
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћни текст:  

     Комерцијални садржаји у којима се рекламира конзумирање нездраве хране могу повећати 

количину нездраве храну коју деца уносе, и то већ непосредно након излагања огласу. 

Истраживања показују да нездрава храна чини више од 80% свих ТВ огласа за храну у Канади, 

Сједињеним Државама и Немачкој. О резултатима истраживања на ту тему прочитајте у 

новинском тексту који следи.  

     Огласи нездраве хране који подстичу гојазност деце: МекМастер студија 

     Истраживачи се надају променама у односу јавности према оглашавању прехрамбених 

производа, након што су резултати студије показали утицај маркетинга на прехрамбене навике 

деце. 

     Истраживачи са Универзитета МекМастер упозоравају на моћ коју оглашавање има над 

децом. 



 

     Студија у научном часопису Obesity Reviews открила је да су огласи са нездравом храном 

повећали избор и количину нездраве хране и пића које су деца уносила, у периоду од 

непосредног излагања реклами, до тридесет минута од периода изложености.  

     „Повећање уноса нездраве хране било је астрономско. То је једна од главних здравствених 

криза са којом смо суочени“, изјавио је Бредли Џонстон са МекМастер универзитета. 

     Другим речима, јутарњи цртани филм и житарице суботом, опаснија су комбинација него што 

се раније мислило. 

     Предвођена студентом докторских студија Бенамом Садехирадом, студија је обухватила 

анализу одговора на 29 питања која су пружила податке за више од 6.000 испитане деце. 

Посматран је утицај оглашавања на бројним медијским платформама, на унос нездраве хране и 

пића код деце.  

     „Велика маркетиншка изложеност деце нездравој храни и пићу помоћу атрактивног 

оглашавања производа путем телевизије и интернета, повећава краткорочни унос вишка 

калорија и склоност ка нездравој храни“, рекао је Садехирад у саопштењу за штампу. 

     Студија се бавила изборима које су деца направила до 30 минута након излагања 

рекламирању нездравих прехрамбених производа. Резултати истраживања показали су да је 

избор нездраве хране био већи код деце готово одмах након излагања огласима. Деца која су 

била изложена огласима унела су знатно више калорија од деце која нису била изложена 

оглашавању.  

     А снага маркетинга за децу није шала. 

     Недавна студија са Државног универзитета Охајо открила је да је маркетинг са разним 

врстама поврћа као суперхеројима, у школским кухињама утростручио проценат ученика који 

су бирали оброке на бази поврћа. У маркетингу су коришћени ликови попут Микија Машрума, 

Зака Зукинија и Сузи Свит, суперхероја који представљају разне врсте поврћа.   

     Координатор истраживања Ендрју Хенкс рекао је да, иако се маркетинг за децу може 

сматрати контроверзним, он „може имати и позитивне и негативне ефекте – можемо 

искористити моћ маркетинга да нам помогне“. 

     „Када дете сат времена гледа телевизију, у просеку је изложено утицају пет реклама за нездра 

ву храну. Ово заиста може оставити утисак на дететов ум“, сматра Бредли Џонстон. 

 



 

     Џонстон сматра да се следећи кораци у борби против гојазности деце у Канади тичу 

образовања и размене знања.  

Извор: (https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/headlines/mcmaster-child-obesity-research-1.3665038, од 27.5.2021, 

прилагођено) 

Питања за дискусију:  

     Изнесите своје утиске о прочитаном тексту.  

     Да ли су суперхероји у виду разних врста поврћа такође део оглашавања? Коју идеју они 

представљају? Због чега је изразито порасла потрошња поврћа у школским кухињама где се 

хране деца излагана рекламама са поврћем суперхеројима? На који начин бисте ви искористили 

позитивне могућности маркетинга у односу према деци и вашим вршњацима? 

     Шта је потребно да садрже огласи о прехрамбеним производима да би вас привукли као 

потенцијалног купца? Какви актери реклама вам уливају поверење према прехрамбеном 

производу? Наведите пет здравих и пет нездравих прехрамбених производа који се рекламирају 

у медијима. Зашто се здрави производи у медијима оглашавају у знатно мањој мери?  

     Због чега се чипс и пиво рекламирају непосредно пре и током преноса утакмице?  

     Опишите једну рекламу за газиране напитке. Пронађите рекламе газираних напитака са 

наведеним процентом шећера који улази у састав производа. Зашто се тај податак изоставља? 

Изнесите своје предлоге о умањивању негативног утицаја комерцијалних садржаја на здравље. 

 

 

 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 
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