ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih
odgovorov
(Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.)

Zbirnik besednih odgovorov po vrstnem redu vprašanj

3. Ali je vašemu otroku všeč šolska malica? Pojasnite odgovor!
DA (209x)

NE (29x)

različna hrana 4x
zdrava hrana 3x
okusna 3x
raznolika in dobra 3x
namazi so super 2x
zelo je zadovoljen, razen, ko je svinjina
tunin namaz
sveža
dovolj hrane
količinsko ustrezno

namazi niso ok 2x
slab odnos sošolcev do hrane
enolična hrana, salame, konzerve
preveč namazov
premastna pica
ne mara vsega, ne mara izdelkov s svinjino
brez paštete, prosim
premalo sadja
preveč bele moke

5. Menite, da šolske malice ustrezajo načelom zdrave prehrane?
Pojasnite odgovor

DA (175x)

NE (55x)

- raznolikost 5x
- ker je sadje 4x
- pestra hrana 3x
- po pogovoru z otrokom menim, da je
zdrava, saj je zelo kritičen 2x
- nadomeščanje nezdravih živil z
zdravimi
- za sadje ne za mlečne izdelke
- 1x tedensko je manj zdrava hrana
- raznovrstni kruh
- čaj z manj sladkorja
- uravnotežena hrana / vse skupine živil

- preveč sladkega 4x
- premalo sadja/zelenjave 2x
- preveč hitre/nezdrave hrane (pica,
hamburgerji) 2x
- preveč pogrete hrane iz konzerv,
paštet in marmelade 2x
- preveč mastne hrane, sladke (rogljički,
pica, burek)
- želimo domače namaze, nesladkane
pijače, zrnat kruh
- premalo sveže zelenjave
- preveč sokov, paštet, rogljičkov, pic
premalo sadja, žitaric
- pogrešajo hrano brez aditivov,
ekološko hrano

9. Ali je vašemu otroku šolsko kosilo všeč? Pojasnite odgovor!
DA (111x)

NE (17x)

VČASIH (103x)

- starši težko ocenijo,
- pester izbor,
- včasih je neokusno,
- dobi premalo,
- velikokrat so jedi, ki jih ne mara,
- včasih preveč mesa,
- testenine so razkuhane,
- premalo kisla solata

10. Kako bi ocenili šolsko kosilo?
Opomba: Rezultati so prikazani pri številčni analizi odgovora
Kosilo je zelo ustrezno: 41x
kosilo je ustrezno: 157x
kosilo ni ustrezno: 11x
moj otrok ni prijavljen na kosilo: 12x

Navajanje pod drugo: hrana je premalo kuhana; kosilo ni vedno ustrezno za otroke,
ki ne jedo svinjine; za starejše fante (8., 9. razred - možnost repete); občasno
ustrezno; ponavljanje jedi; odnos do hrane.

13. Kako ste v splošnem zadovoljni s prehransko storitvijo? Pojasnite!
a) Zelo sem zadovoljen/a (38x):
rad je v šoli,
pogrešam lokalno hrano,
premalo pestra hrana,
zelo pestra kosila, zdrava hrana,
jedi se ne ponavljajo prevečkrat,
odlična malica,
zelo sem zadovoljen kljub otrokovi dieti,
občasno presladko,
otrok pove, da je okusno

b) Sem zadovoljen/a (176x):
trudite se ujeti razmerje med zdravo in všeč,
z razredno stopnjo bolj kot za predmetno,
več izbire za otroke, ki ne jedo sinjine,
preveč dodatkov in umetnih stvari,
malica je ustreznejša od kosila / preveč konzervirane hrane,
ni vse, kot bi moralo biti - juha bi lahko bila vsak dan,
včasih so obroki premajhni,
moti me sistem odjavljanja,
preveč jogurta, sicer raznoliko in zdravo.

c) Sem nezadovoljen/a (19x)
preveč količinsko, sladko, umetno, malo lokalne hrane,
umetne, kalorične jedi,
nezdravo,
premalo raznoliko (polnozrnata živila in zelenjava).

15. Kakšno je vaše zadovoljstvo s pestrostjo jedilnikov? Pojasnite!
a) Smo zelo zadovoljni (40x)
raznolik jedilnik 2x,
jedi so raznolike, ob praznikih priboljški (npr. krofi).

b) Smo zadovoljni (172x)
jedi se ne ponavljajo,
večkrat bi lahko imeli testenine,
pogosto podobne jedi, konzervirana hrana,
preveč jogurta,
mrzla, a raznolika.

c) Smo nezadovoljni (19x)
ni pestrosti,
preveč sladkorja,
malice so neprimerne,
umetno, kalorično.

