ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA UČENCE: Zbirnik besednih odgovorov

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

ODGOVORI

6.

Katero sadje ješ vsak dan?

Jabolka 12x, banane 9x, jagode 5x, marelice 4x, hruške 4x, lubenica 4x, češnje 4x,
breskve 3x, maline 2x, nektarine 2x, vsa 2x,
breskve, mandarine, borovnice, pomaranče, mango, kivi, limone.

Katero sadje ješ občasno?

češnje 7x, banane 5x, jagode 5x, maline 4x, hruške 4x, jabolko 3x, nektarine 3x, borovnice 3x,
pomaranče 2x, breskev 2x, grozdje 2x, kivi 2x, marelice 2x,
limone, ananas, lubenice, fige, mandarine, melone, ribez, vse.

Od sadja, ki ga učenci jedo vsak dan, najpogosteje navedejo: jabolka, banane, hruške, marelice, lubenico in češnje.
Od sadje, ki ga učenci jedo občasno, največkrat navedejo: češnje, banane, jagode, nektarine in hruške.

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

ODGOVORI

7.

Katero zelenjavo ješ vsak dan?

Korenje 12x, solata 11x, paradižnik 11x, krompir 6x, brokoli 5x, zelje 5x, kumare 4x,
paprika 2x, pesa 2x, čebula, špinača, koruza, korenje.

Katero zelenjavo ješ pogosto?

Solata 10x, cvetača 7x, krompir 5x, bučke 4x, korenje 4x, paradižnik 4x, brokoli 4x, kumare 4x,
paprika 3x, špinača 2x, rdeča pesa, repa, zelje, koruza, fižol, zelje, grah, čebula, česen.

Od zelenjave, ki jo učenci jedo vsak dan, največkrat navedejo: korenje, solato in paradižnik. Pogosto omenijo tudi krompir, zelje in kumare,
redkeje pa papriko in peso, samo enkrat so omenili čebulo, špinačo in koruzo.
Od zelenjave, ki jo učenci jedo pogosto, največkrat navedejo: solato, cvetačo in krompir, pogosto omenijo tudi bučke, korenje, paradižnik, brokoli
in kumare, samo enkrat pa se pojavijo rdeča pesa, repa, zelje, koruza, fižol, grah, čebula in česen.

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

ODGOVORI

8.

Katere polnozrnate izdelke ješ vsak dan?

Kruh 26x, kosmiči 6x, makaroni/testenine 4x, piškoti, riž.

Katere polnozrnate izdelke ješ občasno?

Kruh 5x, makaroni 4x, kosmiči 4x, piškoti/pecivo 2x,
bučna semena v juhi.

Učenci, ki vsak dan jedo polnozrnate izdelke, navedejo največkrat kruh. Sledijo kosmiči, testenine in pecivo.

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

ODGOVORI

9.

Katere sladkarije ješ vsak dan?

Bonboni 6x, čokolada 4x, peciva 2x, piškoti 2x, sladoled 2x,
žvečilni gumi, čips, lizike.

Katere sladkarije ješ pogosto?

Sladoled 7x, piškoti 6x, čokolada 6x, bonboni 5x, lizika 3x,
nutela, pecivo, vse.

Med sladkarijami, ki jih učenci jedo vsak dan, največkrat navedejo bonbone in čokolado, sledi pecivo, piškoti in sladoled, samo enkrat so
omenjeni žvečilni gumijij, čips in lizike.
Med sladkarijami, ki jih učenci jedo pogosto, največkrat navedejo sladoled, piškote in čokolado, manjkrat bonbone in lizike, samo enkrat pa nutelo
in pecivo.

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

ODGOVORI (3 najbolj pogosti v razredu)

15.

Naštej tri najljubše šolske malice.

Hamburger/pleskavica 11x, hot dog/hrenovka 9x,
kruh z nutelo 6x, pizza 6x, kruh z medom (in maslom) 4x,
čokolino, mlečni zdrob, sendvič, pašteta

Najbolj priljubljene malice so: hamburger, hrenovka, pica in čokoladni namaz, sledijo kruh z medom, mlečni zdrob, sendvič in pašteta.

