življenjskega sloga, čeprav imajo velik 
vpliv na njihovo zdravje in čeprav se spreminjajo. Kajenje, prekomerno uživanje 
alkoholnih pijač, intenzivnost in rednost telesne dejavnosti in dobro duševno zdravje so 
dejavniki, ki se tesno prepletajo s prehranskimi vzorci ljudi in imajo pomemben vpliv na 
zdravje (WHO, 2006). 

2.2 PREHRANSKI STATUS 

Prehranski status je trenutni telesni status posameznika ali populacijske skupine, povezan z 
njihovim stanjem prehrane. Prehranski status določa kompleksen medsebojni vpliv med 
notranjimi ali prirojenimi dejavniki, kot so starost, spol, prehrana, obnašanje, telesna 
dejavnost in bolezni ter zunanjimi okoljskimi dejavniki, kot so varna hrana ter socialne in 
ekonomske okoliščine. Idealen prehranski status se vzpostavi, ko oskrba s prehrano ustreza 
potrebi po hrani. Ljudje imajo lahko optimalen prehranski status, lahko so pre- ali 
podhranjeni ali pa slabo prehranjeni (Nutritional status, 2008). 
 
Način, na katerega prehranski status vpliva na kakovost življenja, je predmet stalnih 
razprav in zanimanja. Vsem je dobro znano, da poslabšanje prehranskega statusa povzroča 
zmanjšanje fizioloških funkcij ter povečanje tveganja za nastanek bolezni, zato je njegovo 
izboljšanje zelo pomembno (Wanden-Berghe in sod., 2009). 

2.2.1 Prehranski status v Evropi 

Kronične nenalezljive bolezni, ki so glavni vzrok za invalidnost in smrt, od šestih regij 
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) najhuje prizadevajo evropsko. Bolezni srca in 
ožilja, sladkorna bolezen, rak in bolezni dihal (štiri najpogostejše kronične nenalezljive 
bolezni) skupaj predstavljajo 77 % bremena bolezni in skoraj 86 % prezgodnjih smrti. 
Čezmerna telesna masa (indeks telesne mase večji od 25 kg/m2), čezmeren vnos energije, 
nasičenih maščob, trans maščob, sladkorja in soli, kot tudi premalo uživanja zelenjave, 
sadja in polnovrednih žit, so vodilni dejavniki tveganja in prednostna skrb. Poleg tega se 
evropska regija sooča z dvojnim bremenom slabe prehranjenosti, saj nekatere države 
sočasno opažajo visoke ravni tako čezmerne telesne mase in debelosti, kot tudi 
pomanjkanja hranil (WHO, 2014). 
 
V zadnjih desetletjih so mnoge države poročale o naraščajočih stopnjah čezmerne telesne 
mase in debelosti. Statistika je skrb vzbujajoča: v 46 državah (kar predstavlja 87 % 
evropske regije) je več kot 50 % odraslih predebelih ali imajo čezmerno telesno maso, v 
nekaterih izmed njih pa je ta stopnja blizu 70 % odrasle populacije. Podatki Svetovnega 
zdravstvenega observatorija SZO prikazujejo, da je v povprečju 57,4 % odraslih obeh 
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spolov, starih 20 let ali več, pretežkih ali debelih. Ocenjeno je, da naj bi čezmerna telesna 
masa in debelost vsako leto povzročili okoli 320.000 smrti žensk in moških v 20 državah 
zahodne Evrope. Položaj v državah vzhodnega dela regije je še posebej zaskrbljujoč zaradi 
hitrosti, s katero se stopnja čezmerne telesne mase in debelosti med otroki in mladostniki 
bliža tistim v zahodnem delu regije ter zaradi dejstva, da je od leta 1980 število 
posameznikov s čezmerno telesno maso ali debelostjo v nekaterih delih vzhodne Evrope 
naraslo za več kot trikrat (WHO, 2014). 
 
Čezmerna telesna masa in debelost sta prav tako zelo pogosti med otroki in mladostniki, 
predvsem v južnoevropskih državah. Najbolj so prizadeti otroci manj izobraženih staršev, 
problem čezmerne telesne mase in debelosti pa je najbolj očiten med najbolj socialno 
ogroženimi skupinami družbe. Evropska pobuda za nadzor nad debelostjo pri otrocih v 
okviru SZO je prikazala, da je bil v državah, ki so sodelovale v raziskavi, v povprečju eden 
od treh otrok, starih od šest do devet let, s čezmerno telesno maso ali predebel. Pojavnost 
čezmerne telesne mase (vključujoč debelost) se je gibala med 24 % in 57 % pri dečkih ter 
med 21 % in 50 % pri dekletih, pojavnost debelosti pa med 9 % in 31 % pri dečkih ter med 
6 % in 21 % pri dekletih (WHO, 2014). 

2.2.2 Prehranski status v Sloveniji 

Kot v drugih razvitih državah, se tudi v Sloveniji srečujemo s porastom čezmerne telesne 
mase in debelosti. Delež čezmerno hranjenih in debelih otrok ter mladostnikov se je v 
zadnjih tridesetih letih podvojil, bolj izrazito je bilo to povečanje pri fantih, saj se je delež 
čezmerno težkih dečkov povečal s 13,5 % na 18,8 %, delež debelih pa se je povečal z 
2,8 % na 6,1 %. Čezmerna telesna masa in debelost sta tudi pri odraslih v Sloveniji v 
zadnjih desetletjih naraščali. Podatki za leto 2012 kažejo, da ima v Sloveniji telesno maso 
večjo od priporočene 42 % žensk in 66,6 % moških. Pomembna je ugotovitev, da je trend 
naraščanja in obseg debelosti izrazitejši pri moških. Čezmerna telesna masa in debelost sta 
povezani tudi s porastom števila bolnikov s sladkorno boleznijo. Sladkorna bolezen tipa 2, 
ki je bila še nedavno značilna predvsem za starejše, se danes pojavlja tudi pri otrocih s 
povečano telesno maso, pri katerih hkrati ugotavljamo tudi povišan krvni tlak in vrednosti 
holesterola v krvi ter zamaščenost jeter. Po ocenah ima pri nas kar 7,3 % prebivalcev 
sladkorno bolezen, napovedi pa predvidevajo njen porast za 3 % vsako leto. To bo v 
prihodnjih letih, brez ustreznega ukrepanja, pomembno povečalo breme kroničnih 
nenalezljivih bolezni in zmanjšalo delovno zmožnost že pri aktivni populaciji (Resolucija o 
nacionalnem programu …, 2015). 

2.2.2.1 Otroci in mladostniki 

Jeriček Klanšček in sod. (2011) navajajo, da je zlasti prehrana otrok in mladostnikov 
neustrezna. Otroci in mladostniki uživajo premalo zelenjave ter rib, predvsem pa 
prepogosto posegajo po energijsko bogatih in hranilno revnih živilih. Kar 25 % otrok vsak 
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dan ali tudi večkrat dnevno uživa sladkarije, pijače z dodanim sladkorjem pa kar 37 % 
mladostnikov.  
 
Jeriček Klanšek in sod. (2015) na osnovi rezultatov mednarodne raziskave HBSC - Z 
zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji navajajo, da 
med šolskim tednom (od ponedeljka do petka) vsak dan zajtrkuje manj kot polovica 
mladostnikov (45,1 %), 39,4 % jih vsak dan uživa sadje in nekaj več kot četrtina (26,9 %) 
jih vsak dan uživa zelenjavo. Med fanti in dekleti so pomembne razlike: dekleta v višjem 
deležu kot fantje redno uživajo sadje in zelenjavo, fantje pa v višjem deležu kot dekleta 
med šolskim tednom redno zajtrkujejo. S starostjo vsi trije kazalniki pomembno upadajo 
tako pri vseh mladostnikih skupaj kot pri obeh spolih. Pijače z dodanim sladkorjem vsak 
dan pije približno vsak četrti mladostnik (24,3 %). Delež fantov, ki pijejo te pijače, je 
pomembno višji kot delež deklet. Energijske pijače pije različno pogosto (od manj kot 
enkrat na teden do več kot enkrat na dan) več kot tretjina mladostnikov (36,3 %). S 
starostjo pitje energijskih pijač pomembno narašča, in sicer pri mladostnikih skupaj ter pri 
obeh spolih. Delež tistih, ki pijejo energijske pijače, je tako najvišji v skupini 15-letnikov, 
v tej skupini uživa energijske pijače že skoraj vsak drug mladostnik (50,6 %).  
 
Jeriček Klanšček in sod. (2011) ugotavljajo, da slovenski mladostniki, kljub veliki količini 
zaužitih sladkih pijač, popijejo premalo tekočine. Sladke pijače predstavljajo več kot 
polovico zaužite tekočine, kar naše mladostnike uvršča v sam svetovni vrh. V novejši 
raziskavi Jeriček Klanšček in sod. (2015) navajajo, da se je v obdobju 2002–2014 v vseh 
skupinah pomembno znižal delež mladostnikov, ki vsak dan pijejo sladkane pijače. 
Slovenski mladostniki zaužijejo tudi manjše število dnevnih obrokov od priporočenega in 
se prehranjujejo neredno. Neuravnotežena prehrana in slabe prehranske navade otrok ter 
motnje hranjenja so lahko tudi glavni vzrok podhranjenosti (Jeriček Klanšček in sod., 
2011, 2015).  

2.2.2.2 Študenti in odrasli 

Gabrijelčič Blenkuš in sod. (2009) navajajo, da se nezdravo prehranjuje polovica odraslih. 
Dve tretjini odrasle populacije ima že prisotne dejavnike tveganja za nastanek bolezni, 
povezanih z nezdravim življenjskim slogom. Po drugi strani pa se kot posledica številnih 
javnozdravstvenih dejavnosti kaže vse večja ozaveščenost, saj odrasli pogosteje izbirajo 
živila z ustreznejšo, bolj priporočeno sestavo, vendar predvsem tisti z višjim socialno-
ekonomskim statusom. Tudi trend uživanja sadja se je v zadnjem desetletju nekoliko 
izboljšal. Po drugi strani Hlastan Ribič in Kranjc (2014) navajata, da se je od leta 2001 do 
leta 2012 delež tistih, ki uživajo svežo zelenjavo enkrat dnevno ali pogosteje, zmanjšal. 
Trend zmanjševanja uživanja zelenjave je opazen pri vseh starostnih in izobrazbenih 
skupinah ter pri vseh družbenih slojih, čeprav je delež tistih, ki uživajo zelenjavo enkrat 
dnevno ali pogosteje, še vedno največji pri pripadnikih višjega srednjega in zgornjega 
družbenega sloja in počasneje upada. 
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Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja pri odraslih nista ustrezna, najpogosteje 
se opušča zajtrk. Posebno pozornost je potrebno posvetiti moškim, mlajšim odraslim, 
tistim z nižjo izobrazbo in nižjim socialno-ekonomskim statusom, saj so pri teh skupinah 
ugotovljene najslabše prehranske navade, in sicer:  

• zaužijejo največ energije v dnevnem obroku, 
• zaužijejo največ maščob in obenem najmanj zelenjave, 
• zdravim prehranskim izbiram ne posvečajo tolikšne pozornosti, 
• zdravim prehranskim izbiram ne uspejo slediti zaradi ekonomskih razlogov, 

premajhne dostopnosti ali premajhnega poznavanja načel zdravega prehranjevanja 
(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009). 

2.2.2.3 Starejši nad 50 let 

Zdrav življenjski slog starostnikov postaja vedno bolj pomemben vidik celostnega pristopa 
k reševanju ekonomskih, zdravstvenih in socialnih problematik, ki so posledica staranja 
družbe. Delež prebivalcev, starih nad 65 let, se v Sloveniji iz leta v leto povečuje. 
Slovenija sledi trendu razvitih držav EU, kjer naj bi delež starostnikov do leta 2020 znašal 
20 odstotkov vse populacije (Priporočila za prehransko …, 2010).  
 
Gregorič in sod. (2015) navajajo, da sadje ali zelenjavo vsakodnevno uživa kar 85 % 
prebivalcev Slovenije, starih 50 let ali več, priporočene štiri dnevne obroke ali več pa nekaj 
manj kot četrtina (22 %). 
 
Pri starostnikih ni izziv samo povečana telesna masa, ampak tudi izgubljanje mišične in 
kostne mase, zato sta priporočena prehrana in zadostna telesna dejavnost še toliko bolj 
pomembni. Upoštevati je potrebno tudi, da številne kronične nenalezljive bolezni pri 
starostnikih vplivajo na apetit in na zmožnost prehranjevanja. Starostniki, ki se neustrezno 
prehranjujejo, so ob upadu telesne dejavnosti še posebej ogroženi (Rotovnik Kozjek, 
2008). 

2.3 METODE IN NAČINI ZBIRANJA PREHRANSKIH PODATKOV 

Prehranski vnos, to je proces določanja, kaj posameznik zaužije skozi dan, predstavlja 
pomembno orodje pri pripravi intervencijskih programov za preprečevanje mnogih 
kroničnih nenalezljivih bolezni (Zhu in sod., 2010). 
 
Največkrat se moramo zadovoljiti samo z informacijo o povprečni količini porabljene 
skupine živil na prebivalca. Zaradi kompleksnosti postopkov izbire živil in načina 
prehranjevanja posameznik običajno tudi nima podatkov o količini in kakovosti hrane, ki 
jo je zaužil v enem dnevu. S posebnimi metodami lahko način prehrane ovrednotimo ter 
prehransko in hranilno ocenimo (Simčič, 2005). 
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Tako pridobljeni podatki so pomembni pri sprejemanju odločitev na različnih področjih 
(Simčič, 2005): 

• načrtovanje prehranske politike, 
• načrtovanje razvoja kmetijstva in živilsko predelovalne industrije, 
• epidemiološke študije, 
• razvoj živilskih izdelkov, 
• izobraževanje in znanost, 
• razvoj trgovine, marketinga in logistike, 
• načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva, 
• živilska zakonodaja in varstvo potrošnikov, 
• zagotavljanje varnosti živil. 

2.4 METODE DOLOČANJA PREHRANSKEGA STATUSA 

Patterson in Pietinen (2004) navajata, da obstajajo štirje glavni pristopi k ocenjevanju 
prehranskega statusa posameznika: 

• Antropometrične meritve, s katerimi merimo dimenzijo in kompozicijo telesa. 
Antropometrija obsega merjenje višine, telesne mase, obsega glave, kožne gube, 
telesne gostote ter uporabo metode bioelektrične impedance za izračun razmerja 
med celotno telesno vodo in brezmaščobno telesno maso. 

• Določanje biomarkerjev, ki odražajo bodisi vnos hranil bodisi njihov vpliv. 
• Klinična ocena, s katero ugotovimo klinične posledice neuravnoteženega vnosa 

hranil. 
• Prehranska ocena, s katero ocenimo vnos hrane in/ali hranil v določenem obdobju. 

 
Med prehranske metode uvrščamo tudi uporabo računalniških programov za hitrejšo in 
enostavnejšo analizo hranil v dnevnem vnosu hrane. 
 
Izbira pravega orodja za prehransko oceno je odvisna od namena analize. Cilj lahko 
predstavlja meritev hranil, količine jedi ali prehranskih navad. Za določanje tako zaužite 
količine živil kot hranil v njih so razvili različne metode. Te segajo od preprostih spiskov 
jedi in metod anketiranja v gospodinjstvih do vprašalnikov o pogostosti uživanja živil in 
podrobnih individualnih stehtanih zapisov, pridobljenih v obdobju 7 dni ali več. Vsaka 
izmed metod ima prednosti, povezane napake in praktične težave, ki jih moramo upoštevati 
ob izbiri. Nekatera izmed opisanih orodij ne omogočajo določitve vnosa hranil, lahko pa z 
njimi ocenimo vnos določenih jedi (Wrieden in sod., 2003). 
 
V nadaljevanju bomo podali pregled posrednih in neposrednih metod za oceno vnosa hrane 
ter navedli, katere od teh metod uporabljajo slikovno gradivo za določanje velikosti porcij. 
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2.4.1 Posredne metode 

Pri teh metodah uporabimo podatke iz različnih virov, ki so posredno povezani s porabo 
živil. Več raziskav temelji na zbiranju podatkov o porabi živil v gospodinjstvih (Urbančič 
1999). Pogoste so raziskave, pri katerih uporabimo velike količine podatkov, ki jih dobimo 
s pomočjo analiz prodaje živil v trgovskih verigah. Podatki o količini zaužitih maščob in 
energije, ki so bili pridobljeni preko podatkov iz trgovskih verig, so bili zelo primerljivi z 
rezultati štiridnevne analize po metodi tehtanja. Posredne metode so bistveno cenejše in 
manj zahtevne. Primerne so za raziskave trendov prehranjevanja na zelo velikih vzorcih 
populacije. Bistvena pomankljivost pa je, da nimamo podatkov o porabi živil posameznika 
(Simčič, 2005). 
 
Posredne metode lahko razdelimo na naslednje skupine (Simčič, 2005): 

• spremljanje pretoka blaga (porabo izračunamo iz osnovnih podatkov o proizvodnji, 
uvozu in izvozu živil), 

• podatki o potrošnji živil (spremljamo podatke o prodaji živil v trgovinah), 
• izdatki v gospodinjstvu (ugotavljamo količino denarja, ki se v posameznem 

gospodinjstvu porabi za nakup živil), 
• skupna poraba živil v gospodinjstvu (spremljamo skupno količino živil, ki jih v 

posameznem gospodinjstvu porabijo v določenem obdobju).  

2.4.2 Neposredne metode 

Metode za neposredno ugotavljanje hranilne in prehranske vrednosti zaužite hrane 
vsebujejo naslednje bistvene parametre (Bingham, 1987): 

• pridobitev podatkov o vseh živilih, ki jih je zaužil posameznik, 
• dovolj natančna identifikacija teh živil, da lahko s pomočjo prehranskih tabel oz. 

podatkovnih baz o sestavi živil določimo hranilne vrednosti teh živil, 
• dovolj natančno določanje velikosti posameznih porcij za vsako zaužito živilo 

(lahko temelji na standardiziranih prikazih živil), 
• določanje pogostosti uživanja posameznega živila, 
• izračun vsebnosti zaužitih hranil s pomočjo prehranskih tabel oz. podatkovnih baz o 

sestavi živil. 
 

Na splošno lahko neposredne metode ocene vnosa živil razdelimo v dve osnovni kategoriji: 
metode, pri katerih zabeležimo podatke v času zaužitja hrane (prospektivne metode; t.i. 
tehtalne metode ter metode ocenjene količine), ter tiste, pri katerih beležimo podatke o 
hrani, zaužiti v bližnji preteklosti ali v daljšem časovnem obdobju (retrospektivne metode, 
metode intervjujev) (EFSA, 2009). 



Vede T. Izdelava in validacija slikovnega gradiva za določanje vnosa živil.  
   Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 

11  

2.4.2.1 Prospektivne metode brez fotografij jedi 

2.4.2.1.1 Metoda prehranskega dnevnika (zapisi o masi jedi) 

Pri metodi prehranskega dnevnika mora posameznik ali preiskovalec vsako jed in pijačo 
pred zaužitjem stehtati. V posebno oblikovano knjižico se zapisuje podroben opis jedi in 
njihovih mas. Da se lahko izračuna točno maso zaužite hrane, je običajno za zapis 
morebitnih ostankov na voljo prazen prostor. Mase jedi se beleži 3, 4, 5 ali 7 dni. 7-dnevna 
metoda tehtanja se pogosto uporablja kot zlati standard, s katerim primerjajo manj 
podrobne in zahtevne metode. Znano je, da ima ta metoda tudi omejitve in da je potrebna 
uporaba fizioloških in biokemijskih metod za preverbo, ali so pridobljeni podatki pravilni 
(Wrieden in sod., 2003). 
 
Prednosti metode prehranskega dnevnika (Wrieden in sod., 2003): 

• široko uporabljena metoda, 
• natančnost velikosti porcij. 

Slabosti: 
• veliko breme za udeleženca, 
• nepravilno beleženje podatkov, 
• visoka cena, 
• omejeni podatki o razporeditvi hrane tekom dneva. 

2.4.2.1.2 Metoda duplikata velikosti porcij 

Pri tej metodi se od udeleženca pričakuje, da priskrbi duplikate vseh živil, vključno s 
pijačami, ki jih je zaužil v določenih dnevih. Duplikate se zbere v primerne, hlajene 
posode, ki se nato pošljejo v laboratorij, kjer se opravi kemijska analiza živil. 
 
Čeprav metoda duplikata velikosti porcij prikazuje potencial za omogočanje 
najnatančnejših ocen prehranskega vnosa, obstajajo resne omejitve pri uporabi teh 
podatkov pri oceni izpostavljenosti: 

• raziskave s to metodo predstavljajo veliko breme za udeleženca in veliko možnost 
udeleženčeve pristranskosti, 

• obstaja možnost, da pri pripravljanju duplikata porcije udeleženec hrane ne želi 
"zavreči", 

• izbira jedi, ki jih uporabnik zaužije na dan izvajanja metode, je lahko neznačilna za 
njegov običajen vnos, 

• posamezniki, ki so se pripravljeni zavezati zahtevanemu postopku, verjetno niso 
tipični za splošno populacijo. 
 

