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IZZIVI IN CIJI

- Brezalkoholne pijače predstavljajo enega 

največjih virov (prostih) sladkorjev v 

prehrani prebivalcev.

- V okviru nacionalnega programa ‚Dober tek, Slovenija‘ se spodbuja 

spreminjanje sestave živil/pijač z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja 

brez dodajanja sladil.

- Spremljanje spreminjanja sestave predstavlja velik izziv, saj je 

na tržišču na tisoče izdelkov, ki se neprestano spreminjajo/zamenjujejo.

- Na tem področju so tudi številni znanstveni izzivi, med drugim 

vrednotenje javno-zdravstvenih vplivov z upoštevanjem različnih tržnih 

deležev izdelkov (nišni izdelki proti vodilnim blagovnim znamkam).

- Slovenija je ena izmed zelo redkih držav z ustrezno infrastrukturo za 

tovrstne raziskave – podatke sistematično zbiramo že od leta 2011.



VZOREC

Vključene brezalkoholne pijače:

- Osvežilne brezalkoholne pijače

- Nektarji in sokovi

- Energijske pijače

- Športne pijače

VZOREC N=3.914

- Leto 2017: N=1.043

- Leto 2019: N=1.221

- Leto 2020: N=1.650



METODOLOGIJA

- Podatki o sestavi pijač zbrani iz označb izdelkov, ki so v 

prodaji pri večjih trgovskih podjetjih:

- zadnji popis je zajemal trgovine Mercator, Spar, Tuš, Hofer, 

Lidl, Eurospin.

- Podatke o izdelkih smo zbirali v informacijskem orodju 

CLAS:

- upoštevali smo označene podatke o vsebovanih sladilih in 

vsebnosti sladkorja/energije (brez laboratorijskih analiz).

- V dopolnilni analizi smo upoštevali podatke o letni prodaji 

izdelkov.



KLJUČNI REZULTATI

2017 2019 2020

SKUPAJ BREZALKOHOLNE PIJAČE 13.2% 15.5% 20.2%*  53%

Osvežilne brezalkoholne pijače 16.8% 19.6% 26.7%*
 59%

Sokovi / / /

Nektarji 11.9% 7.0% 5.3%*
 55%

Energijske pijače 16.9% 41.8% 41.2%*  144%

Pijače za športnike 85.7% 63.6% 67.6%

*Opomba: Statistično značilna razlika med 2017 in 2020



KLJUČNI REZULTATI
Slika: Primerjave distribucije razpoložljivih/prodanih brezalkoholnih pijač glede na    

dodan [a] sladkor in [b] sladila.



KLJUČNI REZULTATI
Slika: V pijačah s sladili se večinoma uporablja več sladil hkrati (Slovenija, 2020).

Najpogosteje uporabljena sladila so:

- Acesulfam K

- Sukraloza

- Aspartam

Samostojna sladila:

- Sukraloza

- Steviol glikozidi



KLJUČNI REZULTATI
Slika: Analiza spreminjanja sestave pijač – vsebnost sladkorja (2017/9-2020, N=859).



ZAKLJUČKI

- V brezalkoholnih pijačah se vse pogosteje pojavljajo intenzivna sladila.

- Povečuje se tudi ponudba pijač, katerim so hkrati dodana sladila in sladkor.

- Sočasno s povečano ponudbo se povečuje tudi prodaja tovrstnih pijač.

- Na ta račun se je nekoliko zmanjšala prodaja pijač z dodanim sladkorjem, ki 

pa so leta 2020 še vedno predstavljale 72% prodaje brezalkoholnih pijač.

- Čeprav sladila prispevajo k zmanjševanju vsebnosti sladkorja v pijačah, 

tovrstne pijače ne predstavljajo optimalne izbire. Še posebej otroke in 

mladostnike bi morali navajati na manj sladek okus, saj ima to 

dolgoročen vpliv na njihovo zdravje. 

- Najboljša izbira so voda in drugi nesladkani napitki (čaj, limonada, 

aromatizirane vode).