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

16.

Katere jedi bi si

ODGOVORI (5 najbolj pogosto izbranih v razredu)

večkrat želel/-a pri

- pica s šunko 5x, hrenovke 3x, sirov burek 3x, sadni jogurt 2x, pašteta, med z maslom, marmelada

šolski malici?

- hrenovke 7x, mlečni riž 3x, med z maslom 2x, mlečni zdrob 2x, sendvič 2x,
pica s šunko, sadni jogurt, sirov polžek, jabolčni burek, sirov burek, mlečni riž, marmelada
- med z maslom 3x, sendvič 3x, mlečni zdrob 2x, sirov burek 2x, sadni jogurt 2x, mlečni riž 2x,
pica s šunko, pašteta, hrenovke, sirov polžek, jabolčni burek, polenta in mleko
- sendvič 5x, (ribji) namaz 4x, mlečni riž 4x, pica s šunko 3x, polenta in mleko 3x, marmelada 2x,
hrenovke 2x, jabolčni burek 2x, sirov polžek, sirov burek, pašteta, mlečni zdrob, med z maslom
- med z maslom 6x, sirov burek 3x, mlečni zdrob 3x, marmelada 3x, sendvič 2x, ribji namaz 2x, jabolčni
burek 2x, pašteta 2x, sirov polžek, pica s šunko, navadni jogurt, sadni jogurt
Drugo: hamburger 6x, nutela 4x, umešana, kuhana jajca 3x, kosmiči 3x, čokolino 2x, kebab, sendvič s tuno,
paradižnikom in solato, cornflakes, slaniki, kefir, pica, sladoled, lubenica, čokožepek, mesni burek, rogljiček

Kot najpogostejša želja za malico so se izkazali: pica s šunko, sirov burek in hrenovke; sledi sadni jogurt, potem pašteta in marmelada.
Na drugem mestu se največkrat pojavijo hrenovke in mlečni riž in zdrob.
Na tretjem mestu sta najpogostejša sendvič ter med z maslom, na četrtem sendvič in mlečni riž ter na petem med z maslom
Če pogledamo, kaj učenci največkrat navajajo med 5 najbolj želenimi malicami, ne glede, na to, na katero mesto se določena malica uvršča
znotraj posameznega razreda, dobimo spodnjo preferenčno listo:
med z maslom 13x

sendvič 7x, marmelada 7x

sadni jogurt 3x

hrenovke 12x

različni namazi 6x

navadni jogurt 1x

pica s šunko 11x

mlečni zdrob 5x, jabolčni burek 5x, pašteta 5x

sirni namaz

mlečni riž 10x

polenta in mleko 4x, sirov polžek 4x, ribji namaz 4x

prosena kaša na mleku

sirov burek 9x

ŠT. VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

17.

Katere jedi bi si
manjkrat želel/a pri
šolski malici?

ODGOVORI (5 najbolj pogosto izbranih v razredu)
ribji namaz 4x,
sirov polžek 3x, pašteta 3x, jabolčni burek 3x,
prosena kaša na mleku 2x,
polenta in mleko, sirov burek
sirov burek 7x,
ribji namaz 4x,
pašteta 3x,
prosena kaša na mleku 2x, navadni jogurt 2x,
polenta in mleko 2x,
mlečni zdrob, jabolčni burek,pica s šunko,
med z maslom
ribji namaz 3x, navadni jogurt 3x, pašteta 3x,
jabolčni burek 3x.
sirov polžek 2x, polenta in mleko 2x, mlečni
zdrob 2x,
pica s šunko, sendvič, prosena kaša na mleku,
različni namazi