Najpomembnejšo omejitev pa predstavlja finančno breme, saj je izvajanje študij po metodi 
duplikata velikosti porcij drago, zaradi česar je število udeležencev običajno prenizko za 
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uspešno oceno izpostavljenosti. Izven kliničnih raziskav zato to metodo redko uporabljajo 
(Douglas in sod., 1997). 

2.4.2.2 Prospektivne metode, pri katerih se uporabljajo fotografije jedi 

2.4.2.2.1 Metoda prehranskega dnevnika (zapisi o ocenjeni količini jedi) 

Ta metoda je podobna metodi prehranskega dnevnika s tehtanjem, razlikuje pa se v tem, da 
se količine jedi in pijač oceni namesto stehta. 
 
Ta ocena se pridobi z: 

• gospodinjskimi merami, kot so skodelice ali žlice, 
• fotografijami jedi, 
• modeli jedi. 

 
Preiskovalec te ocene pretvori v mase, ki jih lahko nato uporabi za izračun vnosa živil in 
hranil. Pri EPIC študiji so uporabili 7-dnevni dnevnik ocenjene količine jedi, velikost 
porcij pa so beležili z uporabo gospodinjskih mer in barvnih fotografij (Margetts in Nelson, 
1997). 
 
Prednosti (Margetts in Nelson, 1997): 

• široko uporabljena metoda, 
• manjše breme za udeleženca kot pri metodi tehtanja jedi. 

Slabosti: 
• zgolj ocena velikosti porcij, 
• nepravilno beleženje podatkov, 
• visoka cena, 
• omejeni podatki o sestavi hrane. 

2.4.2.3 Retrospektivne metode brez fotografij jedi 

2.4.2.3.1 Prehranski seznam (dietary checklist) 

Z uporabo te metode se lahko izognemo težavam pri oceni pogostosti uživanja živil s FFQ, 
čeprav predstavlja dnevnik, ki se izpolnjuje dnevno in ki je lahko vnaprej kodiran za hiter 
vnos podatkov. V eni izmed objavljenih različic je bil prehranski seznam v obliki knjižice, 
sestavljene iz ene strani z navodili, ene strani z zgledi in sedmih strani (ena za vsak dan v 
tednu) kontrolnega seznama. Seznam je predstavljal natisnjene sezname živil, na katerih so 
morali udeleženci na koncu vsakega dne označiti, katera živila so zaužili. Majhna porcija 
se je štela polovično, velika pa dvojno. Za beleženje živil, ki niso bila prisotna na tiskanem 
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seznamu, je bil dodan prazen prostor, sicer pa je bil seznam živil vnaprej kodiran za 
analizo hranil (Margetts in Nelson, 1997). 
 
Metodo prehranskega seznama lahko izvajamo tudi prospektivno, s sprotnim 
izpolnjevanjem seznama ob samem zaužitju hrane. 
 
Prednosti (The Diet and Physical ..., 2014): 

• prospektivni zapisi vnosa, ki niso odvisni od spomina (pri prospektivni različici), 
• fleksibilnost za dodajanje dodatnih jedi ali alternativnih velikosti porcij, 
• primerna za primerjave na nivoju skupin, 
• majhno breme za udeleženca. 

Slabosti: 
• potrebni sta pismenost in zmožnost ravnanja s številkami, 
• seznam živil mora vsebovati reprezentativna živila, ki jih uživa raziskovana 

populacija, 
• ni dodatnih opisov in podatkov o prehrani, 
• odvisna od udeleženca, da seznam izpolnjuje prospektivno in ne retrospektivno (pri 

prospektivni različici). 

2.4.2.3.2 Metoda jedilnika prejšnjega dne v več korakih 

To metodo so v ZDA razvili za vrednotenje prehrane v študijah z veliko populacijo. V 
ZDA so jo uporabili za določitev prehrane otrok in odraslih. Vnos živil se določa v 
obdobju 3-5 dni, v katerem se udeleženca prosi, da se spomni in opiše vse jedi in pijače, 
zaužite v 24 urah pred intervjujem. Intervju je lahko kombinacija osebnega pogovora in 
pogovora preko telefona. Ime metode se nanaša na korake, vpletene med intervjujem, ki 
omogočajo revizijo in preverjanje prehranskih informacij. V prvem koraku izpraševalec 
pridobi hiter seznam zaužite hrane; v drugem koraku se zabeležijo informacije o zaužitih 
jedeh in prigrizkih (vključujoč čas in prostor); v tretjem koraku se udeleženca povpraša po 
hrani, na katero bi lahko pozabil. Na koncu se zaključi pregled zapisa in nadaljnjih 
podrobnosti o zaužitih jedeh in velikostih porcij (Wrieden in sod., 2003). 
 
Prednosti: 

• izboljšana natančnost v primerjavi z metodo jedilnika prejšnjega dne, 
• nizko breme za udeleženca, 
• primerno za obširne raziskave, 
• lahko se izvaja preko telefona. 
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Slabosti: 
• zgolj ocena velikosti porcij, 
• pristranskost pri beleženju, saj se "dobrih" jedi ponavadi zabeleži več in "slabih" 

manj, 
• uspešnost je odvisna od spomina (Wrieden in sod., 2003). 

2.4.2.4 Retrospektivne metode, pri katerih se uporabljajo fotografije jedi 

2.4.2.4.1 Metoda jedilnika prejšnjega dne (24-hour dietary recall) 

Pri metodi jedilnika prejšnjega dne se udeleženca prosi, da se spomni in poroča o vseh 
živilih, ki jih je zaužil v preteklih 24 urah ali v preteklem dnevu. Priklic se navadno opravi 
med intervjujem, osebno ali preko telefona, tako s pomočjo računalnika kot z uporabo 
papirja in svinčnika. V zadnjem času so na voljo spletne aplikacije, v katere udeleženec 
sam vnese podatke. Ko intervju opravlja anketar, je njegova dobra usposobljenost 
ključnega pomena, saj se veliko prehranskih informacij zbira s pomočjo postavljanja 
pojasnilnih podvprašanj. V idealnem primeru naj bi bili anketarji dietetiki z izobrazbo s 
področja živilstva in prehrane, vendar so lahko učinkoviti tudi dobro usposobljeni anketarji 
brez prehranskih predznanj. Vsi anketarji morajo posedovati znanje o živilih, ki so na voljo 
na tržišču, in o načinih njihove priprave, vključno s prevladujočimi regionalnimi ali 
tradicionalnimi živili (Thompson in Subar, 2013). 
 
Intervju je pogosto strukturiran, navadno s specifičnimi podvprašanji, ki pomagajo 
udeležencu v spomin priklicati zaužita živila tekom dneva. Predhodna študija je pokazala, 
da je udeleženec, kateremu je anketar postavljal pojasnilna podvprašanja, poročal o 25 % 
večjem vnosu živil, kot udeleženci brez pojasnilnih podvprašanj. Podvprašanja so še 
posebej uporabna pri zbiranju potrebnih podrobnosti, kot je način priprave hrane. Koristna 
so tudi pri pridobivanju mnogih, prej neomenjenih postavk, kot so običajni dodatki k 
jedem (npr. maslo na toastu) in izpuščenih prigrizkov, pijač, itd. (Thompson in Subar, 
2013). 
 
V nasprotju z metodami dnevnika, se prehranski priklici opravijo po zaužitju živila, zato je 
možnost, da metoda vpliva na prehransko vedenje, manjša. Glavna omejitev te metode je, 
da zaradi odstopanj iz dneva v dan, vnos živil v enem dnevu redko predstavlja običajni 
vnos neke osebe. Razširjena in bolj točna različica te metode je metoda jedilnika prejšnjega 
dne v več korakih (Wrieden in sod., 2003). 
 
Prednosti: 

• majhno breme za udeleženca, 
• primerno za obširne raziskave, 
• lahko se izvaja preko telefona. 
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Slabosti: 
• zgolj ocena velikosti porcij, 
• enkratna izvedba predstavlja slabo izmero vnosa posameznika, 
• pristranskost pri beleženju, saj se "priporočenih" jedi ponavadi zabeleži več in 

"odsvetovanih" manj, 
• uspešnost je odvisna od spomina udeleženca (Wrieden in sod., 2003). 

 
Za oceno akutne izpostavljenosti je zadosten zapis prehranskega vnosa enega dne, ki 
vključuje podrobnosti o zaužitih jedeh in o času vsakega obroka. Vendar pa so za oceno 
kronične izpostavljenosti potrebni podatki o prehranskem vnosu za več dni. Za statistično 
modeliranje za oceno običajnega vnosa sta potrebna vsaj dva nezaporedna dneva (Dodd in 
sod., 2006). 
 
Smernice EFSA zato priporočajo, da se za odraslo populacijo uporabi metodo jedilnika 
prejšnjega dne, katero se izvede v dveh nezaporednih dneh (EFSA, 2009). Tak pristop 
velja za najbolj stroškovno učinkovito metodo. Glavna utemeljitev te izbire je, da je to 
metodo lažje vključiti v vseevropsko prehransko raziskavo, s čimer se poveča število 
udeležencev, s tem pa tudi stopnjo odziva (EFSA, 2014). 
 
EFSA (2014) tudi navaja, da je pri metodi jedilnika prejšnjega dne, za pridobitev najboljših 
ocen zaužitih količin različnih jedi, potrebna sočasna uporaba pripomočkov za merjenje 
velikosti porcije (PMVP), ki so prilagojeni državi ali starosti udeleženca ter so preizkušeni 
ali validirani. 

2.4.2.4.2 Vprašalnik o pogostosti uživanja živil (FFQ) 

Pri metodi pogostosti uživanja živil (FFQ) se udeležence povpraša o njihovi običajni 
pogostosti uživanja vsakega živila iz seznama živil za določeno obdobje. Zbrani podatki z 
vprašalnikov se večinoma nanašajo na pogostost, malo podatkov pa se zbere tudi o ostalih 
lastnostih zaužitih živil, kot sta način kuhanja in kombiniranje živil v obrokih. Mnogi 
vprašalniki o pogostosti uživanja živil vključujejo tudi vprašanja o velikostih porcij ali pa 
velikost porcij navedejo kot del vsakega vprašanja. Oceno skupnega vnosa hranil se 
pridobi s seštevanjem zmnožkov pogostosti uživanja vsakega živila in količine hranil v 
navedeni porciji tega živila. V večini primerov je namen vprašalnikov o pogostosti 
uživanja živil pridobiti grobo oceno skupnega vnosa živil v določenem časovnem obdobju 
(Thompson in Subar, 2013). 
 
Ker so stroški zbiranja in obdelave podatkov ter obremenitev na udeleženca tradicionalno 
veliko nižji pri FFQ kot pri metodah dnevnika in jedilnika prejšnjega dne, predstavljajo 
FFQ pogost način za določitev običajnega prehranskega vnosa v velikih epidemioloških 
študijah (Thompson in Subar, 2013). 
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Vprašanja v FFQ se običajno navezujejo na prehranski vnos glede na določeno časovno 
obdobje (npr. v zadnjih 2-3 mesecih, enem letu ali dlje) in tako težijo k zajemu navad 
prehranskega vnosa (Wrieden in sod., 2003). 
 
Prednosti: 

• majhno breme za udeleženca, 
• primeren za obsežne raziskave, 
• lahko izpolni udeleženec sam, 
• lahko se pošljejo po pošti. 

Slabosti: 
• zgolj ocena velikosti porcij (čeprav lahko uporaba fotografij jedi izboljša 

natančnost), 
• možnost pretiranega poročanja o vnosu "zdravih jedi" (npr. sadja in zelenjave), 
• potrebuje validacijo v povezavi z referenčno metodo (Wrieden in sod., 2003). 

2.4.2.4.3 Metoda zgodovine prehrane (diet history) 

Pri metodi zgodovine prehrane gre običajno za podroben intervju, katerega cilj je 
vzpostaviti "običajne" vzorce porabe živil. Da zgradi "običajen" vzorec, anketar v iskanju 
dnevnih in sezonskih nihanj pogosto začne z metodo jedilnika prejšnjega dne in obrok za 
obrokom previdno poizveduje o zaužitih živilih. Kot pri metodi jedilnika prejšnjega dne, 
tudi tu pripomočki za spomin in konceptualizacijo, ki so v obliki seznamov živil in 
fotografij ali modelov, pomembno prispevajo k natančnosti ocene. Intervjuji pogosto 
trajajo 1-2 uri, najbolje pa jih je izpolnjevati na pripravljenih obrazcih, ki omogočajo jasen 
in sistematičen zapis obrokov, živil in variacij. Usposabljanje anketarja je ključnega 
pomena, tako za zagotovitev dopolnjenosti zapisov o zgodovini prehrane kot tudi za 
zmanjšanje razlik med anketarji. Ne glede na to, kako enostavna metoda zgodovine 
prehrane sprva izgleda, je nesprejemljivo, da jo opravi neizkušen anketar (Margetts in 
Nelson, 1997). 
 
Prednosti (The Diet and Physical..., 2014) : 

• ni potrebe po pismenosti, 
• krije podrobnosti običajne prehrane, zato je za določeno raziskovano obdobje 

potreben le en intervju, 
• pridobiva se podrobnosti o posameznih živilih, 
• pridobiva se izčrpne podatke o manj pogosto zaužitih živilih, 
• ocena vnosa energije in hranil je lahko natančna. 

Slabosti: 
• dobro usposobljeni anketarji z dobrim poznavanjem lokalnih jedi so ključnega 

pomena, 
• pridobljeni podatki so močno odvisni od znanja anketarja, 
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• starejši udeleženci se lahko utrudijo in intervjuja ne zmorejo dokončati v eni seji, 
saj ta običajno traja od 60-90 minut, 

• posameznik se morda ne spomni vsega, kar je zaužil, kar vodi k pristranskosti, 
• zahtevna metoda za posameznike z nerednimi obroki, kot so npr. delavci z 

večizmenskim delovnikom, 
• posamezniki lahko prekomerno poročajo o vnosu "zdravih" živilih in premalo 

poročajo o "slabih" živilih, 
• ocena velikosti porcij je lahko za nekatere posameznike težavna, kar pa lahko 

olajša anketar z uporabo fotografij ali modelov živil, 
• metodo je težko prirediti v telefonski intervju, samostojno izpolnjevanje ali z 

uporabo računalnika, in zahteva obisk na domu, 
• potrebno je kodiranje posameznih živil, kar je dolgotrajno, zahteva usposobljeno 

osebje in je zaradi tega drago. 

2.4.3 Napake pri metodah  

Glavni vzroki za napake pri prehranskih raziskavah, na katere lahko vplivamo s primernim 
načrtom in izvedbo poskusa, so: nepravilna izbira udeležencev in/ali velikosti vzorca, 
napačen odziv udeleženca, nepravilno razvrščanje živil po posameznih skupinah in 
uporaba prehranskih tabel oz. podatkovnih baz o sestavi živil namesto neposrednih 
rezultatov kemijskih analiz. Nekatere vzroke napak težko nadziramo, in sicer: oceno 
velikosti porcije, pozabljivost pri vnosu podatkov, variabilnost vnosa živil med 
posameznimi dnevi in vpliv raziskave na spremenjeno prehransko obnašanje udeleženca 
(Rustihauser in Black, 2002). 
 
Ko udeleženca zaprosimo za sodelovanje v raziskavi, običajno pride do spremembe 
njegovih prehranskih navad (učinek opazovanja). Zaradi tega procesa prihaja tudi do 
sprememb pri odgovorih na prehranska vprašanja (učinek poročanja). Zaradi učinka 
opazovanja so določili znatne spremembe pri uživanju makrohranil. Ženska populacija 
zmanjša vnos maščob, moški zmanjšajo porabo alkohola. V povprečju pride do 5 % 
zmanjšanja skupnega vnosa energije. Pri izpolnjevanju anketnih vprašanj so raziskovalci 
ugotovili večjo variabilnost napačnih odgovorov, ki je znašala od 5 % do 20 %. Napake so 
bile večje, če je anketiranje potekalo v domačem okolju, v primerjavi z anketiranjem v 
laboratoriju. Napačni odgovori niso bili povezani z razlikami v spolu, starosti, ITM ali s 
posebnimi prehranskimi zahtevami (Black, 2000). 

2.4.3.1 Prehranski biološki markerji 

Zaradi omenjenih sistemskih napak je v prehranskih raziskavah poleg opisanih metod 
potrebno vzporedno opraviti eno ali več objektivnih fizioloških in biokemijskih meritev, ki 
so neodvisno povezane s porabo živil (Referenčne vrednosti…, 2004). 
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Biološki marker je po definiciji biokemijski indeks, prisoten v lahko dostopnem biološkem 
vzorcu, ki se pri zdravi osebi napovedano odzove na določeno sestavo zaužite hrane 
(Bingham in sod., 1987).  
 
Med prehranske biološke markerje uvrščamo naslednje sisteme meritev (Simčič, 2005):  

• poraba energije,  
• vsebnost razpadnih produktov beljakovin v urinu,  
• vsebnost natrija in kalija,  
• vsebnost vitaminov v plazmi,  
• vsebnost mineralov v tkivih,  
• sestava maščobnih kislin v podkožnem adipoznem tkivu. 

 
Najpomembnejše uporabljene metode so (Bingham in sod., 1987): 

• meritve vsebnosti dušika v urinu za ugotavljanje količine zaužitih beljakovin, 
• dvojno izotopno označena voda (DLW) za določanje vnosa energije pri 

posameznikih, 
• razmerje med vnosom energije in bazalnim metabolizmom za določanje 

verodostojnosti poročanih podatkov o vnosu hrane. 
 
Z uporabo omenjenih bioloških markerjev lahko informacije, dobljene s pomočjo anket, 
verodostojno in objektivno ovrednotimo. Tako lahko izločimo iz nadaljnje obdelave 
netočne podatke in ohranimo verodostojne. Z dobljenimi rezultati se približamo pravim 
vrednostim o dejanskem vnosu hranil in varovalnih snovi ter tako bolje ovrednotimo 
prehranske navade preiskovanega vzorca ljudi (Bingham in sod., 1987). 

2.5 NOVI SISTEMI VREDNOTENJA PREHRANSKEGA STATUSA 

Inovativne tehnologije veljajo za obetavne pri premagovanju nekaterih logističnih in 
finančnih omejitev, ki lahko občutno vplivajo na konstrukcijo in vzdrževanje, zlasti 
obsežnih epidemioloških študij. Vendar pa je učinkovitost inovativnih tehnologij v 
nasprotju z dobro znanimi prednostmi in slabostmi običajnih metod za določanje ocene 
(npr. FFQ, prehranski dnevnik, jedilnik prejšnjega dne), še vedno omejena, kakor tudi 
njihov skupni vpliv na osnovno metodologijo ocenjevanja. Ovrednotenje potenciala teh 
inovativnih tehnologij, da zamenjajo, izboljšajo ali dopolnijo običajno uporabljene metode 
ocenjevanja, lahko tako pomaga bolje oceniti njihovo uporabnost in morebitno dodano 
vrednost pri epidemioloških študijah (Illner in sod., 2012). 
 
Razpoložljivost in miniaturizacija digitalnih fotoaparatov in brezžičnih komunikacijskih 
naprav (npr. pametni telefoni) sta pripeljali do razvoja metod za oceno količine vnosa 
hrane, ki uporabljajo slike jedi in njihovih ostankov (Martin in sod., 2014). 
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Rezultati raziskav kažejo, da imajo mladostniki raje tehnološko usmerjene pristope (npr. 
dlančnik s fotoaparatom ali brez) kot tradicionalne zapise na papir. Iz tega je razvidno, da 
lahko prehranske metode, ki vključujejo nove mobilne tehnologije, pri mladostnikih 
izboljšajo natančnost in pripravljenost za sodelovanje (Zhu in sod., 2010). 

2.5.1 Metode z uporabo dlančnika 

Dlančnike so pri prehranskih ocenah prvič uporabili v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja 
in čeprav je v razvoju programske in strojne opreme zadnjih dlančnikov prisoten napredek, 
ostaja postopek uporabe enak. Po osebnem usposabljanju je udeležencu naročeno, da na 
dlančniku hrani podatke o vsej hrani in pijači, ki jo zaužije z izbiro živil z vnaprej 
določenega seznama. Na začetku uporabe so lahko udeleženci izbirali med okoli 180 
jedmi, medtem ko novejše naprave uporabniku ponujajo večje število jedi, od 400 do več 
kot 4000. Na splošno so dlančniki uporabniku ponujali tip pripomočka za določanje 
velikosti porcije, ki je udeležencu pomagal pri oceni količine zaužite hrane. En model 
dlančnika na primer prikazuje barvne fotografije vsakega živila skupaj z njegovo količino 
(v gramih). To količino nato udeleženec prilagodi zaužiti količini. Pri drugih modelih 
morajo udeleženci določiti količine z uporabo tradicionalnih modelov hrane in 
pripomočkov za določanje velikosti porcij (Illner in sod., 2012). 