17. Vaši predlogi, pobude, mnenja in kritike o šolski malici (dopoldanski,
popoldanski)
-

več sadja 6x

-

prezgodnja, naj bi minili vsaj 2 šolski uri 5x

-

več sveže zelenjave 3x (korenček, paprika, kumarice)

-

naj ne bo preveč težka: več sadja, manj bele moke, burekov, rogljičkov 2x

-

več medu, črnega kruha, polnozrnatega kruha, kosmičev, mlečni riž 2x

-

želimo lokalne pridelovalce hrane 2x

-

opustite salame in ostale predelane stvari 2x

-

manj zapakirane hrane, več kuhajte 2x

-

jogurti naj bodo lokalni, eko

-

malica je ok / zelo dobra / zadovoljni smo

-

količine ustrezne

-

naj ostane, kot je

-

učitelji naj spomnijo otroke, da morajo popoldansko malico, če je ne pojejo v
šoli, odnesti domov

-

jedilniki dobro sestavljeni

-

več zdrave hrane

-

več zelenjave

-

več zelenjave popoldne

-

sadno-zelenjavni smoothiji

-

zamenjava za svinjino

-

manj mesa, moke, mleka

-

črn kruh namesto belega

-

več stročnic

-

sadni napitki

-

namesto sadnih jogurtov navadni

-

več vode

-

več jedi na žlico

-

tudi pašteta in hrenovke naj bodo, čeprav slišimo kritike

-

naj otroci jedo bolj čisto hrano

-

več kosmičev in manj ribjih namazov

-

čim manj sladkarij

-

sladke reči se mi ne zdijo problem, dokler jih ni preveč in jih otroci čez dan
pokurijo

-

manj čokolinov, frutabel

-

manj sladkorja, maščob, soli

-

otroci dobijo zamrznjen kruh, obtolčeno sadje, neumito sadje

-

mlečni izdelki so neprimerni

-

želimo mlečne, riževe dobrote

-

več mlečnih izdelkov

-

več kaš kot narastek s sadjem in skuto

-

sveže malice

-

če se da, postanite še boljši

18. Vaši predlogi, pobude, mnenja in kritike o šolskem kosilu.
-

vsaj dve jedi na izbiro 4x

-

po 7. uri otroci včasih ostanejo brez kosila 4x , če zmanjka, dobijo pomanjkljivo
kosilo

-

več sveže zelenjave 3x

-

hrana je včasih premalo kuhana 3x

-

zamenjava za svinjino 3x

-

preveč mastna hrana 3x

-

bio in lokalne hrane 2x

-

primerna kosila, raznolika 2x, količinsko zadostna

-

mir v jedilnici 2x

-

večje porcije 2x

-

bolj pestro 2x

-

juha vsak dan

-

kozarec soka (namesto vode včasih)

-

med pijačami naj prevladuje voda

-

občasno sok, limonada ali cedevita

-

manj sladkorja

-

manj soli

-

manj mesa

-

večkrat brezmesno

-

zakaj je ob petkih zadnje čase vedno meso?

-

pogosteje meso s krompirjem, manjkrat testenine

-

meso in nezdravi ogljikovi hidrati naj ne bodo na jedilniku vsak dan

-

želimo več pečenega krompirja in različnih solat

-

ne alpskega mleka, ker otrokom ne koristi

-

otroci naj dobijo vedno kruha

-

pri kosilu dovoljen kruh

-

malo manj zelenjave

-

solate so prekisle

-

hvala, da ste opustili ocvrte kalamare

-

nimam pripomb / vse ok / naj ostane, kot je

-

pogosto so otroci doma takoj po kosilu v šoli lačni

-

majhni obroki

-

več prostora v jedilnici

-

sprememba sistema odjav

-

zelenjava je narezana na prevelike kose

-

včasih ni dovolj časa za obrok

-

manj konzervirane hrane

-

premalo truda, iznajdljivosti

-

obed v učilnici neprimeren

-

večkrat hrana na žlico

-

večkrat slovenski zajtrk

-

čimbolj zdravo

-

vemo, da kvaliteta zahteva več denarja

