SKUPNA OCENA

EU/izven EU

Ostale
države EU

POREKLO
EKOLOŠKIH ŽIVIL

70 %

Slovenija

DELEŽ
EKOLOŠKIH ŽIVIL

€

Celovitost ponudbe

€

Olje

Mleko

g

Moka

Jogurt

Trgovina

Jajca

PONUDBA
EKOLOŠKIH ŽIVIL

30%

100%

E.Leclerc

+

Mercator Šiška (hipermarket)

+

Spar BTC (Interspar Citypark)

+

Hofer Slovenčeva

+

Spar Dravlje (supermarket Pečnikova)

+

Mercator Črnuče (market Ceneta Štuparja)

O

Lidl Slovenčeva

O

Hofer BTC

O

Tuš Ruski Car (supermarket)

−

Lidl Rudnik (Betettova)

−

Tuš BTC (supermarket)

−

Eurospin Rudnik

−−

Eurospin Črnuče

−−
zelo dobro (80–100)
dobro (60–79)
povprečno (40–59)
pomanjkljivo (20–39)
nezadovoljivo (0–19)

KAKO SMO OCENJEVALI
V Ljubljani smo obiskali trgovino E.Leclerc ter po dve trgovini Eurospin, Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Pri Mercatorju, Sparu in Tušu smo zaradi primerjave
ponudbe med različno velikimi poslovalnicami obiskali eno manjšo in eno večjo poslovalnico. V skupaj 13 trgovinah sedmih najpomembnejših trgovcev v
Sloveniji smo pregledali ponudbo petih izdelkov široke potrošnje:
• navadnega polnomastnega jogurta v lončkih do pol kilograma oziroma pakiranja z več manjšimi lončki
• pasteriziranega polnomastnega mleka v litrski embalaži
• moke tip 500 v kilogramskem pakiranju
• jajc v pakiranju od 6 do 12 kosov, velikosti M ali različne velikosti
• ekstra deviškega oljčnega olja v embalaži od pol do enega litra
Če je bilo na voljo več pakiranj istega izdelka, smo v analizo vključili le enega. Pri jogurtu in jajcih smo v analizo vključili najmanjše pakiranje, pri oljčnem olju
pa po vrstnem redu 750 ml, 500 ml ali 1000 ml.
Raziskavo smo izvedli neodvisno, kot običajni potrošniki, brez vednosti trgovcev. Popis izdelkov, vključno s cenami, je potekal ob koncu januarja in v začetku
februarja 2022.
OCENJEVANJE PONUDBE EKOLOŠKIH ŽIVIL
Ocena deleža ekoloških živil predstavlja 70 odstotkov skupne ocene. Sestavljena je iz posameznih ocen deležev ekološke ponudbe izbranih skupin živil
(jajca, jogurt, mleko, moka in olje) in ocene celovitosti ponudbe, ki zajema pestrost ekološke ponudbe v izbranih skupinah živil. Preostalih 30 odstotkov
skupne ocene predstavlja ocena porekla ekoloških živil.