2.5.2 Metode z uporabo mobilnega telefona 

Tehnologije na osnovi mobilnih telefonov omogočajo kratkoročno prehransko oceno. 
Vendar pa, za razliko od tehnologije dlančnikov, možnost sočasnega snemanja pri 
prehranjevanju ne temelji na ročni izbiri vnaprej določenih živil, ampak na digitalni 
fotografiji ali snemanju glasu (Illner in sod., 2012). 
Ena izmed takih metod je metoda oddaljene digitalne fotografije jedi, ki ocenjuje 
prehranski vnos ljudi v realnih okoljih tako, da jih spodbudi k zajemanju slik jedi in 
ostankov z mobilnim ali pametnim telefonom. Udeleženci so usposobljeni, da slike živil, ki 
jih je težko prepoznati, označijo s kratkim opisom (npr. ocvrt piščanec). Slike se nato v 
skoraj realnem času pošlje preko brezžičnega omrežja do strežniškega programa, kjer se jih 
nato primerja s slikami jedi z znanimi velikostmi porcij. V primeru te metode se slike jedi 
z znanimi velikostmi porcij shrani v podatkovne baze, imenovane »arhiv«. Arhiv je 
sestavljen iz več tisoč slik standardnih porcij jedi in zagotavlja naslednje informacije, ki so 
potrebne za oceno prehranskega vnosa, ki temelji na udeleženčevih slikah jedi:  

• sliko standardne porcije za oceno velikosti porcije, 
• povezavo do informacij o hranilih za vsako jed, ki je pridobljena ali iz podatkovne 

baze, proizvajalčevih informacij o hranilih ali iz recepta po meri (Illner in sod., 
2012). 

 
Med zajemom slik jedi se v sliko vključi tudi črno bela referenčna kartica, ki je v velikosti 
kreditne kartice. Ta kartica računalniški aplikaciji omogoča popravke in standardizacijo 
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slik za barve in perspektivo, kar omogoča udeležencem, da jedo s krožnikov poljubne 
velikosti. Uporabi se lahko tudi algoritme računalniške obdelave slik za avtomatsko 
prepoznavanje živil in oceno velikosti porcij. Razvili so aplikacijo za pametni telefon, ki 
omogoča samodejno prepoznavo živil preko skeniranja črtne kode. Aplikacija vključuje 
tudi funkcijo glasovnega sporočila, ki udeležencem omogoča hitro uporabo pametnega 
telefona za posnetek opisa živila. Aplikacija te podatke strne (npr. sliko jedi in njeno 
identiteto, pridobljeno iz črtne kode ali glasovno sporočilo udeleženca), ta podatkovni 
paket pa pošlje v program za oceno jedi in ostankov, kjer se prehranski vnos izračuna kot 
razlika med tema dvema vrednostima (Martin in sod., 2014). 
 
Metoda oddaljene digitalne fotografije jedi je inovativen pristop k ocenjevanju 
prehranskega vnosa, vendar ima določene pomanjkljivosti, vključno s pozabljanjem 
zajemanja slik jedi ali izgubo pametnega telefona (Martin in sod., 2014). 
 
Za reševanje teh težav, da bi zmanjšali pogostost manjkajočih podatkov in za spodbujanje 
celovitosti podatkov so razvili metodo pošiljanja opomnikov (elektronska sporočila, 
besedilna sporočila) na pametne telefone udeležencev, da jih spomni na zajem slik jedi. 
Primer opomnika je: "Ali si danes kaj pojedel ali popil, pa si pozabil slikati?", udeleženci 
pa morajo s pritiskom na nekaj gumbov na vsak opomnik odgovoriti z odgovorom "da" ali 
"ne" ali pa napišejo podroben odgovor. Program sledi dostavi in odgovoru vsakega 
opomnika in pošlje poročila študijski ekipi, ki povzema te podatke kot tudi število prejetih 
slik jedi. Študijska ekipa lahko enostavno odkrije manjkajoče podatke, ker se prenos 
podatkov odvija skoraj v realnem času. Če udeleženec ne more zajeti slik njegovih jedi, se 
uporabi rezervna metoda (npr. evidenca zaužitih živil) (Martin in sod., 2014). 
 
Jia in sod. (2013) so prišli do zaključka, da je, če udeleženec pozabi jed fotografirati ali 
tega zavestno ne naredi, ker moti njegovo normalno socialno interakcijo med jedjo, lahko 
zaradi tega zapis o vnosu hrane nepopoln, zlasti če obrok vsebuje več hodov. Da bi 
razrešili ta problem, so razvili nosljivo napravo (eButton), ki samodejno zajema slike v 
vnaprej določenem časovnem intervalu, ne da bi motila potek prehranjevanja udeleženca. 
Naprava eButton je priročna za uporabo, saj se se na obleko pripne s sponko, nato jo mora 
udeleženec le prižgati in ugasniti. 
 
Metode zbiranja podatkov z mobilnimi telefoni imajo tudi določene omejitve, ki so 
funkcija razpoložljive tehnologije, uporabljene za izboljšanje učinkovitosti zbiranja in 
analize podatkov. Na primer, čeprav so pri metodi oddaljene digitalne fotografije jedi 
razvili algoritme za samodejno računalniško prepoznavanje živil in oceno velikosti porcij s 
slik, te funkcije še niso dovolj napredne, da bi omogočile popolnoma avtomatizirano 
analizo podatkov. Namesto tega je proces še vedno polavtomatski, kjer zbiranje podatkov, 
upravljanje s podatki in proces analize nadzira človeški operater (Martin in sod., 2014). 
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Razpoložljivost pametnih mobilnih telefonov z zmožnostjo zajema fotografij visoke 
resolucije, izboljšano prostornino spomina, omreženostjo in zmogljivejšim procesorjem, 
tem napravam omogoča, da se jih uporabi v zdravstvene namene. Mobilni telefoni tako 
ponujajo edinstven mehanizem za zbiranje prehranskih informacij, ki zmanjša obremenitev 
na uporabnika (Zhu in sod., 2010). 

2.5.3 Metode z uporabo osebnih računalnikov 

Za razliko od morebitnih metodologij prehranskih ocen, ki se odvijajo v realnem času 
(metodi z dlančniki in mobilnimi telefoni), se pri interaktivnih tehnologijah, ki temeljijo na 
osebnem računalniku, od udeleženca pričakuje, da poroča o hrani, ki jo je zaužil v 
določenem obdobju v bližnji ali daljni preteklosti. Vključujejo lahko izčrpne sisteme za 
zajemanje, kodiranje in izračun vnosov s pomočjo multimedijskih atributov in 
neposrednega elektronskega prenosa, kar je primerljivo s spletnimi tehnologijami, le da je 
vpletenega manj programiranja. En računalniški sistem, razvit za metodo vprašalnika o 
pogostosti uživanja živil, na vsakem zaslonu na glas prebere vprašanja, odgovore in 
morebitne ostanke. Posamezna živila in jedi so upodobljena z uporabo standardiziranih 
porcij. Tudi metoda vprašalnika o pretekli prehrani je na voljo v obliki računalniške ankete 
za samostojno uporabo, ki uporablja slušalke ter funkcionalnosti zvoka ter zaslona na dotik 
(Illner in sod., 2012). 
 

2.5.4 Metode z uporabo spletnih tehnologij 

Spletne tehnologije so inštrumenti za samostojno uporabo, ki se uporabljajo pri 
kratkoročnih ali dolgoročnih prehranskih ocenah in vključujejo veliko programiranja in 
različnih programskih komponent (npr. interaktivna pomoč, prilagodljive velikosti slik s 
porcijami) ter se prekrivajo z interaktivnimi tehnologijami, ki temeljijo na osebnem 
računalniku. Udeležencem v študiji omogočajo, da podatke vnesejo, ko sta čas in lokacija 
zanje ugodna, podobno kot pri tehnologijah digitalnih osebnih organizatorjev in mobilnih 
telefonov, in se prav tako izvajajo v realnem času (Illner in sod., 2012). 
 
V zadnjem desetletju so računalniško vodeni vprašalniki prejeli povečano pozornost za 
obsežne prehranske raziskave populacije. Računalniška orodja za samostojno uporabo 
imajo vrsto prednosti: standardizacija zaporedja vprašanj in odgovorov, hitra in preprosta 
obdelava podatkov, takojšnji rezultati, povečana fleksibilnost, izboljšana zasebnost in 
izboljšana komunikacija z uporabo slik (Astell in sod., 2014). 

2.5.5 Metode z uporabo fotoaparatov in magnetofonov 

Tehnologije na osnovi fotoaparata in magnetofona so za razliko od prej omenjenih 
tehnologij takojšnje in neodvisne od spomina. Pri tej metodi so uporabili naprave za 
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zajemanje slike ali zvočnega zapisa o izbiri hrane in ostankih, katere so nato pregledali 
usposobljeni opazovalci. V okolju osnovne šole so fotografirali porcije, postrežene pri 
kosilu. Po obroku so morali učenci pustiti ostanke na mizah, da so jih raziskovalci lahko 
fotografirali (Illner in sod., 2012). 

2.5.6 Metode z uporabo skenerja črtnih kod 

Pri tehnologijah skeniranja in senzorjev udeleženci skenirajo črtne kode kupljenih živil ali 
so opremljeni s senzorji, ki samodejno snemajo njihove gibe, ki so povezani s 
prehranjevanjem (npr. premiki rok), in tako digitalizirajo te podatke (Illner in sod., 2012). 

2.5.7 Pomanjkljivosti inovativnih tehnologij 

Pristopi, osnovani na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, kažejo velik 
potencial za zmanjšanje stroškov, izboljšanje natančnosti in zmanjšanje bremena 
prehranske ocene tako za raziskovalca kot udeleženca. Vendar pa so te tehnološko-
osnovane metode običajno razvili posebej za otroke ali splošno populacijo, v njihovem 
razvoju pa v zakup niso vzeli določenih potreb starejše populacije (Astell in sod., 2014). 
Glede na to, da se računalniška pismenost verjetno ne bo izboljšala, vsaj ne enakomerno 
skozi obravnavane populacije v kratkem roku, bi lahko bila pri zbiranju podatkov ob 
uporabi spletnih tehnologij še vedno potrebna pomoč anketarjev preko telefona, v primeru 
uporabe računalnika pa v lokalni računalniški učilnici (Illner in sod., 2012). 
Vrsta študij poroča, da se starejši s težavo soočajo z metodami, ki so namenjene splošni 
odrasli populaciji. Na primer, v primerjavi z odraslimi srednjih let (48-60 let), je pri 
udeležencih, starejših od 60 let, prišlo do veliko večjih odstopanj med spletnim jedilnikom 
prejšnjega dne in referenčno metodo. Pri uporabi samostojnega računalniško vodenega 
intervjuja s tehnologijami zaslona na dotik in zvočne pomoči za oceno prehrane, zdravja in 
življenjskega stila populacije ameriških Indijancev, so starejši prav tako poročali o večjih 
težavah kot mlajši odrasli, pri tem pa izrazili željo po obsežnejših navodilih. Ta dokazuje 
potrebo po računalniško osnovanih metodah ocenjevanja prehrane, ki so starejšim 
primernejše za uporabo (Astell in sod., 2014). 

2.6 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV 

V večini razvitih držav so za zbiranje podatkov na voljo računalniški programski sistemi, 
kar omogoča neposredno kodiranje večine poročanih živil kar med samim intervjujem, to 
pa se z ozirom na obdelavo prehranskih podatkov, zmanjševanje manjkajočih podatkov in 
standardizacijo intervjujev kaže kot zelo učinkovito (Thompson in Subar, 2013). 
 
Pred dobo računalnikov je bila analiza hranil, pridobljenih s prehranskimi dnevniki, 
intervjuji in vprašalniki, dolgočasen in obremenjujoč proces. Podatke o hranilni vrednosti 
za vsako živilo je bilo treba poiskati v bazah podatkov o sestavi živilprehranskih tabelah 
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oz. podatkovnih bazah ter prilagoditi hranilno vrednost dejansko zaužiti porciji. Ko so bila 
vsa živila obdelana, je bilo treba povzeti podatke za vsako hranilo posebej in nato 
primerjati z referenčnimi vrednostmi (National Research Council, 1989, cit. po Puš, 2013). 
 
Z razvojem računalniških metod pri vnosu in analizi živil so se vsekakor zmanjšale 
obremenitve in stroški za zbiranje tovrstnih podatkov, povečalo pa se je ovrednotenje 
podatkov o prehranskem vnosu (Lee in Nieman, 1996). 
 
Orodja za računalniško podporo končnemu uporabniku omogočajo zapis prehranskega 
vnosa in povratno informacijo v obliki vnešene energije in hranil. Zbrane podatke je moč 
obdelati in izračunati na samem mestu zapisa, ali pa izvoziti za nadaljnjo podatkovno 
analizo. Kljub razpoložljivosti novih pristopov, običajna metoda samo-opazovanja ostaja 
prehranski zapis na papirju, ki pa je tako udeležncem v študiji, kot tudi prehranskim 
raziskovalcem, dolgotrajen, dolgočasen in neprijeten (Benedik in sod., 2015). 

2.7 PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE METOD DOLOČANJA PREHRANSKEGA 
VNOSA 

2.7.1 Ocena velikosti porcije 

Ocena velikosti porcije je dolgo veljala za pomemben vir napak v prehranskih študijah, saj 
so raziskovalci pogosto poročali o opaznih razlikah med oceno in dejansko težo porcije – 
pri živilih je ta znašala okoli 50 %, pri hranilih pa 20 %. Vendar pa si je, kljub dejstvu, da 
je nihanje v sposobnosti določanja velikosti porcije med posamezniki znano, le malo študij 
prizadevalo izmeriti velikost te napake ali z ozirom nanjo "kalibrirati" udeležence. Da bi 
pomagali udeležencem pri opisu veliksti porcij, so razvili vrsto vizualnih pripomočkov, 
znanih kot pripomočki za merjenje velikosti porcij (PMVP) (MacIntyre, 2009). 
 
Na določitev velikosti porcije v glavnem vplivajo naslednji dejavniki (MacIntyre, 2009): 
Značilnosti hrane 

• ni konsistentne povezave z vrsto hrane, čeprav je živila z nedoločeno obliko težje 
oceniti, 

• zdi se, da je večje porcije težje natančno oceniti kot manjše. 
 
Vizualni pripomočki 

• gospodinjske mere se lahko poveže z znatnimi napakami, 
• modeli živil prinašajo bolj zanesljive rezultate kot gospodinjske mere, vendar pa je 

običajno na voljo le ena velikost modela, kar bi lahko zavedlo udeležence, da 
poročajo o velikostih porcij, ki so podobne upodobljenim, 

• večstopenjski modeli živil in dvodimenzinalne slike so za določanje velikosti porcij 
lahko tako uporabni kot tridimenzionalni modeli, 

• razpon referenčnih velikosti porcij lahko vpliva na ocene, 
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• uporaba večih fotografij prinaša bolj točne ocene. 
 
Udeleženci 

• z določanjem velikosti porcij imajo težave udeleženci vseh starosti, 
• včasih se je izkazalo, da ženske bolje ocenijo velikost porcije kot moški, kar pa 

lahko le odraža dejstvo, da ženske bolj pogosto ravnajo s hrano kot moški.  
 
Vsak PMVP ima prednosti in slabosti. Tip izbranega PMVP je med drugim odvisen od tipa 
študije, ciljne populacije, mesta izvajanja (ali gre anketar od hiše do hiše ali pridejo 
udeleženci v raziskovalni center), razpoložljivih sredstev in razpoložljivosti ustreznih 
PMVP. Kombinacija PMVP, kot je sočasna uporaba fotografij hrane in gospodinjskih 
pripomočkov, je verjetno najučinkovitejša metoda. Ne glede na tip uporabljenega PMVP, 
je pomembno, da udeleženci lahko prepoznajo PMVP in se povežejo z njim, da se PMVP 
pred uporabo testira na ciljni populaciji in da se PMVP dosledno uporablja skozi celotno 
študijo (MacIntyre, 2009). 
 
PMVP, katere naj bi se uporabilo pri določanju velikosti porcij, se lahko izbere iz niza 
različnih možnosti. Lahko so tradicionalni ali netradicionalni (EFSA, 2013b). 

2.7.2 Pripomočki za merjenje velikosti porcij 

EFSA (2013b) v svojih priporočilih navaja, da se pripomočki za merjenje velikosti porcij 
delijo na: 
 

1. Enodimenzionalne prikaze 
• količine v gospodinjskih merah, npr. žlička, skodelica, kozarec, itd. (slika 1) 

 

 

Slika 1: Gospodinjske mere 
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• količine v standardnih težah ali prostornini, npr. jabolko (slika 2) ali zavoj živila 

v gramih 

 

Slika 2: Prikaz velikosti jabolk (majhno, srednje, veliko) 

• količine v standardnih velikostih porcij, npr. standardni lonček jogurta v gramih 
(slika 3) 

 

 

Slika 3: Prikaz standardnih velikosti pakiranih živil 

2. Dvodimenzionalne prikaze 
• slikovno gradivo ali slikovni atlas je set serij fotografij jedi, zbranih v eni knjigi 

(Nelson in Haraldsdottir, 1998). Primer strani v slikovnem atlasu je viden na 
sliki 4. 
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Slika 4: Prikaz serije fotografij sira v slikovnem gradivu 

• modeli dejanske velikosti v slikovnem gradivu, npr. kruh (slika 5) 
 

 

Slika 5: Modeli dejanske velikosti pekovskega peciva  
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• gospodinjske mere v slikovnem gradivu (slika 6) 
 

 

Slika 6: Prikaz gospodinjskih mer v slikovnem gradivu 

3. Tridimenzionalne prikaze 
• dejanski modeli krožnikov jedi (slika 7) 

 

 

Slika 7: Prikaz modela obroka v naravni velikosti 
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• dejanski gospodinjski merilci (slika 8) 
 

 

Slika 8: Prikaz različnih gospodinjskih merilcev 

Vsak izmed pripomočkov zagotavlja ustreznooceno zaužite porcije, vendar pa je njihova 
praktična uporaba odvisna od lokacije in metode raziskave. Pri nacionalnih raziskavah, 
kjer se ankete izvajajo po gospodinjstvih, je v zakup potrebno vzeti praktične vidike 
uporabe različnih PMVP. V takem primeru bi bilo najbolj ustrezno uporabiti tako eno- kot 
dvodimenzionalne PMVP, saj so bolj priročni za prenašanje med anketami. Uporaba 
tridimenzionalnih PMVP je bolj izvedljiva, ko se raziskava izvaja v raziskovalnem centru. 
Če upoštevamo smernice za prehranske raziskave, je potrebno ob načrtovanju raziskave na 
državni ravni to vzeti v zakup. V primeru izvedbe metode jedilnika prejšnjega dne je 
potrebno PMVP skupaj s prehranskim dnevnikom in navodili za uporabo dostaviti 
udeležencu, po končani raziskavi pa jih prevzeti. V primeru metode jedilnika prejšnjega 
dne, anketar običajno nosi PMVP s seboj na ankete (EFSA, 2013a). 

2.8 VALIDACIJA SLIKOVNEGA GRADIVA 

2.8.1 Zasnova validacije 

Preden se serije fotografij za določanje velikosti porcij vključi v slikovno gradivo, jih je 
potrebno validirati. Obstaja več vrst validacijskih študij, opisanih v literaturi, a kljub temu 
ni zlatega standarda za validacijo slikovnih gradiv za določanje vnosa živil. Na določanje 
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velikosti porcije, o kateri poroča udeleženec, lahko vplivajo trije elementi: zaznavanje, 
konceptualizacija in spomin. Zaznavanje vključuje sposobnost udeleženca, da poveže 
količino hrane, ki je prisotna v resničnosti s količino, upodobljeno na fotografiji. 
Konceptualizacija zadeva udeleženčevo sposobnost, da si ustvari miselni konstrukt o prej 
zaužiti količini hrane, ki v času poročanja ni prisotna in da to poveže s porcijo, prikazano 
na sliki. Spomin vpliva na natančnost konceptualizacije. Nekateri raziskovalci se 
osredotočajo na validacijo v okviru metod prehranske ocene, kot sta metoda jedilnika 
prejšnjega dne ali metoda vprašalnikov o pogostosti uživanja živil. Vendar pa lahko 
ugotovitve, pridobljene s tem pristopom, odražajo napake metode same, in izhajajo iz 
virov, nepovezanih z oceno velikosti porcij ob uporabi slik (EFSA, 2013c). 

2.8.1.1 Izbira porcij, vključenih v validacijo 

Smernice projekta PILOT-PANEU svetujejo, da se v primeru metod vizualne zaznave 
izbrane živilske izdelke validira v različnih porcijah (ali slikah). Vse porcije iz ene serije 
fotografij morajo biti validirane. Alternativno se lahko izbere le polovica porcij iz vsake 
serije fotografij. Na primer, če ima serija fotografij 6 različnih porcij istega živila, naj bi se 
za validacijo izbrale porcije 1, 3 in 6. (EFSA, 2013c). 

2.8.2 Metoda validacije s spominom 

Metoda spomina, ki vključuje konceptualizacijo, nam omogoča predvideti napake, 
povezane z uporabo spomina med procesom priklica, najmanj eno uro po strežbi oziroma 
zaužitju obroka (EFSA, 2013c). 
 
Uporabi se lahko dva različna pristopa:  

• samo strežba hrane, 
• strežba hrane in zaužitje nekaterih jedi z različnimi porcijami. 

 
Priklic postrežene velikosti porcije se v obeh pristopih opravi vsaj eno uro po strežbi 
(EFSA, 2013c). 

2.8.2.1 Priprava in terensko delo 

Priprava validacije in potek terenskega dela sta odvisna od načina validacije. 
 
