
OSNOVNI PODATKI O OCENJEVANJU 

IZBIRA VZORCEV 
Za ocenjevanje sadnih kašic za male otroke smo kupili jabolčne sadne kašice znanih blagovnih znamk 
otroške hrane in jabolčne sadne kašice trgovskih znamk. Če jabolčna kašica ni bila na voljo, smo 
izbrali sadno kašico, ki je vsebovala jabolka. Če je bilo mogoče, smo izbrali izdelke z daljšim rokom 
uporabnosti. 
 
VZORČENJE 
10 vzorcev sadnih kašic smo kupili v trgovinah E.Leclerc, Mercator, Spar, Hofer, Babycenter in DM v 
Ljubljani. 
 
OCENJEVANJE 
Ocena embalaže 
Ocenjevali smo, ali je embalaža poškodovana, umazana. Preverili smo tudi količino uporabljene 
embalaže (trajnostni vidik) in predstavitve oz. slike, prikazane na embalaži, ki bi lahko bile zavajajoče. 
 
Pri oceni količine uporabljene embalaže z vidika trajnosti smo najbolje ocenili tiste izdelke, ki so bili 
na voljo posamično, brez dodatnih kartonskih ovojev. 
 
Ocena prehranskega profila 
Pri oceni prehranskega profila smo za vodilo vzeli prehranski semafor. (slika tabela prehranskega 
semaforja) Ocenjevali smo le vsebnost sladkorja, navedeno v hranilni tabeli izdelka. 
Zelena luč = ocena zelo dobro 
Meja med zeleno in oranžno = ocena dobro 
Oranžna luč = ocena povprečno 
Meja med oranžno in rdečo = ocena pomanjkljivo 
Rdeča luč = oceno nezadovoljivo 
 
Ocena aditivov 
Preverili smo, kateri aditivi so dodani, ali so glede na zakonodajo dovoljeni v hrani za otroke in ali so 
dodani aditivi potrebni. 
 
Ocena označbe 
Pregledali in ocenili smo tudi označbe in dodatne prostovoljne navedbe in informacije na izdelku ter 
njihovo skladnost z zakonodajo. Ocenili smo ustreznost imena izdelka, berljivost označbe, navedbo 
hranilne vrednosti, pogojev shranjevanja ter vseh ostalih obveznih in prostovoljnih navedb na 
označbi. 
 
SKUPNA OCENA 
Pri sadnih kašicah za dojenčke in male otroke je skupna ocena sestavljena iz ocene embalaže (10 %), 
ocene prehranskega profila (60 %), ocene aditivov (15 %) in ocene označbe (15 %). 
 
OSNOVNA ZAKONODAJA IN SMERNICE 
Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in Uredba Komisije (EU) 
št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila, Pravilnik o žitnih 
kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otrok, (Uradni list RS, št. 25/09), Pravilnik o živilih za posebne 
prehranske namene (Uradni list, št. 46/02, 117/02, 42/2003, 41/04, 65/06, 57/07 in 22/2010), 
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS, št. 
8/2014), Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. 
 


