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Trenutno stanje 
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I. Dejstva Slovenija 
 

- Slovenija – trenutni izziv 
      Zaužijemo preveč sladkorja, pojemo preveč soli, premalo se gibamo          

- Sladkor: Odrasla oseba poje povprečno 34 kg sladkorja letno 

      (95 g na dan), mladostniki pa 66 kg sladkorja letno (180 g       

      na dan), največ z uživanjem sladkih pijač.           Priporočilo:   50 g na dan 

      Sol: Pojemo preveč soli, odrasli zaužijemo skoraj 12 g dnevno. 

      Priporočilo:  5 g na dan 

- Gibanje: Premalo se gibamo, skoraj 60%  

      odraslih se premalo giba 

 

 



Zaveza: Manj sladkorja.  
Manj soli. Manj transmaščob. 

Spar znamka, 
Pekarna Spar 

• Izdelki Spar znamke z zmanjšano 
vsebnostjo sladkorja, soli 

 

• Pekarna Spar - sledimo priporočilom 
Svetovne zdravstvene organizacije 
in EU, ki so vsebnost trans maščob 
omejile na manj kot 2% na maščobo 

Zagotovljen izbor 
(letak) 

• Nadomestki sladkorja 

• Brez dodanega sladkorja  

• Kakovostne maščobe   
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Nabava  
 

• 1. faza: SPAR ZNAMKA. SLOVENSKI DOBAVITELJI. 

- 15 artikli Spar znamke, slovenskih dobaviteljev  

- Pekarna Spar, 1 produkt z zmanjšano vsebnostjo sladkorja,  

                                2 produkta  z zmanjšano vsebnostjo soli  

 

• 2. faza: SPAR ZNAMKA. TUJI DOBAVITELJI  

- Širitev na proizvajalce iz tujini 
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Sodelovanje s slovenskimi 
dobavitelji 
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 9 slovenskih dobaviteljev – zanesljivi partnerji 
Dobavitelji pozitivno pristopili k naši pobudi 
Postopno zmanjšanje sladkorja, ohranjanje okusa 
 
Večkratno testiranje - interno, eksterno 
Kontrola na Biotehnični fakulteti 
 
 



Spar znamka – redna preverjanja 
kakovosti 

 

Varnost in kakovost izdelkov Spar redno  

preverjamo v sodelovanju z: 

1. Biotehnično fakulteto v Ljubljani 

2. Slovenski nacionalni laboratorij za  

    zdravje, okolje in hrano 

3. Bureau Veritas                                                                            

4. Inštitut za nutricionistiko 
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Letak 
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Letak 
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 15 artiklov od 
slovenskih 
dobaviteljev na 
policah 

 
 Aspiag 1 artikel  
      (Fresh orange). 



letak 
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Nadomestki  
sladkorja 

Brez dodanega 
sladkorja 



                                 
                                letak 
       Pekarna Spar – manj soli               kakovostne maščobe 

  

10 

Inovativni kruh- 
Ječmenove 
štručke z manj 
soljo 

Koprivine žemlje 
z manj soljo 



letak  
Gibanje in kulinarika 
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Jumbo plakat – montaža 



Tiskani oglasi 
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Vsebine na www.spar.si 
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NAŠA ZAVEZA: MANJ SLADKORJA. MANJ SOLI.  



Objava na Facebooku 
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Interspar restavracije 
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