Udeleženci si le postrežejo živila (EFSA, 2013c):  

• Samopostrežno vrsto je potrebno urediti tako, da prikazuje bele krožnike in živila, 
ki so uporabljena za validacijsko študijo, 

• Raziskovalec mora zabeležiti maso praznega krožnika. 
• Vsak udeleženec si prosto postreže razstavljene jedi. 
• Raziskovalec mora zabeležiti maso krožnika in postrežene jedi skupaj. 
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• Vsaj eno uro pozneje se udeleženca povabi, da določi količino postreženih jedi s 
pomočjo serij fotografij iz slikovnega gradiva. Priklic se mora opraviti v ločeni 
sobi. 

• Uporabljen vprašalnik mora biti isti kot pri metodi zaznavanja. 
 
Udeleženci si postrežejo živila in nekatere izmed njih tudi zaužijejo (EFSA, 2013c): 

• Udeležence je potrebno razdeliti v skupine glede na razpoložljive jedi in prostore. 
• Za vsako skupino udeležencev je potrebno urediti samopostrežne vrste. Prva 

samopostrežna vrsta prikazuje živila, ki morajo biti validirana. Na voljo bi lahko 
bila tudi druga samopostrežna vrsta, ki bi vsebovala več prilog za bolj realistične 
kombinacije jedi. 

• Udeleženci si prosto postrežejo po eno jed naenkrat, z začetkom v prvi 
samopostrežni vrsti. Potem, ko si postrežejo vsako izmed živil v prvi samopostrežni 
vrsti, je potrebno krožnik stehtati in težo zabeležiti. To pomeni, da mora udeleženec 
odnesti krožnik na tehtanje vsakič, ko vzame eno izmed živil, nato se vrne po drugo 
živilo. Raziskovalec, ki pomaga pri procesu, mora po vrsti beležiti jedi stehtanih 
živil. Prav tako je potrebno stehtati prazen krožnik. 

• Ko udeleženci zaključijo z jemanjem živil iz prve samopostrežne vrste, si nato 
prosto postrežejo živila iz druge samopostrežne vrste. Teh ni potrebno tehtati ali 
beležiti, saj se ta živila ne validirajo. 

• Udeleženci lahko obrok zaužijejo. 
• Eno uro pozneje, šteto od takrat, ko so si udeleženci nazadnje postregeli z izbrano 

jedjo, se udeležence povabi, da s pomočjo serij fotografij iz slikovnega gradiva za 
določitev postrežene količine določijo velikosti porcij s pomočjo slikovnega 
gradiva. Ta priklic mora biti izveden v ločeni sobi. 

• Uporabljen vprašalnik mora biti isti kot pri metodi zaznavanja. 

2.8.3 Metoda validacije z zaznavanjem 

Metoda validacije z zaznavanjem je sestavljena iz dveh faz. 
 
Priprava pred terenskim delom (EFSA, 2013c): 

• Kalibracija digitalne kuhinjske tehtnice z natančnostjo 1 g.  
• Priprava izbranih velikosti porcij iz živil, ki jih je izbralo kuhinjsko osebje. Vsaka 

jed mora biti pripravljena in postrežena na krožniku, kar se da naravno, v skladu z 
lokalnimi običaji. Masa vsake porcije mora biti čim bolj podobna tisti, ki je 
navedena v slikovnem gradivu. 

• Izbrane porcije naj bodo naključno razporejene v preglednici. Razvrščanje porcij 
glede na njihovo maso lahko vodi do pristranskih ocen, zato to ni priporočljivo. 

• Serije fotografij naj bodo postavljene na desno stran krožnika. Vsaka porcija mora 
biti postrežena na podobnem krožniku, kot je tisti v slikovnem gradivu. Na primer, 
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v primeru slikovnih serij EPIC-SOFT se mora uporabiti bel krožnik s premerom 26 
cm. Vilice in nož morajo biti postavljeni na levo in desno stran krožnika  
 

Med terenskim delom (EFSA, 2013c): 
• Priporočljivo je, da se udeležence razvrsti v majhne skupine z razliko vsaj 15 minut 

med njimi. Po njihovem prihodu jim je potrebno razložiti cilje in postopke študije. 
Vsakemu udeležencu se mora dodeliti koda in dati vprašalnik. 

• Udeleženci morajo ocenjene porcije beležiti na enega izmed vprašalnikov. 
• Vsak udeleženec mora oceniti porcijo vsake jedi s primerjavo krožnika z ustrezno 

serijo fotografij. Udeleženec se ne sme vračati k krožnikom, ki jih je že videl, 
raziskovalec pa mora biti na voljo za pomoč udeležencem v primeru, da jo 
potrebujejo. 

• Po končanem delu procesa validacije z zaznavanjem je potrebno vprašalnik izročiti 
pomočniku, ki bo preveril obrazec za nedoslednosti. 

• Pristop spomina se mora izvesti pred metodo zaznave, da se prepreči povečano 
zavedanje o velikostih in težah porcij v vaji spomina. 

2.9 PREGLED OBSTOJEČIH SLIKOVNIH GRADIV 

Večina evropskih držav je v namen nacionalnih prehranskih raziskav razvila lastno 
slikovno gradivo, ki služi kot pripomoček pri različnih raziskovalnih metodah. Mnoga 
slikovna gradiva so prosto dostopna na internetu. Pri pregledu obstoječe literature se bomo 
omejili na gradiva iz šestih držav (Slovenije, Italije, Litve, Poljske, Finske, Španije), ki se 
med seboj pomembno razlikujejo. 

2.9.1 Slovensko slikovno gradivo 

V Sloveniji so obstoječe slikovno gradivo s prikazom velikosti porcij razvili na Inštitutu za 
varovanje zdravja Republike Slovenije (sedaj Nacionalni inštitut za javno zdravje). 
Slikovno gradivo vsebuje fotografije treh različnih velikosti porcij za 38 različnih skupin 
jedi z oznakami A, B in C, kjer A predstavlja največjo, C pa najmanjšo porcijo. Ker 
gradivo ne zajema vseh pomembnejših jedi za slovensko populacijo, vsaka jed pa je 
upodobljena le na treh fotografijah (slika 9), je bilo potrebno razviti novo slikovno gradivo 
za določanje velikosti porcij, ki dosledno upošteva smernice EFSA.  
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Slika 9: Prikaz velikosti porcij v slovenskem slikovnem gradivu, v gramih (Gregorič in sod., 2013) 

2.9.2 Italijansko slikovno gradivo 

V Italiji so za izdelavo slikovnega gradiva najeli fotografski studio. Slikovno gradivo je 
razdeljeno na dva dela - knjigo s fotografijami jedi v realni velikosti  in zvezek s 
preglednicami količin za vsako jed. Za vsako jed so uporabili tri velikosti porcij in jih 
vključili v isto sliko. Različne velikosti porcij so na sliki označene s trikotnikom (majhna 
porcija), krogom (srednje velika porcija) in kvadratom (velika porcija). Slike ne vsebujejo 
pribora ali drugih predmetov, barva ozadja pa je oranžna (slika 10). Fotografije jedi v tem 
gradivu so stilizirane in estetsko dovršene, vendar pa lahko majhno število različnih porcij 
povzroči napake pri raziskavi. 
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Slika 10: Fotografija njokov s paradižnikovo omako v italijanskem slikovnem gradivu in zapis v zvezku s 
količinami, ki se nanaša na fotografijo s porcijami njokov (Barbieri, 2010) 

2.9.3 Litvansko slikovno gradivo 

Litvansko slikovno gradivo vključuje 144 jedi, vsaka izmed njih pa je upodobljena v treh 
do štirih porcijah (redko samo dveh) na isti sliki. Mase posameznih porcij v gramih so 
navedene pod sliko, pri rezinah kruha pa so pripisane tudi debeline rezin v centimetrih. 
Uporabljeni krožniki so poslikani z vzorcem, na slikah pa ni pribora ali drugega predmeta, 
ki bi pomagal pri občutku velikosti (slika 11). 
 
Zaradi vzorca na krožnikih je hrana na njih težje razločljiva, prav tako je predstava o 
velikosti porcij otežena zaradi odsotnosti pribora ali drugih predmetov. Pri določenih jedeh 
je zaradi očitne razlike v obliki in sestavi živila primerjava med posameznimi porcijami 
otežena (Lietuvos respubukos sveikatos, 2007). 
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Slika 11: Slikovno gradivo iz Litve (Lietuvos respubukos sveikato ..., 2007) 

2.9.4 Poljsko slikovno gradivo 

Poljsko slikovno gradivo vsebuje 201 fotografijo, na katerih so upodobljene tri velikosti 
porcij (izjemoma dve), ki naraščajo linearno. V slike je vključen pribor, ki je pred jedjo 
postavljen pravokotno na opazovalca. Ozadje je leseno, nekatere jedi pa so postrežene na 
drugačnih krožnikih kot ostale (slika 12).  
 
Za posamezno jed so upodobljene le tri velikosti porcij, kar lahko vpliva na udeleženca, da 
se odloči za sredinsko porcijo. Ker je na slikah upodobljen tudi pribor, se udeleženec lažje 
poveže z velikostjo porcij. 
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Slika 12: Poljsko slikovno gradivo (Szponar in sod., 2000) 

2.9.5 Finsko slikovno gradivo 

V finskem slikovnem gradivu so za barvo ozadja uporabili sivo. Vsako jed je večinoma 
upodabljala ena slika, ki je vsebovala vse porcije naenkrat. Pribora v slike niso vključili, 
kar pa so nadomestili z umestitvijo centimetrskega merila. Poleg črkovnih oznak nad 
porcijami so pod njimi podali še mase v gramih (slika 13). 
 
Čeprav je v slike vključeno centimetrsko merilo, bi udeleženec velikost porcije lažje 
povezal s priborom. Pri fotografiranju podobnih jedi je uporabljen drugačen kot 
fotografiranja, pri vseh fotografijah pa je močno vidna ukrivljenost zaradi leče. 



Vede T. Izdelava in validacija slikovnega gradiva za določanje vnosa živil.  
   Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 

36  

 

Slika 13: Finsko slikovno gradivo (Paturi in sod., 2014) 
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2.9.6 Špansko slikovno gradivo 

V španski nacionalni prehranski raziskavi, ki je vključevala otroke in najstnike, katero je 
agencija EFSA vključila v projekt EU Menu, so za razvoj slikovnega gradiva sledili 
smernicam, navedenim v študiji PANCAKE. V gradivo je vključenih 57 slikovnih serij, ki 
vsebujejo od štiri do šest različnih velikosti porcij jedi. Velikosti porcij so označene s 
črkami A - F (slika 14), pod serijami slik pa so vključeni napotki, katere jedi je moč oceniti 
z njimi (Suarez in sod., 2015). 
 
Kljub navedbi, da je razvoj tega slikovnega gradiva sledil smernicam, navedenim v študiji 
PANCAKE, lahko opazimo vrsto neujemanj. Med slikovnimi serijami, pa tudi med 
posameznimi slikami znotraj serije, je vidna očitna razlika v postavitvi krožnika in pribora, 
spreminjajoč kot fotografiranja, perspektiva in razlike v osvetljavi pa kažejo na izvajanje 
fotografiranja brez stojala in studia. Med posameznimi slikami je tako zelo malo ujemanja. 
Za ozadje je uporabljen prt z vzorcem. 
 

 

Slika 14: Špansko slikovno gradivo (Atlas fotográfico enalia, 2013) EPIC-SOFT slikovno gradivo 
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2.9.7 EPIC-SOFT slikovno gradivo 

EPIC-SOFT je računalniško osnovana metoda jedilnika prejšnjega dne, h kateri je 
vključeno slikovno gradivo v obliki zvezka. To gradivo tržijo za raziskave in zato ni prosto 
dostopno. V 23 državah Evrope so ga uporabili za raziskave na področju prehrane, v 
katerih je sodelovalo preko 500.000 udeležencev, starih od 35 do 75 let. 
 
Uporabljeno ozadje je rdečkaste barve, med slikami pa ni očitnih razlik v postavitvi. Slike 
so označene z zaporednima številkama serije in slike znotraj serije. V gradivo je vključen 
pribor, kar lahko udeležencu olajša vizualizacijo velikosti obroka (slika 15). Posamezna 
serija vključuje 5 slik z različnimi velikostmi porcij, kar lahko vpliva na udeleženčevo 
izbiro, ki običajno teži k srednji vrednosti. 
 

 

Slika 15: EPIC-SOFT slikovno gradivo (Voss in sod., 1998) 
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2.10 EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST HRANE (EFSA) IN PROJEKT EU 
MENU 

2.10.1 Evropska agencija za varnost hrane - EFSA 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je bila ustanovljena leta 2002 kot neodvisni 
znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih z živilsko verigo. Agencija je 
bila oblikovana kot del celovitega programa za izboljšanje varnosti živil v Evropski uniji, 
zagotavljanja visoke ravni varstva potrošnikov ter ponovne vzpostavitve in ohranitev 
zaupanja v oskrbo s hrano. Njeno osnovno poslanstvo je zagotavljanje varne hrane v 
Evropi. Za učinkovito obvladovanje obsežnega področja varnosti živil je bistveno dobro 
sodelovanje, zato je EFSA sprejela strategijo sodelovanja med državami članicami in 
agencijo. Prav tako se postopki izdelave ocen tveganj pri zagotavljanju varne hrane zaradi 
centralizacije z nacionalnih prenašajo na evropsko raven. Za vrednotenje takšnih tveganj je 
poleg podatkov o prisotnosti določenih onesnaževal v hrani nujno potreben tudi zanesljiv 
podatek o vzorcih uživanja hrane pri različnih skupinah populacije. Za kvantitativno 
ovrednotenje te izpostavljenosti pa so nujno potrebni čim bolj natančni in zanesljivi 
podatki o količini in vrsti zaužite hrane. Zaradi pomanjkljivosti državnih rutinskih 
podatkov ter potreb po zanesljivejših in medsebojno primerljivih podatkih je EFSA pričela 
s pripravo priporočil glede izvajanja nacionalnih prehranskih raziskav. Zaradi različnih 
metod zbiranja podatkov o uživanju hrane ter različnih vzorcev prehranjevanja (velike 
razlike v uživanju sadja in zelenjave, stročnic, masla, rastlinskih olj ipd.) v posameznih 
državah članicah je EFSA prevzela vlogo koordinatorke zbiranja in harmonizacije trenutno 
razpoložljivih nacionalnih podatkov (Gregorič in sod., 2009). 
 
Celovita podatkovna baza agencije o porabi živil (Comprehensive European Food 
Consumption Database) vsebuje podatke o navadah in vzorcih porabe živil v Evropski 
uniji in zagotavlja podrobne informacije o številnih evropskih državah v obliki dovršenih 
kategorij hrane in specifičnih skupin populacije. Statistika podatkov v bazi omogoča hiter 
pregled kroničnih in akutnih izpostavljenosti snovem, ki jih najdemo v prehranski verigi 
(EFSA, 2014). 
 
EFSA navaja, da se zbiranje natančnih in usklajenih podatkov o porabi hrane na evropski 
ravni šteje za primarni in dolgoročni cilj. Razpoložljivost natančnih in kakovostnih 
podatkov o porabi hrane, ki so zbrani na individualni ravni, je bistvenega pomena za 
izboljšanje kakovosti ocen izpostavljenosti. Metode in postopke, uporabljene v nacionalnih 
prehranskih anketah, so v glavnem razvili za spremljanje prehranskega stanja prebivalstva 
in za analize prehranske epidemiologije, npr. analize s poudarkom na vnosu energije, 
makro- in mikrohranil ter za pridobitev veljavnih ocen teh vnosov. Med drugim so 
potrebna posebna priporočila o metodah zbiranja podatkov, porabi hrane glede na starost, o 
opisu živil in kakovosti kontrolnih skupin, uporabljenih v prehranskih anketah. Izziv 
predstavljajo pridobitev kakovostnih podatkov o porabi hrane in predvsem bolj natančni 
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opisi jedi za olajšanje ocene izpostavljenosti, obenem pa tudi, da se zmanjša breme za 
udeleženca in izogne nizki stopnji odziva (EFSA, 2014). 
 
Prejšnje smernice EFSA ("General principles for the collection of national food 
consumption data in the view of a pan-Europian dietary survery") so bile objavljene leta 
2009 kot rezultat dela nekdanje delovne skupine EFSA za uživanje hrane in izpostavljenost 
(Food Consumption and Exposure Working Group). Od takrat so te smernice agenciji 
služile kot podlaga za zbiranje podatkov o porabi hrane držav članic EU. V letih od 
smernic, določenih 2009, je EFSA sprožila projekt za bolj usklajeno vseevropsko 
raziskavo o porabi hrane, imenovano projekt "What's on Menu in Europe?" (EU Menu). Za 
opredelitev in preizkus ustreznih in kakovostnih računalniško podprtih metod in procesov 
zbiranja podatkov sta bila v tem okviru izvedena dva pilotna projekta za določitev 
izvedljivosti, ki sta prinesla protokole za bolj usklajene podatke o porabi hrane (projekta 
PANCAKE in PILOT-PANEU) ter dva metodološka pilotna projekta (EMP-PANEU in 
projekt Dietary tools) (EFSA, 2014). 
 
Smernice, nastale pod pristojnostjo znanstvenih odborov agencije EFSA, navajajo 
priporočila za zbiranje bolj usklajenih podatkov o uživanju hrane med članicami EU za 
uporabo v ocenah prehranske izpostavljenosti nevarnostim, ki se prenašajo preko živil ter 
za ocene vnosa hranil. Podatke o vnosu živil je potrebno zbrati v dveh nezaporednih 
dnevih. Za pridobivanje podatkov o prehrani otrok in dojenčkov naj bi se uporabila metoda 
24-urnega prehranskega dnevnika, kateri sledi osebna ali telefonska anketa z uporabo 
računalnika (CAPI/CATI). Za vse ostale starostne skupine naj bi se uporabila metoda 
jedilnika prejšnjega dne, kateri ravno tako sledi CAPI/CATI. Poročana živila je potrebno 
opisati v skladu z EFSA FoodEx2 sistemom klasifikacije živil. Za pridobitev podatkov o 
redkeje zaužitih živilih in o pogostosti zaužitja prehranskih dopolnil naj bi se uporabil 
kratek vprašalnik. Prav tako naj bi raziskava vključila pridobivanje podatkov o telesni 
višini, masi in stopnji telesne dejavnosti udeležencev (EFSA, 2014). 

2.10.2 VSEEVROPSKA RAZISKAVA EU Menu 

Končni cilj projekta EU Menu je vzpostaviti evropsko podatkovno bazo o porabi hrane, ki 
vsebuje podatke, pridobljene preko usklajenih metod in orodij. Razpoložljivost podrobnih 
in široko primerljivih podatkov bo ocenjevalcem tveganja omogočila natančnejši izračun 
verjetnosti izpostavljenosti nevarnim snovem v hrani po evropskih državah in regijah 
(EFSA, 2014). 

2.10.2.1 EU Menu v Sloveniji 

Vseevropska raziskava EU Menu se je v Sloveniji pričela s pomočjo evropskih sredstev 
izvajati v letu 2014 in bo predvidoma zaključena do leta 2019, ko bodo na voljo tudi prvi 
podatki. Delo na ravni EU usklajuje in koordinira EFSA, raziskavo v Sloveniji pa izvajajo 
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v konzorcijski skupini raziskovalnih ustanov, ki jo vodi NIJZ, sodelujejo pa Institut Jožef 
Stefan, Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za nutricionistko, Fakulteta 
za vede o zdravju Univerze na Primorskem ter Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v 
Mariboru. Gre za doslej najobsežnejšo prehransko raziskavo v Sloveniji, v katero ne bodo 
vključeni le odrasli, temveč tudi otroci, mladostniki in starejši odrasli, in sicer z 
metodologijo kot jo priporoča EFSA. Cilj raziskave je pridobiti kakovostne podatke, ki 
bodo nujna osnova za oceno prehranskih navad prebivalcev in ocenjevanje s prehrano 
povezanih tveganj, hkrati pa bodo pomemben vir raziskovalnih informacij ter podpora 
ustvarjalcem nacionalnih politik za spodbujanje zdravega načina prehranjevanja (NIJZ, 
2016). 

2.10.3 Pilotna projekta raziskave EU Menu 

V kontekstu raziskave EU Menu so v obeh pilotnih projektih, PANCAKE in PILOT-
PANEU, razvili slikovno gradivo in ga validirali za uporabo. V sklopu PANCAKE 
pilotnega projekta so razvili validirano slikovno gradivo, katero so ocenili kot uporabno, 
veljavno in izvedljivo, in ga lahko za  oceno velikosti porcij uporabijo starši udeležencev, 
starih od treh mesecev do deset let (EFSA, 2014). 
 
Uporaba obstoječega slikovnega gradiva in drugih pripomočkov za merjenje velikosti 
porcij (PMVP) je v raziskavi EU Menu sprejemljiva, če ustrezajo navedenim zahtevam v 
smernicah EU Menu (EFSA,  2014). 
 
V okviru vseevropske prehranske raziskave je za določanje velikosti porcij zaužitih živil 
priporočljiva uporaba validiranega PANCAKE in PILOT-PANEU slikovnega gradiva in 
PMVP ali analognih obstoječih PMVP. Pred uporabo slikovnih serij jih je potrebno 
ovrednotiti glede na nacionalni kontekst in ciljno populacijo ter validirati za 
najpomembnejša živila, katera naj bi predstavljale (EFSA, 2014). 