Število pojavitev med petimi najmanj
priljubljenimi malicami:
ribji namaz 14x,
pašteta 10x, prosena kaša na mleku 10x,
sirov burek 10x, jabolčni burek 10x,
navadni jogurt 9x,
sirov polžek 8x,
mlečni zdrob 7x,
pica s šunko 6x, polenta in mleko 6x,
sendvič 5x, hrenovke 5x,
mlečni riž 4x,
sadni jogurt 2x, različni namazi 2x,
med z maslom 1x,
marmelada 0x, sirni namaz 0x

prosena kaša na mleku 4x,
mlečni zdrob 3x, sendvič 3x
navadni jogurt 2x, mlečni riž 2x, ribji namaz 2x,
jabolčni burek 2x, pica s šunko 2x, hrenovke 2x,
med z maslom, pašteta, polenta in mleko
hrenovke 3x, sirov polžek 3x,
mlečni riž 2x, pica s šunko 2x, sadni jogurt 2x,
sirov burek 2x, navadni jogurt 2x
ribji namaz, sendvič, mlečni zdrob, različni
namazi, prosena kaša na mleku, jabolčni burek
Drugo: hamburger 2x, siri in kruh, poli salama, sladka smetana, pizza, rogljiček z marmelado, skutni
namaz, čokolino, nutela

Najmanj priljubljena malica je ribji namaz. Sledijo sirov polžek, pašteta in jabolčni burek. Med najmanj priljubljene se uvrša tudi prosena kaša na
mleku, polenta in mleko ter sirov burek.
Drugi najmanj priljubljene je sirov burek. Na tretjem mestu so ribji namaz, jabolčni burek, navadni jogurt in pašteta. Četrta najmanj priljubljena je
prosena kaša na mleku, sledijo pa še hrenovke.

ŠT.

VPRAŠANJE

ODGOVORI (5 najbolj pogosto izbranih v razredu)

VPRAŠANJA

18.

Katere napitke imaš
najraje pri šolski malici

sadni sok 13x,
kakav 4x

Število pojavitev med petimi najbolj

kakav 7x,
sadni jogurt 4x,
bela kava 3x,
manj sladek čaj 2x,
alpsko mleko

priljubljenimi napitki:

alpsko mleko 6x,
bela kava 5x,
kakav 3x,
manj sladek čaj 2x, sadni jogurt 2x,
tekoči navadni jogurt 2x,
sadni sok

mleko v vrču 12x,

mleko v vrču 9x,
manj sladek čaj 6x,
sadni jogurt 3x, bela kava 3x,
alpsko mleko 2x,
tekoči navadni jogurt
sadni jogurt 4x, alpsko mleko 4x,
mleko v vrču 3x,
bela kava 2x, tekoči navadni jogurt 2x
manj sladek čaj

sadni sok 14x, kakav 14x,
bela kava 13x, sadni jogurt 13x, alpsko
mleko 13x,

manj sladek čaj 9x,
tekoči navadni jogurt 5x

Drugo: ledeni čaj 7x, voda 4x, limonada 3x, malinovec 2x, sladek čaj 2x,
cedevita, jabolčni sok, bananovec, kefir, banana-kivi sirup
Najbolj priljubljena napitka sta sadni sok in kakav. Sledijo sadni jogurt, alpsko mleko in bela kava. Najmanj priljubljena sta tekoči navadni jogurt in
manj sladek čaj.

ŠT.

VPRAŠANJE

ODGOVORI (5 najbolj pogosto izbranih v razredu)

VPRAŠ
ANJA

19.

Katere jedi bi si VEČKRAT (številka pomeni, katero mesto v po priljubljenosti je jed dosegla; prvo mesto (1) je vredno 5 točk,
želel/a pri šolskem kosilu?
2. mesto 4, 3. mesto 3 točke, 4. mesto 2 točki in
5. mesto 1 točko - seštevek predstavlja splošno priljubljenost jedi)
razne sladice 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 5, 2, 4, 1, 1, 3, 5 = 2+2+6+20+20=50
pražen krompir 4, 2, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 2 =6+3+20+10= 39
svaljki 4, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 1=2+6+9+16+5=38
goveja juha 1, 5, 3, 5, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3 = 2+12+8+15=37
pire krompir 3, 4, 5, 3, 5, 5, 1, 4, 4, 5, 5, 2= 4+6+6+4+5= 25
mesna lazanja 4, 2, 3, 5, 1, 3, 3, 5, 4 = 2+4+9+4+5=24
testenine 2, 1, 4, 3, 3, 5, 4= 1+4+6+4+5=20
sadje 4, 5, 5, 4, 4, 3 = 2 + 6 +3 =19
kus kus 5, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 4 = 2+4+9+4=19
tortelini 1, 5, 2, 2, 5, 4= 2+2+8+5= 17
zelena solata 1, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 5= 4+4+3+5=16
zrezki v smet.omaki 5, 5, 2, 4, 3, 3= 2+2+6+4= 14

