
EVROPSKIPOTROŠNIKIVSEBOLJ
POZIVAJOKTRANSPARENTNOSTI
INFORMACIJOHRANILNIVREDNSOTINA
100ML

EVROPSKIPOTROŠNIKIVSEBOLJPOZIVAJOKSEZNAMU
SESTAVINALKOHOLNIHPIJAČ

Najnovejša raziskava potrošnikov GfK kaže, da vse večje in impresivno število evropskih
potrošnikov želi, da alkoholne pijače navedejo hranilne informacije na 100ml in navedejo
svoje sestavine, kot jih že morajo storiti druge pijače.Velika večina že uporablja mešanico
orodij brez povezave in spletnih orodij za dostop do teh informacij.*

86%
potrošnikov kliče po
zagotovitvi hranilne
vrednosti alkoholnih pijač
in na 100ml, kot velja za
brezalkoholne pijače

+25%
od 2014

*Raziskava GfK iz leta 2016 je raziskovala več kot 9000 evropskih odraslih v 9 državah EU (FR, DE, NL, DK, IT, ES, RO, PL, UK), ki predstavljajo približno 80 % prebivalstva
EU. Potrošnike so vprašali, ali morajo vsi proizvajalci hrane in pijače (vključno z alkoholnimi in brezalkoholnimi) zagotoviti seznam sestavin in deklaracijo o prehrani
(energetska vrednost, maščoba, nasičene maščobe, ogljikovi hidrati, sladkorji, beljakovine in sol) svojih izdelkov v skladu z veljavnimi pravili (na 100g/ml).

86%
potrošnikov poziva k
predložitvi seznama
sestavin alkoholnih
pijač, kot je to v primeru
drugih živil in pijač

+16%
od 2014



VRZELVZNANJU
EVROPEJCEV

Za dostop do informacij potrošniki
uporabljajo več virov, predvsem z mešanico
tradicionalnih in digitalnih virov.

KATERAPIJAČAVSEBUJE
NAJVEČKALORIJZAISTI
VOLUMEN?**

30%

53% 18%

VirisstraniBlagovnihznamk Drugiviri

Prav

Narobe

Nevem

Nivira

61%
potrošnikov uporabljajo
digitalne vire za dostop do
informacij o hranilni
vrednsoti in sestavinah
alkoholnih pijač, same ali v
kombinaciji z drugimi viri

Sestavine

Prehrambene
vrednsti

74%
potrošnikov uporabljajo
platforme podjetij (npr.
blagovne znamke in spletne
strani) za dostop do
informacij o hranilnih
vrednostih

8%17%

18% 8%

Whisky
(100ml)

Belovino
(100ml)

Rdečevino
(100ml)

Pivo
4.5do5.5%abv
(100ml)

Pomarančnisok
(100ml)

245
KCAL

96
KCAL

82
KCAL

46
KCAL

45
KCAL

26
KCAL

** Anketa GfK iz leta 2014 je dodatno vprašala, katera vsebuje, s seznama pijač, največ kalorij za isti
volumen.

* Raziskava GfK iz leta 2016 je zajela več kot 9000 evropskih odraslih v 9 državah EU (FR, DE, NL, DK, IT,
ES, RO, PL, UK), ki predstavljajo približno 80 % prebivalstva EU. Potrošnike so vprašali, katere vire
informacij uporabljajo za dostop do sestavin in hranilnih informacij za živila in pijače.

0.0Pivo
< 1%abv
(100ml)

KALORIJE?
MAŠČOBE?
NASIČENE?
OGLJIKOVIHIDRATI?
SLADKORJI?
BELJAKOVINE?
SOL?

*POTROŠNIKI,SPREJEMAJO
DIGITALNEINFORMACIJEZA
DOSTOPDOSESTAVININ
INFORMACIJOHRANILNI
VREDNOSTI
*

POTROŠNIKIVEČINOMA
UPORABLJAJOVIREINFORMACIJS
STRANIBLAGOVNOEZNAMKE*

75%

74%