2.10.3.1 Projekt PANCAKE 

Cilj projekta PANCAKE (Pilot study for the Assessment of Nutrient intake and food 
Consumption Among Kids in Europe - Pilotna študija za oceno vnosa hrane in hranil pri 
otrocih v Evropi) je bil razviti, testirati in evalvirati protokole in orodja za vseevropsko 
raziskavo o porabi živil med dojenčki, malčki in otroki, starimi do10 let. Eden izmed ciljev 
projekta PANCAKE je bil razviti slikovno gradivo za to starostno skupino, da bi zagotovili 
najboljše možne ocene velikosti porcij in da bi udeležencem v PANCAKE pilotnih študijah 
(staršem, otrokom ali ostalim skrbnikom) zagotovili ustrzeno slikovno orodje za uporabo z 
razvitimi prehranskimi dnevniki (EFSA, 2012). 
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V treh evropskih državah so potekale identične validacijske študije. V vsaki državi se je, z 
uporabo 38 skupnih slikovnih serij, s po 6 slikami, vrednotilo 45 jedi. Za vsako izmed jedi 
so skupine staršev otrok, starih od 3 mesecev do 10 let, evalvirale 36 predhodno stehtanih 
velikosti porcij (vsako sliko so evalvirali 6 krat – dve porciji manjši, dve porciji enaki in 
dve porciji večji kot prikazana porcija). Izračunali so delež udeležencev, ki so izbrali 
pravilno sliko, njeno sosednjo sliko ali pa oddaljeno sliko ter ocenili učinkovitost 
posameznih slik v seriji. 20 jedi v slikovnih serijah je bilo sprejemljivih (povprečna razlika 
med zaporednima številkama ocenjene porcije in postrežene porcije je bila manjša kot 0,4, 
standardni odklon pa manjši od 1,1). Dodatnih 12 živil so ocenili kot sprejemljive po 
prilagoditvi za razlike v gostoti, medtem ko so nekatere druge serije (npr. s hrano za 
dojenčke) postale sprejemljive na podlagi poglobljenih analiz na državni ravni. Uspešnost 
serij s solatami in tortami je ostala problematična zaradi nedoločljivih oblik. Vse slikovne 
serije so bile sprejemljive za vključitev v PANCAKE slikovno gradivo, vendar pa se lahko 
slikovne serije s hrano za dojenčke, solatami in tortami uporabi za zelo podobna živila, kot 
so prikazana na slikah ali pa zamenja z drugim orodjem za določanje količin zaužitih porcij 
(EFSA, 2012). 
 
Primer serije slik v PANCAKE slikovnem gradivu je prikazan na sliki 16. 
 

 

Slika 16: Primer serije slik v PANCAKE slikovnem gradivu (EFSA, 2012) 

2.10.3.2 Projekt PILOT-PANEU 

Cilji projekta PILOT-PANEU so bili razviti, testirati in oceniti uporabnost orodij in 
postopkov za izvajanje prehranske raziskave, ki vključuje mladostnike, odrasle in starejše 
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in temelji na dveh ponovljenih izvedbah jedilnika prejšnjega dne po metodologiji EPIC-
SOFT. Pet držav članic je z metodami zaznave ter konceptualizacije in spomina testiralo 
približno 25 % slikovnih serij, ki so bile izbrane za oceno prehranskega vnosa, vključujoč 
osebe, stare 10-74 let. Štiri članice so izvedle po dve ponovitvi jedilnika prejšnjega dne, ki 
sta zajemali 1012 udeležencev (EFSA, 2013a). 
 
V sklopu projekta PILOT-PANEU so kot osnovo za določanje velikosti porcij uporabili 
EPIC-SOFT slikovno gradivo. Celotno slikovno gradivo je sestavljeno iz 140 slikovnih 
serij. Iz tega slikovnega gradiva so nato razvili slikovno gradivo, specifično za vsako 
državo, vsaka pa je vsebovala 80 serij fotografij (za različne države je število serij segalo 
od 54 do 100) (EFSA, 2014). 

2.10.4 Zahteve EFSA glede uporabe slikovnega gradiva  v študijah EU Menu 

Za pridobitev najboljših ocen je za različna živila potrebna uporaba testiranih ali 
validiranih pripomočkov za merjenje velikosti porcij (PMVP), ki morajo ustrezati 
različnim nacionalnim prehranskim značilnostim in značilnostim populacije, za katero se 
bodo uporabljali. PMVP je potrebno razviti na podlagi poznavanja živil na državnem trgu, 
preferenc za izbor živil in uporabe zabeleženih tehtanih mas živil, ki označujejo razpone 
velikosti porcij za različna živila in jedi pri različnih skupinah prebivalstva. To gradivo naj 
bi vsebovalo slike živil v velikostih porcij, ki temeljijo na dejanski masi živil in 
predstavljajo področje, kjer se bo študija izvajala, vsebovati pa mora živila, ki so običajno 
dostopna na trgu v času raziskave. Fotografije naj bi prikazovale tudi ravnilo za prikaz 
merila (EFSA, 2014). 
 
V osebnih intervjujih se lahko uporabi razširjene različice slikovnih gradiv, pri telefonskih 
pogovorih pa je potrebno upoštevati minimalne zahteve. Slikovno gradivo je potrebno 
testirati ali validirati na nacionalni ravni. Za specifična živila (npr. enote za sadje in zavitke 
ter gospodinjske mere za omake) je priporočljivo, da se namesto slikovnega gradiva z 
velikostmi porcij uporabi druge PMVP, na primer gospodinjske mere, ki so značilne za 
posamezno državo, standardne enote, abstraktne oblike in fotografije živil v standardnih 
porcijah. Za pridobitev natančnih ocen porcij je potrebno pred raziskavo na nacionalni 
ravni s tehtanjem testirati velikosti porcij, merjenih s temi orodji (EFSA, 2014). 
 
Ko se izvede metodo jedilnika prejšnjega dne preko telefona, je potrebno v fazi 
načrtovanja posebno pozornost nameniti izvedljivosti PMVP in njihovi uporabi, da se v 
slikovno gradivo vključi omejeno število serij slik, saj so namenjene uporabi brez vodstva 
izpraševalca, na primer z zagotavljanjem okrnjene različice slikovnega gradiva udeležencu, 
ki se pošlje preko pošte ali izroči ob prvem obisku (EFSA, 2014). 
 
Uporaba starostno specifičnih PMVP je še posebej pomembna pri otrocih, saj je potrebno 
vključiti širši razpon majhnih velikosti porcij glede na tiste, uporabljene pri odraslih. 
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Potrebno je oceniti dejansko zaužito velikost porcije, vključno z ostanki, pa čeprav orodja 
za ocenjevanje ostankov še niso v celoti razvita. Da se udeleženci ne bi nagibali k izbiri 
srednje slike, je potrebno vključiti sodo število slik, zato je potrebna uporaba najmanj štirih 
slik. Slike znotraj ene serije morajo biti iste oblike in velikosti ter fotografirane pod istim 
kotom. Ta kot se lahko razlikuje glede na to, kar je najbolj pomembno prikazati, npr. 
višino ali površino hrane in ali bodo slike gledali otroci. Vsaka fotografija mora 
prikazovati le eno velikost porcije. Razumno število serij, vključenih v slikovno gradivo, je 
45. Če je potrebno, se lahko na državni ravni vključi več serij (EFSA, 2014). 
 
EFSA (2014) navaja, da naj bi v izogib regresiji proti povprečju, vsaka slikovna serija 
vsebovala sodo število slik, zato je potrebna uporaba najmanj štirih slik, priporočljivo jih je 
uporabiti 6. Slike znotraj ene serije morajo biti enake oblike in velikosti ter fotografirane 
pod istim kotom. Ta kot se lahko razlikuje glede na to, kar je najbolj pomembno prikazati, 
npr. višino ali površino hrane in ali bodo slike gledali otroci. 
 
Najpomembnejše načelo pri določanju porazdelitve velikosti porcij v opredeljenem 
razponu je, da intervali med velikostmi porcij omogočajo enostavno razločitev velikosti 
porcij. Foster in sod. (2009) so uporabili logaritemsko skalo na osnovi Webrovega zakona, 
ki temelji na zaznavnih raziskavah (komaj opazna sprememba se poveča, običajno v 
razmerju z razsežnostjo dražljaja, ko se povečajo velikosti porcij). Kljub temu so raziskali 
posledice izbire enakomerne (linearne) porazdelitve v primerjavi z logaritemsko skalo. 
 
Logaritemska skala se je bolje izkazala pri serijah slik, ki pokrivajo širok razpon in kjer je 
bila najmanjša velikost porcije nad določeno velikostjo (kar je zagotovilo vidnost razlik 
med največjimi porcijami), linearna razporeditev pa je bolj primerna za zagotavljanje 
vidnosti razlik med najmanjšimi porcijami za jedi, ki so upodobljene v ožjem razponu 
(EFSA, 2013b). 
 
Upoštevajoč EU Menu je priporočljivo, da se za določitev zaužitih porcij uporabi 
kombinacija izbranih eno- in dvodimenzionalnih PMVP. Uporabljeni enodimenzionalni 
PMVP naj bi bili specifični za državo izvajanja raziskave (npr. standardne velikosti porcij, 
gospodinjske mere). Uporabljeno slikovno gradivo naj bi združevalo različne 
dvodimenzionalne PMVP: slike z različnimi velikosti porcij, dejanske modele in 
gospodinjske mere. Vključene slike naj bi upodobile najpogostejše jedi in gospodinjske 
mere v državi ter živila, ki jim je težko določiti količino. Za ostala živila se lahko uporabi 
enodimenzionalne gospodinjske mere, ki so specifične za državo in standardne velikosti 
porcij (EFSA, 2013). 
 
Kadar so na voljo, je potrebno uporabiti podatke proizvajalca. Za nekatera živila, pri 
katerih je velikost porcije moč razbrati z njihove embalaže, uporaba slikovnega gradiva ni 
potrebna. Med taka živila spadajo slaščice (čokoladne tablice itd.), vrečke krompirjevega 
čipsa in ostalih slanih prigrizkov, pločevinke hrane ali pijače, izdelki hitre prehrane, 
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predpakirani obroki, katerih teža je navedena na embalaži, itd. Ne glede na uporabljeno 
metodologijo merskih pripomočkov, je potrebno primernost ter natančnost metode 
pregledati in posodobiti še pred začetkom zbiranja podatkov. V primerih, kjer se uporablja 
slikovno gradivo, je v praksi težko vključiti slike vseh živil na seznamu in zato je potrebno 
povezati obstoječe slike z živili s podobno gostoto, katere se upošteva v intervjuju. Če se 
slike uporabljajo za druga živila, je potrebno razlike v gostotah uravnavati glede na 
velikost porcije in računske sisteme vnosa (EFSA, 2014). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 

Pri postopkih, metodah in uporabljenem materialu smo se v celoti zgledovali po slikovnem 
gradivu študije PANCAKE in smernicah, ki so to študijo spremljale. 
 
Začetna faza raziskovalnega dela je zajemala izbor jedi, izdelavo fotografskega studia ter 
preučevanje specifikacij. Delo smo nato razdelili na predposkus in glavni del - dopolnitev 
že obstoječega PANCAKE gradiva. 
 
Predposkus je zajemal fotografiranje jedi, obdelavo fotografij, izdelavo slikovnega gradiva 
ter validacijo gradiva s 54 prostovoljnimi udeleženci, ki smo jo izvedli v prostorih 
Biotehniške fakultete. Rezultate smo nato analizirali, ugotovitve pa predstavili v 
preglednicah in slikah. 
 
Poglavitni del raziskave predstavlja dopolnitev že obstoječega PANCAKE gradiva z 
lastnimi fotografijami jedi, primrnih za vključitev v slovensko EU Menu študijo. V tej fazi 
smo izvedli izbor smiselnih jedi, ki so značilne za slovensko populacijo in bodo 
dopolnjevale obstoječo PANCAKE zbirko, fotografirali jedi, jih obdelali ter izdelali 
slikovno gradivo, ki se bo uporabil v nacionalnih raziskavah. Pri postopkih smo se zanašali 
na znanje, pridobljeno med izvajanjem predposkusa (optimalen kot fotografiranja, pravilna 
postavitev pribora, ustrezno izbrano ozadje,…). 

3.1 PREDPOSKUS IZDELAVE IN VALIDACIJE SLIKOVNEGA GRADIVA 

3.1.1 Zbiranje materiala 

Da bi našli čim bolj nevtralen pribor, ki je podoben uporabljenemu v PANCAKE študiji, 
prav tako pa zelo pogosto uporabljen v slovenskih gospodinjstvih, smo opravili pregled 
inventarja v lastnem gospodinjstvu in po slovenskih trgovinah. Sledil je nakup pribora in 
materiala, potrebnega za izdelavo fotografskega studia.  
 
Pribor : 

• globok krožnik (zunanji premer - 20 cm, notranji premer - 10 cm): 6 kosov, 
• plitev krožnik (zunanji premer - 25 cm, notranji premer - 23 cm): 6 kosov, 
• skodelica (premer - 16 cm): 6 kosov, 
• steklen kozarec (2 dl): 6 kosov, 
• čajna skodelica (2,5 dl): 1 kos, 
• vilice: 1 kos, 
• žlica: 1 kos, 
• nož: 1 kos. 
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Material za izdelavo fotografskega studia: 
• reflektor: 2 kosa, 
• kartonska škatla (70 cm x 36 cm x 36 cm): 1 kos, 
• pavs papir: 2 kosa, 
• šeleshamer papir sinje barve: 1 kos, 
• tapetniški nož: 1 kos, 
• lepilni trak: 1 kos. 

 
Fotografska oprema: 

• fotoaparat Sony α5000, 
• objektiv Sony E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS, 
• stojalo za fotoaparat, 
• prenosni računalnik, 
• programi: Adobe Photoshop Lightroom 5.6., Adobe Acrobat Reader DC, Microsoft 

Office 2013. 

3.1.2 Izdelava fotografskega studia 

Dno škatle smo sestavili in zalepili z lepilnim trakom. V namen kontroliranega prepuščanja 
svetlobe v škatlo, smo v obe manjši stranski ploskvi s pomočjo tapetniškega noža izrezali 
pravokotne luknje, ki so bile oddaljene okoli 2 cm od robov ploskve. Luknji smo prekrili s 
pavs papirjem, ki smo ga pritrdili z lepilnim trakom. Med potekom fotografiranja je škatla 
ležala na eni izmed večjih stranskih ploskev tako, da je bil odprti del obrnjen proti 
fotoaparatu. V škatlo smo postavili moder šeleshamer papir in z njim pokrili dno in del 
zadnje stene tako, da ga nismo prepognili in s tem ustvarili vidnega roba, ter ga pritrdili z 
lepilnim trakom. Škatlo smo postavili na mizo, namestili reflektorja 15 cm od stranic in 
postavili stojalo za fotoaparat na določeno razdaljo od sprednjega dela škatle. Na več 
mestih po škatli smo označili referenčne točke za umeritev fotoaparata. 

3.1.3 Priprava jedi in fotografiranje 

3.1.3.1 Kalibracija kuhinjske tehtnice 

Digitalno kuhinjsko tehtnico smo kalibrirali s pomočjo dveh kovancev za 2 €, katerih masa 
je znana in standardizirana; en kovanec za 2 € tehta 8,5 g. Ker tehtnica ni natančna na 
desetinko grama, smo za kalibracijo uporabili dva kovanca s skupno maso 17 g. 
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Slika 17: Umerjanje tehtnice z uporabo dveh kovancev za 2 € 

3.1.3.2 Izbira hrane in velikost porcij v predposkusu 

Smernice EU Menu, ki jih je izdala evropska agencija za varnost hrane (EFSA), 
priporočajo, da ima slikovno gradivo v seriji vsaj štiri fotografije posameznih porcij, 
katerih velikosti naj bi naraščale linearno, oziroma tako, da je med porcijami vidna razlika, 
kot in perspektiva fotografiranja pa morata ostati enaka (EFSA, 2014). V tej raziskavi smo 
se zgledovali po smernicah in upoštevali navodila.  
 
Smernice priporočajo, da slikovno gradivo obsega jedi, ki so značilne za posamezno 
državo in njeno populacijo, prav tako pa naj bi se velikosti porcij določilo glede na 
rezultate nacionalne raziskave o povprečnih velikostih porcij (EFSA, 2014). Ker se taka 
raziskava v Sloveniji ni izvedla, smo se za določanje velikosti porcij in njihovega 
razporeda znotraj serije fotografij, navezovali na vrednosti iz obstoječega gradiva 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) - Slikovno gradivo s prikazom velikosti 
porcij (Gregorič in sod., 2013). Ker serije v tem gradivu vsebujejo le po tri fotografije, 
namesto priporočenih štirih, smo razpored ustrezno modificirali. 
 
Pri izbiri živil smo izhajali iz nacionalnega prehranskega vzorca in zadnjih treh  
populacijskih študij v Sloveniji:  

• Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja 
(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009),  

• Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja - Prehrana (Hlastan Ribič in 
Kranjc, 2014) in  

• raziskave SHARE (Gregorič in sod., 2015). 
  

Iz vsake skupine živil smo izbrali eno ali več vrst živil, pri odmeri velikosti različnih porcij 
pa smo upoštevali vrednosti, značilne v prehrani Slovencev, ki so tudi navedene v zgoraj 
omenjenih študijah. 
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Smiselno je bilo izbrati jedi, katerim z zaznavo težje določimo količino, posledično pa tudi 
vnos. Primeri živil, za katera smernice EU-Menu navajajo, da jih ni smiselno vključiti, so 
sadje, kot so jabolka in hruške ter jajca. Za ta živila bi lahko anketar postavil preprosta 
vprašanja o količini in velikosti (npr., ali je udeleženec zaužil celo jabolko, ali le polovico; 
ali je bilo jabolko veliko ali majhno). Izbira naj ne bi vključevala pakiranih živil, ki se 
navadno zaužijejo v celoti, njihova masa pa je navedena na embalaži. V preglednici 1 so 
predstavljene izbrane jedi iz posamezne skupine živil.. 

Preglednica 1: Skupine in predstavniki izbranih živil 

Skupina živil Uporabljena živila 
mleko in mlečni 

izdelki 
mleko, sir (v kosu in v rezinah) 

kruh in žitarice 
rezina tovarniško narezanega kruha, koruzni 

kosmiči 
marmelada slivova marmelada 

juha goveja juha 
priloge in prikuhe pire krompir, zelenjavna prikuha 

meso svinjski zrezek 
omake in enolončnice golaž, bolonjska omaka 

testenine špageti, peresniki 
sladkarije napolitanke, čokolada 

pijača čaj, gazirana pijača 
otroška hrana čokolino 

sadje in zelenjava grozdje, paradižnik, zelena solata 

3.1.3.3 Priprava porcij za fotografiranje v predposkusu 

Mase porcij smo merili na kalibrirani tehtnici, od najmanjše do največje porcije. Po 
tehtanju prve porcije smo hrano na krožniku razporedili tako, da bi čim bolj odgovarjala 
običajni postrežbi take jedi, nato smo jo prestavili v fotografski studio in fotografirali. Med 
tehtanjem vsake naslednje porcije smo hrano na krožnik dodajali na tak način, da oblike 
obstoječe hrane nismo preveč spremenili. S tem smo dosegli vizualno zveznost med 
porcijami. 
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Slika 18: Tehtanje porcije pred fotografiranjem 

3.1.3.4 Potek fotografiranja v predposkusu 

Škatlo, ki je služila kot fotografski studio, smo postavili na mizo in jo z obeh strani 
osvetlili z reflektorjema. Pred odprtino smo na ustrezno razdaljo postavili stojalo in nanj 
pod ustreznim kotom ter na ustrezno višino pritrdili fotoaparat, na katerem smo nastavili 
ISO vrednost, hitrost zaslonke in goriščno razdaljo. Pri nastavitvah smo upoštevali 
smernice PANCAKE študije. Nastavitve fotoaparata so navedene v preglednici 2. 

Preglednica 2: Nastavitve fotoaparata glede na predmet fotografiranja 

Predmet fotografiranja Kot Zaslonka Goriščna razdalja Občutljivost Čas osvetlitve 
Plitek in globok krožnik 55° f/5.6 36 mm ISO 100 1/15 s 

Kozarec in skodelica 32,7° f/5.0 32 mm ISO 100 1/20 s 
 
Smernice PANCAKE študije priporočajo, da je barva ozadja svetlo modra, ker se zelo 
redko pojavi v živilih. V primeru, da bi bil predmet fotografiranja piščanec, bi morali 
uporabiti belo ozadje, saj piščančje meso vsebuje odtenke modre barve. Sledil je niz 
poskusnih fotografij, ki so služile določitvi položaja predmetov. Da je bil pribor na 
fotografijah poravnan, ga je bilo potrebno postaviti pod kotom tako, da je bil zgornji del 
odmaknjen od krožnika ali skodelice. Ko smo določili pravilne lege vseh elementov, smo s 
svinčnikom označili referenčne točke. 
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Slika 19: Potek fotografiranja 

3.1.3.5 Obdelava fotografij in izdelava predposkusnega gradiva 

Fotografije smo obdelali v programu Adobe Photoshop Lightroom 5.6. Obdelava fotografij 
je zajemala zmanjšanje velikosti z ohranitvijo razmerja, poenotenje svetlosti fotografij in 
umestitev vodnega žiga. S slednjim smo s črkami A, B, C in D označili velikosti fotografij 
znotraj serije, kjer A označuje najmanjšo in D največjo porcijo. Fotografije smo združili v 
slikovni atlas z navedenimi masami v programu Microsoft Word. Izdelano gradivo se 
nahaja v prilogi 1. 

