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V súčasnosti sa na trhu čoraz viac objavujú potravinárske produkty, ktoré na svojich obaloch z prednej strany nesú logá tzv. FOPL systémov. Ako

najefektívnejšie FOPL označenie sa z mnohých aspektov javí Nutri-score. Cieľom našej práce bolo zistiť, ako sa u spotrebiteľov zmení vnímanie

nutričnej hodnoty potravín, ak majú k dispozícii produkt bez/s FOPL označením. V rámci nášho prieskumu sme u respondentov zisťovali, ako

ohodnotia nutričnú kvalitu/zdravotnú prospešnosť vybraných druhov jogurtov.

Nášho prieskumu sa zúčastnilo 225 subjektov vybraných náhodne z populácie s priemerným vekom 34,6 rokov. V súbore bolo zastúpených 77

(34 %) mužov a 148 (66 %) žien. Prieskum bol realizovaný anonymne prostredníctvom online dotazníka s použitím Microsoft Forms. Okrem

otázok zameraných na základnú charakteristiku súboru sme sa zamerali aj na stravovacie zvyklosti respondentov a ich správanie a preferencie

počas výberu a nákupu potravinárskych produktov. V rámci nášho prieskumu sme u respondentov zisťovali, ako ohodnotia nutričnú

kvalitu/zdravotnú prospešnosť vybraných druhov jogurtov, pričom najskôr mali k dispozícii jogurty bez FOPL označenia, následne s označením

Nutri-score. Do prieskumu sme si zvolili jogurt jahodový nízkotučný (Nutri-score A), smotanový jahodový (Nutri-score C) a jahodový jogurt

(Nutri-score B).

V našom prieskume sme zistili, že grafický formát Nutri-score je pre spotrebiteľov pomerne dobre zrozumiteľný a užitočný, aby im

umožnil správne zaradiť potraviny podľa ich nutričnej kvality. Pri FOPL systémoch je dôležité, aby bol grafický formát obyvateľstvom

dobre vnímaný, oceňovaný, ale aj chápaný. Logo musí byť účinné nielen pri správnej kategorizácii potravín, ale v konečnom dôsledku je

jeho cieľom ovplyvniť potravinové správanie spotrebiteľov z hľadiska preferencie konzumácie nutrične bohatých a zdravých potravín

prospešných pre zdravie človeka.

Obrázok 1: Frekvencia nákupu potravín (n)

Obrázok 2: Význam ceny pri nákupe potravín (n)

Obrázok 3: Význam kvality a čerstvosti pri nákupe potravín (n)

Obrázok 4: Význam nutričnej kvality pri nákupe potravín (n)

Obrázok 5: Všímanie si výživových údajov pri nákupe potravín (n)

Obrázok 6: Položky, ktoré si spotrebitelia všímajú pri nákupe potravín (n)

Obrázok 7: Vnímanie nutričnej kvality jogurtov bez loga Nutri-score (%)

Obrázok 8: Vnímanie nutričnej kvality jogurtov s logom Nutri-score (%)