3.1.4 Validacija z anketnim vprašalnikom 

3.1.4.1 Udeleženci 

V študijo smo vključili 54 udeležencev - naključno povabljene študente ter zaposlene na 
fakulteti (učitelji, asistenti in ostali zaposleni). Dobili so vprašalnik, ki se nahaja v prilogi 
2. 

3.1.4.2 Potek validacije  

Izbrali smo validacijo slikovnega gradiva z vizualno zaznavo, zgledovali pa smo se po 
PANCAKE validaciji. Potekala je v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani, in sicer v 
kuhinji, ki je povezana s prostorom z veliko mizo. Validacijo smo izvedli v treh zaporednih 
dneh. Odločili smo se, da bomo v validacijo vključili le določena živila in iz vsake serije 
fotografij izbrali po eno fotografijo, izjema je bil le pire krompir, pri katerem smo validirali 
dve fotografiji. Bolonjske omake, kruha, marmelade, sira, testenin, čaja, gazirane pijače in 
napolitank nismo vključili v validacijsko študijo, saj bi ta postala preobsežna. Smernice 
PANCAKE študije predlagajo, da se določene fotografije validira z jedmi, ki so podobne 
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upodobljenim. Pire krompir smo tako validirali tudi s polento, saj je podobne gostote in 
izgleda. V validaciji smo tako za 12 živil uporabili eno izmed srednjih velikosti porcij (v 
slikovnem gradivu označenih z B ali C). Smernice nadalje predlagajo, da se validacija ene 
fotografije izvede v treh serijah: v eni je postrežena količina enaka količini, upodobljeni na 
fotografiji; v drugih dveh sta postreženi količini od upodobljene manjši oz. večji za 1/3 
razlike med fotografijami v slikovni seriji. 
 
Podatki o velikostih porcij, razlikami med njimi ter o izbranih porcijah za validacijo, so 
zbrani v preglednici 3, v kateri so z rdečo označene validirane velikosti porcij. Upoštevali 
smo tudi predlog smernic PANCAKE študije, da se določena živila postreže skupaj na 
krožniku kot enotno jed, v obliki glavne jedi in priloge. 

Preglednica 3: Velikost porcij validiranih živil, razlike med zaporednimi porcijami in tretjina teh razlik; z 
rdečo barvo so označene validirane velikosti porcij 

Jed 
Velikost porcije Razlika med 

porcijami 
1/3 razlike 

A B C D 

Paradižnik 75 g 150 g 225 g 300 g 75 g 25,0 g 
Zelena solata 25 g 50 g 75 g 100 g 25 g 8,3 g 

Kosmiči 25 g 50 g 75 g 100 g 25 g 8,3 g 
Mleko 50 g 100 g 150 g 200 g 50 g 16,7 g 

Grozdje 45 g 90 g 135 g 180 g 45 g 15,0 g 
Testenine 75 g 150 g 225 g 300 g 75 g 25,0 g 

Juha 90 g 180 g 270 g 360 g 90 g 30,0 g 
Zelenjavna priloga 60 g 120 g 180 g 240 g 60 g 20,0 g 

Pire krompir 75 g 150 g 225 g 300 g 75 g 25,0 g 
Golaž 100 g 200 g 300 g 400 g 100 g 33,3 g 

Svinjski zrezek 45 g 90 g 135 g 180 g 45 g 15,0 g 
Čokolino 25 g 50 g 75 g 100 g 25 g 8,3 g 
Polenta 75 g 150 g 225 g 300 g 75 g 25,0 g 

 
Pri validaciji smo uporabili enake krožnike, kot so v slikovnem gradivu. Na njih smo s 
kalibrirano tehtnico stehtali živila, mleko pa odmerili z merilnim valjem. Krožnike s 
pripravljenimi porcijami smo v vrsti postavili na mizo, prednje pa za vsako živilo oz. jed 
na krožniku namestili serijo fotografij, na kateri so bile upodobljene štiri različno velike 
porcije postrežene jedi, označene s črkami A, B, C in D. Udeležence smo v prostor 
povabili posamično, jim izročili vprašalnik in jim ustno podali navodila. Vsak udeleženec 
je primerjal živila na krožnikih s porcijami na fotografijah in v vprašalnik vnesel črko 
porcije, ki je bila po njegovem mnenju količinsko najbližje postreženi. 
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Slika 20: Postavitev krožnikov za validacijo in pripravljeni porciji 

Upoštevajoč smernice študije PANCAKE smo vsak dan validacijo izvajali v treh serijah: v 
eni smo postregli enako količino, kot je bila prikazana v slikovnem gradivu, v drugih dveh 
pa količini, ki sta bili zmanjšani oziroma povečani za 1/3 razlike med fotografijami v seriji.  
Na primer, razlika med posameznimi porcijami je pri paradižniku znašala 75 g, ena tretjina 
razlike pa 25 g. V eni seriji validacij smo uporabili porcijo, ki ustreza upodobljeni porciji, 
v drugih dveh pa smo postregli 25 g manj, oziroma 25 g več paradižnika, kot ga je 
upodobljenega na fotografiji validirane porcije. Količine posameznega živila smo po 
serijah naključno razporedili. 

3.1.4.3 Analiza podatkov 

Glede na umestitev validirane fotografije znotraj slikovne serije smo odgovore 
udeležencev razdelili v pet skupin – tiste, ki so izbrali pravilno fotografijo (0); tiste, ki so 
izbrali eno izmed dveh sosednjih fotografij (zaporedna številka je manjša ali večja natanko 
za 1) ter tiste, ki so izbrali eno izmed daljnih fotografij (zaporedna številka je večja ali 
manjša za več kot 1). Za vsako jed smo izračunali deleže odgovorov vsake izmed skupin, 
na njihovi podlagi pa izračunali povprečje 𝑥 (enačba 1) in standardni odklon σ (enačba 2): 
 

     𝑥 = #$∙&$'
$()
*++

      … (1) 
 

     𝜎 = #$∙(&$./)'
$()

*++
     … (2) 

 
kjer je 𝑑2 delež odgovorov v skupini, 𝑟2 pa razlika med izbrano zaporedno številko slike in 
številko pravilne slike. 
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Sprejemljive vrednosti povprečja in standardnega odklona, katere navajajo smernice 
študije EU Menu, so prikazane v lestvici razlik pri povprečju (preglednica 4) in lestvici 
napak pri standardnem odklonu (preglednica 5). V kolikor sta bili razlika pri povprečju in 
napaka pri standardnem odklonu majhni (|𝑥| < 0,5 in σ < 1,0), je validirana serija fotografij 
veljala za sprejemljivo. Če je katera od vrednosti presegla določeni meji  
(|𝑥| ≥ 0,5 ali σ ≥ 1,0), smo validirano serijo fotografij označili kot nesprejemljivo.  

Preglednica 4: Velikost razlik glede na odstopanje povprečja 

Odstopanje povprečja Razlika 

|𝑥| < 0,3 brez razlike 

0,3 ≤ |𝑥| < 0,5 majhna razlika 

0,5 ≤ |𝑥| < 1,0 zmerna razlika 

1,0 ≤ |𝑥| velika razlika 

Preglednica 5: Velikost napak glede na standardni odklon 

Standardni odklon Napaka 

σ < 0,5 brez napake 
0,5 ≤ σ < 1,0 majhna napaka 

1,0 ≤ σ zmerna/velika napaka 

3.2 DOPOLNITEV OBSTOJEČEGA SLIKOVNEGA GRADIVA PANCAKE 

Zaradi prezahtevnosti validacije ter omejenega časa in proračuna se je konzorcijska 
skupina odločila za uporabo obstoječega že validiranega slikovnega gradiva PANCAKE, 
ki pa se ga dopolni z jedmi, značilnimi za Slovenijo. 
 
Serije slik, ki sestavljajo slikovno gradivo PANCAKE, so na voljo na spletni strani 
http://www.kostvaner.dk/pancake/, do katere mora dostop odobriti administrator, določen s 
strani usmerjevalnega odbora projekta PANCAKE. Registrirani uporabniki v spletni 
aplikaciji izberejo živila, ki jih želijo vključiti v svoje slikovno gradivo in jih nato 
prenesejo v obliki PDF datoteke. Izbrali smo serije 31 živil, ki ustrezajo živilom, ki so 
značilna za slovensko populacijo. 

3.2.1 Izbira jedi in velikosti porcij 

Po pregledu rezultatov raziskave o prehranskih navadah Slovencev (Gabrijelčič Blenkuš in 
sod., 2009), smo se odločili, da v obstoječe gradivo vključimo mleko, saj je iz rezultatov 
razvidno, da polovica slovenske populacije mleko uživa enkrat dnevno. Prav tako smo 
zaradi visoke stopnje uživanja živil iz skupine mesa, mesnih izdelkov in jajc k obstoječim 
živilom v gradivo PANCAKE uvrstili šunko, klobaso, hrenovko in jajca. V skupini žit in 
žitnih izdelkov PANCAKE slikovno gradivo že vključuje vsa živila razen polente, ki jo 
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slovenska populacija pogosto uživa. Po pregledu raziskave Dejavniki tveganja za 
nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (Hlastan Ribič in sod., 2012) smo se 
odločili za vključitev pice in gobove omake. Enolončnico (ričet) in govejo juho smo 
dodali, ker obstoječe PANCAKE slikovno gradivo ne vsebuje nobenih juh ali enolončnic, 
ki pa so značilne in jih Slovenci pogosto uživamo. 
 
Določili smo, da je potrebno izbranim 31 živilom iz PANCAKE slikovnega gradiva dodati 
11 jedi: 

• govejo juho, 
• umešana jajca, 
• šunko, 
• enolončnico, 
• klobaso, 
• hrenovko, 
• polento, 
• mleko, 
• gobovo omako, 
• pico, 
• paradižnik. 

 
Število serij fotografij, ki smo jih vključili v slikovno gradivo, je 42, kar ustreza 
smernicam agencije EFSA, ki navaja, da naj le-to ne bi preseglo 45.  
 
EFSA (2014) navaja, da naj bi izbira velikosti porcij v idealnem primeru temeljila na 
podatkih prebivalstva o pogostosti uživanja hrane in o razponih velikosti porcij, ki jih 
otroci in odrasli običajno zaužijejo. Pri izbiri naj bi uporabili sistematični pristop, kjer bi 
določili od 5. do 95. percentila poročanih velikosti. V Sloveniji takih raziskav niso izvedli, 
zato smo se zanašali na splošno oceno najmanjših in največjih velikosti porcij. 
 
Kot v PANCAKE študiji, smo tudi v naši raziskavi določili, da bo vsaka slikovna serija 
vsebovala 6 slik. Najpomembnejše načelo pri določanju porazdelitve velikosti porcij v 
opredeljenem razponu je, da intervali med velikostmi porcij omogočajo enostavno 
razločitev velikosti porcij. Približno polovica slikovnih serij v PANCAKE študiji ima 
linearno razporeditev, druga polovica pa skupek logaritemske lestvice in linearne 
razporeditve, kjer se uporablja manjše korake med najmanjšimi porcijami kot med 
največjimi porcijami. 
 
Odločili smo se, da linearni razpon uporabimo pri serijah slik goveje juhe, ričeta, jajc, 
hrenovke, klobase, pice, polente in salame, saj je med posameznimi slikami količinska 
razlika očitna, najmanjše porcije pa so prav tako dovolj velike. Pri mleku in gobovi omaki 
smo se odločili za logaritemsko lestvico, saj so začetne vrednosti tako majhne, da linearno 
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naraščanje ne bi bilo smiselno. Izjemo predstavljajo rezine šunke, pri katerih najmanjša 
porcija znaša 6 g, vendar je zaradi relativno majhne količine največje porcije in 
standardnih velikosti rezin linearna razporeditev ustrezna. 
 
Pri klobasi smo za najmanjšo porcijo določili četrtino, za največjo porcijo pa 1,5 klobase. 
Enaki mejni velikosti porcij smo uporabili tudi pri hrenovki. Pri umešanih jajcih znaša 
največja porcija 5 jajc, zato smo jo stehtali, razliko med porcijami pa določili z razdelitvijo 
na 6 enakih delov. Velikosti porcij klasične pice s premerom 33 cm segajo od 1 kosa do 
cele pice (6 kosov). Pri šunki smo se odločili, da za najmanjšo porcijo uporabimo pol 
rezine, za največjo pa 5 rezin. Uporabili smo rezine standardne debeline in velikosti, ki so 
na voljo v vseh trgovinah. Pri mleku smo za največjo porcijo uporabili poln standarden 
plastičen 2 dl kozarec. Pri gobovi omaki smo za najmanjšo porcijo izbrali 15 g, za največjo 
pa 210 g, saj se količina omake, uporabljene v različnih jedeh, močno razlikuje. Za rezine 
polente smo kot najmanjšo porcijo določili eno rezino, ki tehta 50 g, največjo porcijo pa 
sestavlja šest takih rezin, kar pomeni 300 g. Pri goveji juhi so porcije segale od 75 g do 450 
g, pri ričetu pa od 100 g do 600 g. 

3.2.2 Priprava porcij za fotografiranje 

Za natančno tehtanje porcij smo tokrat uporabili dve tehtnici: eno, ki je natančna na 0,5 g 
ter drugo, ki je natančna na 1 g. Slednja je bila namenjena večjim porcijam. Obe tehtnici 
smo ponovno kalibrirali s kovancem za 2 evra. Postopek kalibracije je viden na sliki 21. 
 

 

Slika 21: Kalibracija tehtnic 

Vsako jed smo pripravili po običajnem postopku ter jo še toplo stehtali. Priprava petih 
umešanih jajc, iz katerih smo pripravili šest porcij, je upodobljena na sliki 22.  
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Slika 22: Priprava umešanih jajc 

Mase porcij smo odmerili na obeh tehtnicah, od najmanjše do največje. Pri pripravi vsake 
naslednje porcije smo težili k temu, da ostane postavitev hrane, ki je že na krožniku, 
čimbolj nedotaknjena. Na sliki 23 je viden postopek tehtanja porcije umešanih jajc. 
 

 

Slika 23: Tehtanje porcije umešanih jajc 

3.2.3 Potek fotografiranja slik za dopolnitev PANCAKE gradiva 

Pri fotografiranju smo uporabili enako opremo kot pri poskusnem delu, le da smo se tokrat 
poslužili sprotnega preverjanja in shranjevanja fotografij z neposredno povezavo med 
fotoaparatom in programom Adobe Photoshop Lightroom CC 2015 na prenosnem 
računalniku. Postavitev studia je prikazana na sliki 24. 
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Slika 24: Postavitev studia 

3.2.4 Obdelava fotografij 

Fotografije smo obdelali v programu Adobe Photoshop Lightroom CC 2015. Obdelava 
fotografij je zajemala zmanjšanje velikosti z ohranitvijo razmerja, poenotenje svetlosti 
fotografij, obrez in umestitev vodnega žiga. S slednjim smo s številkami 1, 2, 3, 4, 5 in 6 
označili velikosti fotografij znotraj serije, kjer 1 označuje najmanjšo in 6 največjo porcijo. 
Tudi tukaj smo za čim boljše ujemanje slike v obdelavi skozi celoten postopek vizualno 
primerjali s slikami v obstoječem gradivu. 

3.2.5 Vnos slik in obdelava obstoječega slikovnega gradiva 

Po obdelavi je bilo potrebno slike vključiti v obstoječe slikovno gradivo, pri čemer je bilo 
potrebno zagotoviti enako velikost slik in njihovo postavitev na strani. Za vnos slik v 
gradivo in za nadaljnjo obdelavo smo uporabili program Adobe Acrobat DC. Obstoječa 
imena jedi in drug tekst v dokumentu smo prevedli v slovenščino. Vse slike smo združili v 
slikovni atlas. 

3.2.6 Validacija dopolnjenih slik 

Zaradi kompleksnosti in časovne zahtevnosti izvajanja se bo validacija tega slikovnega 
gradiva izvedla naknadno in tako ne predstavlja predmeta te magistrske naloge. 

3.2.7 Statistična analiza 

Za vnos podatkov in njihovo obdelavo smo uporabili program Microsoft Excel. Izračunali 
smo odstopanja, delež pravilnih odgovorov, povprečje odgovorov, standardni odklon in 
varianco. Podrobejši opis analize podatkov se nahaja v poglavju 3.1.4.4. 
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4 REZULTATI 

4.1 PREDPOSKUS IZDELAVE IN VALIDACIJE SLIKOVNEGA GRADIVA 

4.1.1 Pregled udeležencev 

Udeležence, ki so sodelovali v raziskavi, smo k sodelovanju povabili naključno tik pred 
izvedbo raziskave. Vsi so se nahajali na območju in v prostorih Oddelka za živilstvo 
Biotehniške fakultete. V raziskavo je bilo vključenih 31 žensk in 23 moških (slika 25), 
povprečna starost udeležencev pa je bila 38 let. Razdelitev udeležencev po starosti in spolu 
je prikazana na sliki 26. V povprečju so bili udeleženci višje izobraženi. Nihče od 
udeleženih ni še nikoli sodeloval pri validaciji takega pripomočka. 
 

 

Slika 25: Razdelitev udeležencev glede na spol 

 
 

 

Slika 26: Razdelitev udeležencev po starosti glede na spol 
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4.1.2 Rezultati validacije 

Prvi dan smo v vsaki seriji validacij validirali 7 fotografij različnih jedi: paradižnik, mleko, 
kosmiče, testenine, grozdje, juho in zeleno solato. Drugi dan validacije smo vključili 6 
fotografij jedi: golaž, pire krompir, grozdje, paradižnik, Čokolino in polento. Fotografije 
golaža smo validirali dvakrat; prvič kot samostojno jed, drugič kot prilogo h krompirju. 
Tretji dan smo validirali 5 fotografij jedi: paradižnik, golaž, pire krompir, polento 
zelenjavno prilogo in svinjski zrezek. Fotografije pire krompirja smo validirali trikrat; 
prvič kot samostojno jed, drugič kot prilogo in tretjič ob postrežbi polente. Validacija jedi 
po posameznih dnevih je razvidna iz preglednice 6. 

Preglednica 6: Razpored postreženih porcij v gramih po dnevih in serijah 

Dan Živilo 
Postreženo (g) 

Serija I Serija II Serija III 

1. 

Paradižnik 250 225 200 
Mleko 150 133 167 

Kosmiči 50 42 58 
Testenine 200 250 225 
Grozdje 120 135 150 

Juha 210 180 150 
Zelena solata 67 83 75 

2. 

Golaž 200 233 167 
Pire krompir 225 250 200 

Grozdje 135 150 120 
Paradižnik 250 200 225 
Čokolino 83 66 75 
Polenta 125 150 175 

Golaž (priloga) 167 200 233 

3. 

Paradižnik 225 200 250 
Golaž (priloga) 167 200 233 

Pire krompir 125 150 175 
Polenta (pire) 250 225 200 

Zelenjavna priloga 100 120 140 
Svinjski zrezek 150 135 120 

Pire krompir 150 175 125 

 
Velikosti porcij, ki smo jih povečali oz. zmanjšali za 1/3 razlike med porcijami, in s 
katerimi smo validirali slikovno gradivo, so navedene v preglednici 7.  
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Preglednica 7: Razlika v masi med posameznimi porcijami ene slikovne serije in tretjina te razlike, masa 
izbrane porcije ter masi porcij, zmanjšanih oz. povečanih za eno tretjino razlike 

Živilo 
Razlika med 

porcijami  
(g) 

1/3 
razlike 

(g) 

Izbrana 
porcija  

(g) 

Porcija, 
zmanjšana za 
1/3 razlike (g) 

Porcija, 
povečana za  

1/3 razlike (g) 
Paradižnik 75 25 225 200 250 

Zelena solata 25 8 75 67 83 
Kosmiči 25 8 50 42 58 
Mleko 50 17 150 133 167 

Grozdje 45 15 135 120 150 
Testenine 75 25 225 200 250 

Juha 90 30 180 150 210 
Zelenjavna priloga 60 20 120 100 140 

Pire krompir 75 25 225 200 250 
Golaž 100 33 200 167 233 

Svinjski zrezek 45 15 135 120 150 
Čokolino 25 8 75 66 83 
Polenta 75 25 150 125 175 

 
Po prvem dnevu validacije je bilo po začetnem pregledu rezultatov očitno, da sta se med 
vsemi živili najslabše odrezala grozdje in paradižnik. Pri grozdju v prvi seriji (preglednica 
8) ter drugi seriji (preglednica 9) in paradižniku v tretji seriji (preglednica 10) kažejo 
rezultati velika odstopanja med količinama postreženega živila in prikazane porcije, zato 
smo se odločili, da ju vključimo tudi v naslednji dan validacije. 
 
Po prvih dveh serijah smo ugotovili, da je bil vzrok nizke uspešnosti validicije grozdja 
nenatančna postavitev na krožnik, zaradi česar je prišlo do odstopanj v volumnih 
postrežene in upodobljene porcije. V tretji seriji smo pri pripravi porcij grozdja težili k 
postavitvi, ki je čim bolj enaka upodobljeni v slikovnem gradivu. Po prilagoditvi 
postavitve porcije so bili rezultati uspešnejši (štirje pravilni odgovori od šestih), ker pa še 
nismo dosegli željenega rezultata, smo se odločili, da grozdje vključimo tudi v nadaljnje 
validacije. 
 
V prvi seriji je nenatančna postrežba tudi pri validaciji slikovne serije juhe vplivala na 
njeno uspešnost, saj so le trije udeleženci odgovorili pravilno. Vzrok je bila premajhna 
količina rezancev in zelenjave v postreženi porciji juhe, zaradi česar so udeleženci ocenili 
večjo prostornino. Po upoštevanju popravkov je pravilno sliko v obeh naslednjih serijah 
validacij izbralo po pet udeležencev.  
 
Rezultati so pri mleku zelo dobri, saj so v prvi seriji vsi udeleženci odgovorili pravilno, v 
drugi in tretji seriji pa le po en udeleženec ni pravilno določil velikosti porcije. Podobno je 
tudi pri testeninah, kjer so v drugi seriji vsi udeleženci odgovorili pravilno, v prvi in tretji 
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pa je po en udeleženec podal napačen odgovor. Pri zeleni solati sta v prvi in tretji seriji 
napačno odgovorila po dva udeleženca, medtem ko so v drugi seriji vsi odgovorili 
pravilno. 

Preglednica 6: Odgovori prve serije prvega dne 

Živilo 
Pravilen 

odgovor (g) 
Serija I 

Postreženo (g) O1 O2 O3 O4 O5 O6 
Paradižnik 225 250 225 225 225 300 225 225 

Mleko 150 150 150 150 150 150 150 150 
Kosmiči 50 50 50 50 50 50 50 50 

Testenine 225 200 225 150 225 225 225 225 
Grozdje 135 120 90 135 90 90 90 90 

Juha 180 210 180 180 270 270 270 180 
Zelena solata 75 67 50 75 75 75 75 50 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 

Preglednica 7: Odgovori druge serije prvega dne 

Živilo 
Pravilen 

odgovor (g) 
Serija II 

Postreženo (g) O1 O2 O3 O4 O5 O6 
Paradižnik 225 225 225 225 225 225 225 225 

Mleko 150 133 150 150 150 150 150 100 
Kosmiči 50 42 50 25 50 50 50 50 

Testenine 225 250 225 225 225 225 225 225 
Grozdje 135 135 90 135 90 135 90 90 

Juha 180 180 270 180 180 180 180 180 
Zelena solata 75 83 75 75 75 75 75 75 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 

Preglednica 8: Odgovori tretje serije prvega dne 

Živilo 
Pravilen 

odgovor (g) 
Serija III 

Postreženo (g) O1 O2 O3 O4 O5 O6 
Paradižnik 225 200 150 150 150 225 150 150 

Mleko 150 176 150 150 150 200 150 150 
Kosmiči 50 58 50 75 50 75 50 50 

Testenine 225 225 225 225 225 225 225 150 
Grozdje 135 150 90 135 135 135 90 135 

Juha 180 150 180 180 180 180 180 180 
Zelena solata 75 75 50 75 75 75 50 75 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 
 

V drug dan validacije smo vključili golaž, najprej postreženega kot samostojno jed, nato 
kot prilogo k polenti. S polento smo validirali slikovno serijo pire krompirja, ki pa smo ga 
postregli tudi kot samostojno jed. Zaradi slabih rezultatov validacije prvega dne smo zopet 
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postregli grozdje in paradižnik. Rezultati so vidni v prilogi 3. Tako pire krompir kot golaž 
sta se kot samostojni jedi odrezali dobro (s šestimi in petimi napačnimi odgovori od 
skupno 24), medtem ko so rezultati pri skupni postrežbi na enem krožniku v obliki golaža s 
polento veliko slabši: pri polenti so udeleženci pravilno odgovorili trikrat, pri golažu pa le 
dvakrat. Zaradi pazljivosti pri pripravi porcij so bili rezultati pri grozdju in paradižniku 
boljši kot v prvem dnevu validacije, saj je pri grozdju napačno odgovorilo le pet 
udeležencev od 24-ih, pri paradižniku pa trije. Čokolino se je odrezal solidno s sedmimi 
napačnimi odgovori. 
 
Zaradi slabih rezultatov pri postrežbi polente in golaža na skupnem krožniku smo tretji dan 
validacije polento postregli kot samostojno jed, pire krompir in golaž pa kot sestavljeno 
jed. Prav tako smo na istem krožniku postregli pire krompir, zelenjavno prilogo in svinjski 
zrezek. Da bi bilo število dnevno postreženih porcij enako, smo ponovno vključili še 
paradižnik. Rezultati so vidni v prilogi 4. 
 

Paradižnik se je ponovno odrezal dobro, s petimi napačnimi odgovori od 24. Postrežba 
golaža skupaj s prilogo se je z osmimi napačnimi odgovori v tej seriji izkazala bolje, 
medtem ko je pri pire krompirju kot prilogi napačno odgovorilo 10 udeležencev. Pri 
validaciji slikovne serije pire krompirja s samostojno postreženo polento so bili rezultati 
slabi, saj je polovica udeležencev odgovorila napačno. Skupna postrežba pire krompirja, 
zelenjavne priloge in svinjskega zrezka na enem krožniku se je izkazala za zadovoljivo, saj 
je bilo pri zelenjavni prilogi pet, pri zrezku trije in pri pire krompirju sedem napačnih 
odgovorov. 

4.2 Analiza podatkov 

Preglednica 11 prikazuje uspešnost serij fotografij za vsa živila. Nad dvojno črto so 
navedeni skupni rezultati za posamezno živilo, ki je bilo vključeno v validacijo. Pod 
dvojno črto so navedeni rezultati posameznih živil, ki so bila postrežena tako kot 
samostojna jed (z označbo s), kot v kombinaciji z drugimi živili. Slike v posamezni 
slikovni seriji smo po velikosti označili s številkami 1, 2, 3 in 4. 
 
Sliko, katero je izbral udeleženec, smo glede na njeno oddaljenost od pravilne slike uvrstili 
v eno izmed petih skupin točnosti odgovorov: sosednja večja ali manjša (njena zaporedna 
številka je od pravilne večja oziroma manjša za 1), daljna večja ali manjša (zaporedna 
številka je večja ali manjša za 2 ali več) in pravilna. Uspešnost smo razdelili na dve 
kategoriji, ki temeljita na povprečju razlike in standardnem odklonu razlike med številko 
porcije fotografije, ki jo je izbral udeleženec in številko porcije pravilne fotografije: na 
'sprejemljivo' in 'nesprejemljivo'. Pri določanju uspešnosti smo upoštevali smernice EU 
Menu, kjer so uspešnost določili kot sprejemljivo, ko sta tako povprečje razlike kot 
standardni odklon razlike manjša od določenih vrednosti (|𝑥| < 0,5 in σ < 1,0). 
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Slika 27 prikazuje porazdelitev pravilnih in napačnih odgovorov za posamezno živilo. 
Napačni odgovori se nadalje delijo na tiste, kjer je bila izbrana manjša sosednja ali manjša 
daljna porcija in večja sosednja ali večja daljna porcija od upodobljene. Na sliki 28 je 
prikazana razdelitev odgovorov glede na skupine točnosti odgovorov. 70,9 % vseh 
odgovorov udeležencev je pravilnih, večjo sosednjo porcijo je izbralo 14,0 % udeležencev, 
manjšo sosednjo 13,3 % udeležencev, večjo daljno porcijo pa je izbralo 1,8 % 
udeležencev. Nihče od udeležencev ni pri nobenem izmed obravnavanih živil izbral manjše 
daljne porcije. 
 
 

 

Slika 27: Delež posameznih odgovorov (glede na uspešnost) udeležencev pri validaciji izražen v odstotkih 

 

 

Slika 28: Delež pravilnih in napačnih odgovorov izražen v odstotkih 
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4.2.1 Serije fotografij, ki so bile uspešne 

Med 10 sprejemljivimi serijami fotografij jedi (mleko, testenine, kosmiči, svinjski zrezek, 
juha, zelena solata, paradižnik, zelenjavna priloga, Čokolino in grozdje) je bil odstotek 
udeležencev, ki so izbrali pravilno fotografijo, med 55,6 % pri grozdju in 88,9 % pri 
mleku. Pri grozdju, zeleni solati in testeninah ni nihče od udeležencev izbral večje porcije 
od postrežene. 

4.2.2 Problematični seriji fotografij 

Dve seriji fotografij sta padli v kategorijo 'nesprejemljivo': golaž in pire krompir. Skupni 
rezultati kažejo, da so udeleženci precenjevali velikost porcije (𝑥 ≥ 0,5). Precenjevanje se 
odraža v večjem deležu udeležencev, ki so izbrali fotografijo, na kateri je sosednja porcija, 
večja od pravilne (35,2 % in 47,8 %) in v manjšem deležu izbranih pravilnih fotografij (le 
44,4 % in 43,3 %). Pri obeh serijah fotografij je nekaj udeležencev izbralo daljno večjo 
porcijo (13 % in 8,9 %), kar se ni pojavilo pri nobenem drugem živilu. 

 
Razdelani rezultati kažejo, da sta v kategorijo 'sprejemljivo' padli tako seriji pire krompirja 
kot golaža, ki sta bila postrežena kot samostojni jedi (72,2 % in 66,7 % pravilnih 
odgovorov). Ko sta bili živili postreženi na skupnih krožnikih, so udeleženci večinoma 
precenjevali velikost porcij, saj je le pri golažu 2,8 % udeležencev izbralo fotografijo, na 
kateri je porcija, manjša od pravilne. Poleg sosednje večje porcije (41,7 % in 44,4 %) so 
udeleženci pri obeh izbirali tudi daljno večjo porcijo (13,9 % in 19,4 %). 

 
S fotografijami pire krompirja smo validirali tudi polento, ki smo jo postregli samostojno 
in kot prilogo h golažu. V obeh primerih je bila stopnja pravilnih odgovorov zelo nizka (le 
38,9 % in 16,7 %), udeleženci pa so velikosti porcij večinoma precenjevali z večjim 
deležom izbranih sosednjih večjih porcij (61,1 % in 66,7 %). Pri postrežbi polente kot 
priloge h golažu je 16,7 % udeležencev izbralo daljno večjo porcijo. 

4.2.3 Uspešnost glede na spol 

Ženske so bile pri določanju velikosti porcij uspešnejše od moških. Skupni delež pravilnih 
odgovorov pri moških znaša 54 %, pri ženskah pa 66 % (slika 29). 
 



Vede T. Izdelava in validacija slikovnega gradiva za določanje vnosa živil.  
   Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 

67  

 

 

Slika 29: Razdelitev odgovorov udeležencev glede na spol 

4.3 REZULTATI DOPOLNITVE PANCAKE SLIKOVNEGA GRADIVA 

PANCAKE slikovno gradivo smo po pregledu raziskav prehranskih navad slovenske 
populacije dopolnili z 11 jedmi. Dopolnitev je zajemala pripravo jedi, fotografiranje jedi in 
obdelavo fotografij. 

4.3.1 Določitev optimalnih pogojev fotografiranja 

Pri fotografiranju smo v primerjavi s poskusnim delom uvedli nekaj sprememb. Kot 
fotografiranja smo izenačili s tistim, ki je naveden v PANCAKE študiji, spremenjene pa so 
nekatere lastnosti fotografij. 

54 %

46 %

Delež pravilnih odgovorov pri moških

Pravilni odgovori Napačni odgovori

66 %

34 %

Delež pravilnih odgovorov pri ženskah

Pravilni odgovori Napačni odgovori
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Po začetni postavitvi krožnika in pribora smo njihov položaj začrtali s svinčnikom in s tem 
zmanjšali število kalibracijskih fotografij, ki so sledile vsaki pripravi porcije. Med 
potekom fotografiranja smo ves čas težili k čim večji podobnosti med fotografijami, ki so 
že v PANCAKE slikovnem gradivu in fotografijami v nastanku. Kakovostno ustreznost 
fotografij smo sproti preverjali z merskim modelom na prenosnem računalniku, na 
katerega je fotoaparat preko kabla neposredno prenašal fotografije. Da se osvetljenost 
tekom fotografiranja ne bi spreminjala, smo omejili dostop sončne svetlobe v studio. V 
preglednici 12 je prikazana primerjava med elementi slik v naši raziskavi in v PANCAKE 
študiji. 

Preglednica 10: Primerjava elementov slik med našo raziskavo in PANCAKE študijo (EFSA, 2013b) 

Element slike 
Vrednost pri 
naši raziskavi 

Vrednost pri 
PANCAKE študiji 

Število fotografij v seriji 6 6 

Kot fotografiranja 

Velik krožnik 52° 52° 
Globok krožnik 52° 52° 

Skodelica 52° - 
Krožnik za pico 46° - 

Rezine šunke 45° 45° 

Velikost krožnika 
zunanji / notranji 

premer (cm) 

Velik krožnik 25/23 27/21 
Globok krožnik 20/10 21/17 

Skodelica 18/13 - 
Krožnik za pico 32/29 - 

Barva ozadja Svetlo modra Svetlo modra 
Velikost slike 6,4 x 9 cm 6,4 x 9 cm 

ISO 100 (ni podatka) 
Čas osvetlitve 1/13 s (ni podatka) 

Goriščna razdalja 
Pica 35 mm - 

Ostalo 26 mm 120 mm 
Odprtost zaslonke f 6,3 f 22,5 

4.3.2 Dopolnitev PANCAKE slikovnega gradiva 

PANCAKE slikovno gradivo smo dopolnili z 11 serijami fotografij živil, ki so v 
preglednici 13 odebeljena. Za slikovno gradivo, ki se bo uporabilo v nacionalnih 
raziskavah, smo tem serijam dodali 31 obstoječih PANCAKE slikovnih serij. Razporeditve 
velikosti porcij za vsako vključeno živilo so navedene v preglednici 13. Dopolnjeno 
slikovno gradivo se nahaja na priloženem CD-ju (priloga 5).  
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Preglednica 11: Razporeditve velikosti porcij; odebeljene so naše slikovne serije 
 

Stran Živilo 
Količina v gramih 

Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4 Slika 5 Slika 6 
1 Mlečna kašica 50 100 150 200 250 300 
2 Sadna kašica 50 100 150 200 250 300 
3 Koruzni kosmiči 5 15 30 40 55 65 
4 Ovseni kosmiči 10 35 60 80 105 130 
5 Maslo 2,5 5 10 15 22 30 
6 Marmelada 5 10 20 30 40 50 
7 Sirni namaz 5 10 20 30 40 50 
8 Sir 5 10 20 30 40 50 
9 Šunka 6 12 24 36 48 60 

10 Umešana jajca 40 80 120 160 200 240 
11 Goveja juha 75 150 225 300 375 450 
12 Ričet 100 200 300 400 500 600 
13 Hrenovka 40 80 120 160 200 240 
14 Klobasa 55 110 165 220 275 330 
15 Golaž 15 50 100 180 260 340 
16 Piščančji file 22 34 49 76 102 158 
17 Ribji file 30 60 95 135 180 225 
18 Zrezek 55 93 153 183 250 327 
19 Pleskavica 20 40 60 80 100 120 
20 Mesna omaka 15 50 100 180 260 340 
21 Gobova omaka 15 30 60 90 150 210 
22 Mesno-zelenjavna omaka 15 50 100 180 260 340 
23 Lazanja 50 100 150 200 250 300 
24 Pica 100 200 300 400 500 600 
25 Ocvrt krompirček 10 45 80 115 150 185 
26 Kuhan krompir 10 50 90 130 170 210 
27 Pire krompir 50 100 150 200 250 300 
28 Riž 10 20 40 110 185 255 
29 Testenine 7 15 30 95 160 220 
30 Rezine polente 50 100 150 200 250 300 
31 Kislo zelje 40 60 90 134 200 300 
32 Brokoli 10 20 50 80 130 180 
33 Grah 10 20 60 100 140 180 
34 Stročji fižol 30 46 70 107 164 250 
35 Korenje 7 15 40 60 80 100 
36 Zelena solata 5 15 25 35 45 55 
37 Kumara 7 15 40 65 90 115 
38 Paradižnik 15 60 110 155 205 250 
39 Melona 89 119 181 226 307 438 
40 Pecivo 25 55 80 105 135 165 
41 Pita 35 60 95 130 170 240 
42 Mleko 30 60 90 120 150 200 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Namen naloge je bil izdelati in validirati slikovno gradivo za določanje vnosa živil, ki je 
primerno za slovensko populacijo. 
 
V prvem delu smo iz predhodnih študij, ki so bile opravljene v Sloveniji, določili živila, s 
katerimi se Slovenci najbolj pogosto prehranjujejo in ocenili njihove količine. Ta živila 
smo nato fotografirali, slike porcij posameznega živila združili v slikovne serije, te pa 
vključili v slikovno gradivo. V validacijo slikovnega gradiva je bilo vključenih 54 
naključno izbranih prostovoljcev, izvajala pa se je v treh zaporednih dneh na Biotehniški 
fakulteti. 
 
V drugem delu smo v namen dopolnitve že obstoječega PANCAKE slikovnega gradiva 
ponovno izvedli postopek izbire in fotografiranja živil, z ozirom na obstoječe smernice 
PANCAKE in že vključena živila. 

5.1.1 Ocena metode analize 

Cilj validacije je bil oceniti, ali so bila fotografirana živila prikazana tako, da se jih lahko 
uporabi za oceno velikosti porcij. Zaradi tega smo raziskovali zaznavno sposobnost 
udeležencev, da pravilno povežejo količino hrane, ki je predstavljena na krožniku z 
ustrezno fotografijo v seriji. Na natančnost ocen velikosti porcij v prehranskih raziskavah 
vplivata tudi konceptualizacija in spomin (Nelson in sod., 1994), vendar se to delo ni 
osredotočalo na to.  
 
Ugotovili smo, da na uspešnost določanja velikosti porcije vplivajo naslednji dejavniki: 

• pozicija hrane na krožniku, 
• velikost prostora za fotografiranje in barva ozadja, 
• velikost živila glede na krožnik in glede na velikost slike, 
• dejanska masa, prostornina in karakteristike živila, kot so oblika, barva in čvrstost. 
• prisotnost drugih živil na istem krožniku. 

 
Do podobnih zaključkov so tudi prišli v PANCAKE študiji (Trolle in sod., 2013). 
 
Pri validaciji je v posameznih serijah pravilno določilo velikost porcije med 43,3 % in 
88,9 % udeležencev. Rezultati študije, ki so jo izvedli Trolle in sod. (2013), prikazujejo, da 
se je v posameznih serijah slik za pravilno sliko odločilo med 37 % in 71 % udeležencev. 
V podobni študiji so Lillegaard in sod. (2005) ugotovili, da se je za pravilno sliko odločilo 
60 % udeležencev. V primerjavi z navedenima študijama je naša validacija prikazala 
občutno boljšo uspešnost. 
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5.1.2 Lastnosti udeležencev in splošna analiza uspešnosti serij 

V raziskavi smo določali, ali je vsaka serija fotografij dosegla zadovoljivo stopnjo 
uspešnosti na podlagi povprečne razlike med zaporednima številkama ocenjene in 
postrežene porcije ter standardnega odklona. 
 
Kot v naši validacijski študiji, so bili tudi v PANCAKE študiji in študiji, ki so jo naredili 
De Kazyer in sod. (2011), v povprečju višje izobraženi. De Keyzer in sod. (2011) navajajo, 
da to nima posebnega vpliva na rezultate študije. Pomebno je le, da udeleženci niso že prej 
kdaj sodelovali pri validaciji slikovnega gradiva za določanje vnosa živil. 
 
Rezultati naše raziskave kažejo, da so ženske pri izbiri pravilnih slik porcij razmeroma 
uspešnejše od moških. Delež pravilnih odgovorov pri ženskah je znašal 66 %, pri moških 
pa 54 %. MacIntyre (2009) navaja, da lahko razlika v uspešnosti med spoloma le odraža 
dejstvo, da ženske bolj pogosto ravnajo s hrano kot moški. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da je skupen delež odgovorov, ki precenjujejo ali podcenjujejo 
velikost porcije, približno enak; 14,0 % udeležencev je izbralo večjo, 15,1 % pa manjšo 
porcijo od upodobljene. Pravilnih je bilo 70,9 % vseh odgovorov.  
 
Že po prvem dnevu validacij je bilo iz rezultatov razvidno, da je za uspešnost odgovorov 
pomembno, da je postavitev živila čimbolj enaka upodobljeni na fotografiji. Pri postrežbi 
grozdja v prvi seriji nismo bili pozorni na njihovo postavitev v skodelici in izkazalo se je, 
da je kljub enaki masi njihovo količino precenilo pet udeležencev od šestih. Podobno slabo 
se je izkazal tudi paradižnik v tretji seriji (samo en pravilen odgovor). Tudi v PANCAKE 
študiji ugotavljajo, da je težko določiti količine živil z nedoločljivo obliko, kot sta zelena 
solata in paradižnik. 
 
V preostalih serijah validacij smo poskrbeli, da je jed na krožniku vizualno čim bolj 
podobna upodobljeni, kar je vodilo v izboljšavo rezultatov. 
 
Sklepamo lahko, da na prostornino živila, ki je sestavljeno iz več manjših delcev, močno 
vpliva razporeditev teh delcev in posledično zapolnjenost praznine med njimi. Prav tako je 
smiselno sklepati, da je spremenljivo razmerje med volumnom in maso pri teh živilih 
prisotno tudi v vsakdanjem življenju, zato je posledično težko določiti njihovo natančno 
zaužito količino. 
 
Med 12 slikovnimi serijami živili jih je bilo 10 takih, ki so imela standardni odklon manjši 
od 1,1 in povprečje razlke manjše ali enako 0,4 in je bila tako ocena njihove velikosti s 
pomočjo serij fotografij sprejemljiva.  
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Slikovni seriji pire krompirja in golaža sta bili pogosto precenjeni v ocenah, saj se je pri 
pire krompirju 55,6 % in pri golažu 63,4 % udeležencev odločilo za sliko, na kateri je 
upodobljena večja količina, kot je bila dejansko postrežena. Na to kaže povprečje razlike, 
večje od 0,4. Podrobnejša analiza teh živil prikazuje, da je imela na napako največji vpliv 
vključitev tega živila v jed z drugim živilom. V takih primerih je bila prisotna relativno 
velika izbira daljnih fotografij (13,9 % in 19,4 %), neuspešnosti serije pa je botrovala 
velika razlika v povprečju razlike (0,7 in 0,8). Kot samostojni jedi sta se pire krompir in 
golaž odrezala mnogo bolje, saj z dokaj visokim deležem pravilnih odgovorov (72,2 % in 
66,7 %) in majhno razliko v povprečju razlike (0,3 in 0,0) padeta v kategorijo 
‘sprejemljivo’.  
 
Iz rezultatov je razvidno, da ima lahko skupna postrežba na enem krožniku velik vpliv na 
pravilnost izbrane fotografije in posledično na uspešnost serije (npr. golaž s pire 
krompirjem). Po drugi strani pa so bile uspešnosti serij pire krompirja, svinjskega zrezka in 
zelenjavne priloge, ki so bili postreženi kot skupna jed, delno sprejemljive. Svinjski zrezek 
in zelenjavna priloga sta prikazali visoko uspešnost z nizko razliko v povprečju (0,1 in 
−0,1) in visokim deležem pravilnih odgovorov (83,3 % in 72,2 %), pire krompir pa se je z  
razmeroma veliko razliko v povprečju (𝑥 = 0,6) izkazal za nesprejemljivega. 
 
Glede na rezultate je mogoče sklepati, da ima skupna postrežba več živil v eno jed visoko 
verjeten negativen vpliv na uspešnost podatkov, še posebej pri živilih, ki jih na krožniku ni 
moč ločiti, na primer pri tekočih živilih, katerih gladina se dvigne ob prisotnosti drugega 
živila (npr. golaž s pire krompirjem). Zaradi tega postrežena porcija izgleda večja. 
 
Rezultati validacije serije fotografij pire krompirja s postreženo polento so še posebej slabi, 
saj so nesprejemljivi tako pri postrežbi z drugim živilom (𝑥 = 1,0, odstotek pravilnih 
odgovorov = 16,7) kot pri postrežbi kot samostojna jed (𝑥 = 0,6, odstotek pravilnih 
odgovorov = 38,9). Že pri samem poteku validacije so udeleženci izrazili mnenje, da se jim 
zdi primerjava pire krompirja in polente nesmiselna, ker naj bi šlo za živili z različnima 
gostotama in izgledoma. Iz rezultatov je razvidno, da serij fotografij pire krompirja ni moč 
uspešno validirati s polento zaradi prevelike razlike v gostoti. Morebitni zamenjavi za 
polento bi lahko bili pšenični zdrob ali katera izmed žitnih kaš. 
 
V PANCAKE študiji (Trolle in sod., 2013) so prav tako ugotovili, da živila pri isti masi in 
z različno gostoto tudi volumsko izgledajo zelo drugače. Pri validaciji slikovnih serij 
zelenjavnega pireja, žitne kašice in sadnega pireja so v enakih posodah postregli isto 
količino vseh treh živil, a je bila serija z zelenjavnim pirejem neuspešna. Po pregledu 
fotografij z validacije so ugotovili, da ima ob enaki masi porcija zelenjavnega pireja večji 
volumen kot ostali dve živili, zato so sklepali, da za določanje vnosa drugih živil, kot so 
sadne in žitne kašice, uporaba slikovne serije zelenjavnega pireja ni primerna. 
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Pri primerjavi živil iz slikovnega gradiva s podobnimi živili je zelo pomembno, da se 
upošteva tako vizualna podobnost živil (npr. velikost delcev in oblika) kot podobnost 
njunih fizikalnih lastnosti (npr. gostota). 

5.1.3 Dopolnitev PANCAKE slikovnega gradiva 

EFSA (2014) navaja, da naj bi izbira velikosti porcij v idealnem primeru temeljila na 
podatkih prebivalstva o pogostosti uživanja hrane in o razponih velikosti porcij, ki jih 
otroci in odrasli običajno zaužijejo. Pri izbiri naj bi uporabili sistematični pristop, kjer bi 
določili od 5. do 95. percentila poročanih velikosti. V Sloveniji takih raziskav niso izvedli, 
zato smo se zanašali na splošno oceno najmanjših in največjih velikosti porcij. 
 
Za slovensko gradivo smo iz obstoječega PANCAKE gradiva obdržali 31 serij fotografij, 
ki ustrezajo slovenski populaciji. Živila smo izbrali po skupinah: hrana za dojenčke 
(mlečna kašica in sadna kašica), jedi za zajtrk (koruzni kosmiči, ovseni kosmiči, maslo, 
marmelada, sirni namaz, sir), glavne jedi (golaž, piščančji file, ribji file, zrezek, pleskavica, 
mesna omaka, mesno-zelenjavna omaka, lazanja), priloge (ocvrt krompirček, pire krompir, 
kuhan krompir, riž, testenine), zelenjava in sadje (kislo zelje, brokoli, grah, korenje, zelena 
solata, kumara, melona) in sladice (pecivo, pita). 
 
Obstoječemu gradivu smo dodali 11 naših slikovnih serij, ki smo jih določili glede na 
rezultate raziskav o prehranskih navadah Slovencev. Mleko smo dodali, ker PANCAKE 
gradivo ne vsebuje pijač, pri slovenski populaciji pa se pogosto uživa. V Sloveniji so ričet, 
goveja juha, predelane mesnine (šunka, hrenovka in klobasa), pica in gobova omaka 
splošno prisotne jedi, ki pa jih gradivo PANCAKE ne vključuje. Umešana jajca in narezan 
paradižnik smo izbrali, ker so v PANCAKE gradivo vključena le jajca v obliki omlete in 
cel paradižnik. 
 
Pri izdelavi PANCAKE slikovnega gradiva so izbrali šest slik na serijo, saj mora razpon 
upodobljenih velikosti porcij pokriti razpon porcij tako za dojenčke kot za otroke do 
desetega leta starosti (EFSA, 2013b). Kljub temu, da je bilo to slikovno gradivo v prvi vrsti 
namenjeno raziskavam z otroki, je zaradi širokega razpona porcij in relativno velikih 
količin največjih porcij, primerno tudi za odraslo populacijo. 
 
Najpomembnejše načelo pri določanju porazdelitve velikosti porcij v opredeljenem 
razponu je, da intervali med velikostmi porcij omogočajo enostavno razločitev velikosti 
porcij. Foster in sod. (2009) so uporabili logaritemsko skalo na osnovi Webrovega zakona, 
ki temelji na zaznavnih raziskavah (komaj opazna sprememba se poveča, običajno v 
razmerju z razsežnostjo dražljaja, ko se povečajo velikosti porcij). Logaritemska skala se je 
izkazala za bolj primerno pri serijah slik, ki pokrivajo širok razpon in kjer je bila najmanjša 
velikost porcije nad določeno velikostjo (kar je zagotovilo vidnost razlik med največjimi 
porcijami), linearna razporeditev pa je bolj primerna za zagotavljanje vidnosti razlik med 
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najmanjšimi porcijami za jedi, ki so upodobljene v ožjem razponu. Približno polovica 
slikovnih serij v PANCAKE slikovnem gradivu je uporablja  linearno razporeditev, druga 
polovica pa z logaritemsko skalo. 
 
Pri dopolnitvi obstoječega PANCAKE slikovnega gradiva smo upoštevali vse navedene 
smernice. Za vsako živilo smo v serijo slik vključili šest fotografij. Intervali med 
velikostmi porcij so pri nekaterih serijah razporejeni linarno, pri drugih pa linearno za 
manjše porcije in logaritemsko za večje porcije. Pri določanju nastavitev in optimalnih 
pogojev fotografiranja smo se zanašali na vrednosti, ki so nevedene v smernicah 
PANCAKE. 
 
Veliko pozornosti smo posvetili čim večji vizualni podobnosti med našimi in obstoječimi 
PANCAKE slikami, kar smo dosegli s sprotno primerjavo fotografij in osnovno 
računalniško obdelavo v programu Adobe Lightroom. 

5.1.4 Primerjava slikovnega gradiva iz predposkusa z dopolnjenim PANCAKE 
slikovnim gradivom 

Slikovne serije v gradivu iz predposkusa (priloga 1) vsebujejo po štiri fotografije, 
dopolnjeno PANCAKE gradivo pa šest (priloga 5). Velikosti porcij pri vseh serijah iz 
predposkusa so razporejene linearno, približno polovica serij v dopolnjenem PANCAKE 
slikovnem gradivu pa uporablja skupek logaritemske lestvice in linearne razporeditve. 
Slike v gradivu iz predposkusa so označene s črkami A, B, C in D, oznaka pa je 
postavljena v zgornji levi kot slike. V PANCAKE gradivu so oznake (1, 2, 3, 4, 5 in 6) 
postavljene v spodnji levi rob slike. Med posameznimi slikovnimi serijami v dopolnjenem 
PANCAKE gradivu je modrina ozadja bolj enakomerna, kar pripisujemo natančnejšemu 
uravnavanju svetlobe pri fotografiranju. 
 
Da bi udeleženec lažje določil velikost upodobljene porcije, smo v sliko porcije z 
narezanim paradižnikom v PANCAKE gradivu vključili tudi kos paradižnika z enako 
maso. Primera slikovnih serij paradižnika iz predposkusa in dopolnjenega PANCAKE 
gradiva sta prikazana na slikah 30 in 31, celotno slikovno gradivo z 42 živili pa v prilogi 4. 
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Slika 30: Slikovna serija narezanega paradižnika iz predposkusa, izraženo v gramih 
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Slika 31: Slikovna serija paradižnika, ki smo jo vključili v PANCAKE slikovno gradivo, izraženo v gramih 
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Za slovensko populacijo je bila potrebna priprava specifičnega slikovnega gradiva, ki 
vsebuje validirane slikovne serije. Dopolnjeno slikovno gradivo je eden izmed rezultatov 
projekta EU Menu Slovenija in bo namenjeno kot orodje za določanje vnosa hrane pri 
prehranskih raziskavah. 

5.2 SKLEPI 

Rezultate raziskave lahko povzamemo z naslednjimi sklepi: 
• uspešnost udeležencev pri določanju velikost porcij živil je bila zelo visoka, 
• ženske so se pri validaciji slikovnih serij odrezale bolje kot moški, 
• živilom z nedoločljivo obliko so udeleženci manj uspešno določali pravilno 

velikost porcije kot živilom znanih oblik, 
• živila v vseh slikovnih serijah morajo biti fotografirana na enak način in pri istih 

pogojih (svetloba, postavitev, oddaljenost in kot fotografiranja). 
 
Na uspešnost določanja velikosti porcije pa vplivajo naslednji dejavniki: 

• pozicija hrane na krožniku, 
• velikost prostora za fotografiranje in barva ozadja, 
• velikost živila glede na krožnik in glede na velikost slike, 
• dejanska masa, prostornina in karakteristike živila, kot so oblika, barva in čvrstost. 

 
Ob začetku raziskave smo postavili dve hipotezi, in sicer: 

• za določanje vnosa živil pri slovenski populaciji je obvezna priprava specifičnih 
slikovnih gradiv, 

• s primerno validacijo slikovnih gradiv lahko bistveno zmanjšamo napake pri 
vrednotenju vnosa živil 

 
Po pregledu literature in rezultatov raziskovalnega dela lahko ti dve hipotezi v celoti 
potrdimo. 
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6 POVZETEK 

V prehranskih raziskavah se za določanje vnosa živil pogosto uporablja slikovno gradivo. 
S specifičnim slikovnim gradivom lahko zmanjšamo napake pri določanju vnosa za oceno 
prehranskega statusa posameznika. Namen magistrske naloge je bil izdelati in validirati 
slikovno gradivo za določanje vnosa živil, ki je primerno za slovensko populacijo. 
 
V prvem delu smo iz predhodnih študij, ki so bile opravljene v Sloveniji, določili živila, s 
katerimi se Slovenci najbolj pogosto prehranjujejo in ocenili njihove količine. Ta živila 
(kosmiči, marmelada, kruh, sir, mleko, čaj, gazirana pijača, čokolada, napolitanke, grozdje, 
golaž, pire krompir, goveja juha, testenine, špageti, zelena solata, paradižnik, bolonjska 
omaka, zelenjavna priloga, zrezek in čokolino) smo nato fotografirali, slike porcij 
posameznega živila združili v slikovne serije, te pa vključili v slikovni atlas. V validacijo 
slikovnega atlasa je bilo vključenih 54 naključno izbranih prostovoljcev, izvajala pa se je v 
treh zaporednih dneh na Biotehniški fakulteti. 
 
V drugem delu smo v namen dopolnitve že obstoječega PANCAKE (EFSA, 2012) 
slikovnega gradiva ponovno izvedli postopek izbire in fotografiranja živil, z ozirom na 
obstoječe smernice PANCAKE in že vključena živila. 
 
Cilj validacije v tem delu je bil oceniti, ali so bila fotografirana živila prikazana tako, da se 
jih lahko uporabi za oceno velikosti porcij. Zaradi tega smo raziskovali zaznavno 
sposobnost udeležencev, da pravilno povežejo količino hrane, ki je predstavljena na 
krožniku, s pravilno fotografijo v seriji. 
 
Pri validaciji je v posameznih serijah pravilno odgovorilo med 43,3 % in 88,9 % 
udeležencev, s tem pa je v primerjavi z nekaterimi obstoječimi študijami naša validacija 
izkazala za bolj uspešno. 
 
Rezultati kažejo, da so ženske pri izbiri pravilnih slik porcij razmeroma uspešnejše od 
moških. Razvidno je tudi, da je skupen delež odgovorov, ki precenjujejo ali podcenjujejo 
velikost porcije, približno enak.  
 
Med potekom validacije smo ugotovili, da je za uspešnost odgovorov nadvse pomembno, 
da je postavitev živila čimbolj enaka upodobljeni na fotografiji. Na prostornino živila, ki je 
sestavljeno iz več manjših delcev, močno vpliva razporeditev teh delcev in posledično 
zapolnjenost praznine med njimi. Spremenljivo razmerje med volumnom in maso pri teh 
živilih je prisotno tudi v vsakdanjem življenju, zato je posledično težko določiti njihovo 
natančno zaužito količino. 
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V raziskavi smo določali, ali je vsaka serija fotografij dosegla zadovoljivo stopnjo 
uspešnosti na podlagi povprečne razlike med zaporednima številkama ocenjene in 
postrežene porcije ter standardnega odklona. 
 
Med 12 slikovnimi serijami živil jih je bilo 10 takih, ki so ustrezale določenim zahtevam in 
je bila tako ocena njihove velikosti s pomočjo serij fotografij sprejemljiva.  
 
Nekatera živila smo med validacijo postregli skupaj na enem krožniku. Skupna postrežba 
ima visoko verjeten negativen vpliv na točnost ocen, še posebej pri živilih, ki jih na 
krožniku ni moč ločiti, na primer pri tekočih živilih, katerih gladina se dvigne ob 
prisotnosti drugega živila (npr. pire krompir v golažu). Omenjene kombinacije dajejo 
ocenjevalcu občutek večjih postreženih porcij, ko so sicer. 
 
V drugem delu smo v namen dopolnitve že obstoječega PANCAKE slikovnega gradiva 
ponovno izvedli postopek izbire in fotografiranja živil, z ozirom na obstoječe smernice 
PANCAKE študije in že vključena živila. 
 
V Sloveniji raziskav o razponih velikosti porcij niso izvedli, zato smo se zanašali na 
splošno oceno najmanjših in največjih velikosti porcij. 
 
Poleg naših 11 serij smo v slovensko slikovno gradivo vključili še 31 serij fotografij iz 
obstoječega PANCAKE slikovnega gradiva. Število serij fotografij, ki smo jih vključili v 
slikovno gradivo, je tako 42, kar ustreza smernicam EFSA, ki navaja, da naj le-to ne bi 
preseglo 45 (EFSA, 2014) 
 
Pri dopolnitvi obstoječega PANCAKE slikovnega gradiva smo upoštevali vse navedene 
smernice. Za vsako živilo smo v serijo slik vključili šest fotografij. Intervali med 
velikostmi porcij so pri nekaterih serijah razporejeni linarno, pri drugih pa linearno za 
manjše porcije in logaritemsko za večje porcije. Pri določanju nastavitev in optimalnih 
pogojev fotografiranja smo se zanašali na vrednosti, ki so nevedene v smernicah 
PANCAKE. 
 
Pri fotografiranju je med posameznimi fotografijami in slikovnimi serijami potrebno 
zagotoviti čimbolj enake pogoje in lastnosti, kot so svetloba, oddaljenost fotoaparata in kot 
fotografiranja ter postavitev elementov v sliki. Veliko pozornosti smo posvetili čim večji 
vizualni podobnosti med našimi in obstoječimi slikami iz PANCAKE študije. 
 
Za slovensko populacijo je potrebna priprava specifičnih slikovnih gradiv, z dobro 
validiranimi slikovnimi serijami pa lahko bistveno zmanjšamo napake pri vrednotenju 
vnosa živil v različnih raziskavah na področju prehrane. Tako specifično in uporabno 
slikovno gradivo je tudi rezultat naše raziskave. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Slikovno gradivo iz predposkusa, ki se nahaja na priloženem CD-ju. 
Priloga 2: Vprašalnik za evalvacijo slikovnega gradiva za določanje količine vnosa živil 
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Priloga 3: Rezultati validacijske študije (2. dan) 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 
  

Jed Pravilen 
odgovor 

Serija I 
Postreženo O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Golaž 200 200 200 200 100 100 200 200 
Pire krompir 225 225 225 225 225 300 225 225 

Grozdje 135 135 135 135 90 135 135 135 
Paradižnik 225 250 225 225 225 225 225 150 
Čokolino 75 83 75 100 75 100 50 50 
Polenta 150 125 225 225 150 225 225 225 
Golaž 200 167 300 300 300 300 200 200 

Jed Pravilen 
odgovor 

Serija II 
Postreženo O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Golaž 200 233 300 200 300 200 200 200 
Pire krompir 225 250 300 225 300 225 225 225 

Grozdje 135 150 135 135 135 135 135 135 
Paradižnik 225 200 225 225 150 300 225 225 
Čokolino 75 66 100 50 75 75 75 75 
Polenta 150 150 225 150 225 150 225 300 
Golaž 200 200 400 300 100 300 300 300 

Jed 
Pravilen 
odgovor 

Serija III 
Postreženo O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Golaž 200 167 200 200 100 200 300 200 
Pire krompir 225 200 225 300 225 225 300 225 

Grozdje 135 120 90 90 135 90 90 135 
Paradižnik 225 225 225 225 225 225 225 225 
Čokolino 75 75 75 100 75 75 75 75 
Polenta 150 175 225 225 300 225 300 225 
Golaž 200 233 400 400 300 300 400 300 
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Priloga 4: Rezultati validacijske študije (3. dan) 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 

Legenda: O1 - O6: Osebe 1-6 
 
Priloga 5: Dopolnjeno PANCAKE slikovno gradivo, ki se nahaja na priloženem CD-ju. 
 

Jed Pravilen 
odgovor 

Serija I 
Postreženo O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Paradižnik 225 225 150 225 225 225 225 225 
Golaž 200 167 200 300 300 200 200 200 

Pire krompir 150 125 225 225 225 225 150 150 
Polenta 225 250 300 300 300 300 225 225 

Zelenjavna priloga 120 100 120 120 60 60 60 120 
Svinjski zrezek 135 150 180 135 135 135 135 135 

Pire krompir 150 150 150 150 225 225 150 150 

Jed Pravilen 
odgovor 

Serija II 
Postreženo O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Paradižnik 225 200 225 225 225 300 225 150 
Golaž 200 200 200 200 200 300 200 200 

Pire krompir 150 150 300 225 150 300 225 300 
Polenta 225 225 300 225 225 300 300 300 

Zelenjavna priloga 120 120 120 120 120 120 180 120 
Svinjski zrezek 135 135 135 135 135 135 135 180 

Pire krompir 150 175 225 150 150 225 225 300 

Jed 
Pravilen 
odgovor 

Serija III 
Postreženo O1 O2 O3 O4 O5 O6 

Paradižnik 225 250 225 225 225 150 300 225 
Golaž 200 233 400 300 400 400 200 300 

Pire krompir 150 175 225 225 150 150 225 150 
Polenta 225 200 225 225 300 300 300 225 

Zelenjavna priloga 120 140 120 180 120 120 120 120 
Svinjski zrezek 135 120 135 90 135 135 135 135 

Pire krompir 150 125 225 150 150 150 300 150 