ribe 2, 3, 3, 2 =6+8= 14
štruklji 3, 1, 4, 4, 5= 2+4+3+5= 14
gobova juha 5, 3, 5, 4, 3, 3= 2+2+9= 13
polenta 2, 4, 2, 4= 2+8= 10
panirani zrezki 3, 5, 5, 3= 6+2=8
musaka 5, 4, 3= 1+2+3= 6
zrezki brez omake 5, 3 = 4
špinačna lazanja 5, 4= 3
rdeča pesa 5, 5, 5 =3
zelenjavne kremne juhe 3
dušen riž 5, 5 = 2
paniran sir 5 = 1
golaž/ragu 5 = 1
žlikrofi

0

zelenjava v prilogi

0

mlečni izdelki 0
enolončnice 0
kruhova rezina 0
krompirjeva solata: 0

Drugo: palačinke 2x s čokoladnim namazom, njoki, lazanja, paradižnikova solata brez kisa, njoki v
smetanovi omaki, testenine, kuskus, piščanec, ocvrti piščanec, bederca, ražnjiči, rdeča pesa, cmoki,
žganci, testenine s sirom, sladoled, špageti, pecivo

ŠT.
VPRAŠANJA

VPRAŠANJE

ODGOVORI

20.

Kaj bi pohvalili pri šolski
prehrani?

- okusna hrana 11x,
raznolika hrana 8x, dobra 6x,
zdrava hrana 8x, uravnotežena prehrana,
dobri kuharji 5x, trud kuharjev, vztrajni kljub nejevolji,
vse je super 5x, razen hrana z gobami,
dobre sladice 5x,
veliko sadja 4x,
pica 3x,
največkrat je hrana, ki jo vsi učenci jedo 2x, hamburger 2x,
možnost repeteja 2x, dobre porcije 2x,
sveža 2x in ni iz vrečk 2x,
malica je občasno dobra 2x,
to, da nisem nikoli lačen,
boljša hrana kot na prejšnji šoli,
dobro kuhana zelenjava,
da lahko vzame vsak sam malico,
dopoldanska malica je zelo dobra,
prvovrstna hrana,
vedno topla hrana, enakomerno razporejeni obroki,
ravno prav kuhane testenine,
tudi jedi, ki jih ne maram, so znosne,
nikoli zažgana, prekuhana,
dobre priloge,
goveja juha, svaljki, špageti, štruklji, dovolj solate,
napitki, manj sladkan čaj, sok za zajtrk,
mlečni riž, nutela, kefir, čokolino,
jedi iz Pečjaka,
hot dog, fast food, hamburgerji

21.

Kaj te moti pri šolski
prehrani?

- neskuhane, trde testenine 5x in riž,
glasnost v jedilnici 4x,
odnos osebja 3x,
čaj ni sladkan 2x, pri kosilu ni sokov 2x,
premastne jedi 2x, veliko maščobe 2x,
svinjsko meso 2x,
premalo hrane 2x,
preslano 2x, suhe začimbe 2x, peteršilj 2x,
ragu 2x, ribe 2x,
burek 2x, pašteta 2x,
ni raznolika 2x,
ob 13.45 zmanjkuje hrane 2x,
omenjeno 1x:
moram pojesti malo, četudi mi ni všeč,
polovice ne maram,
se ponavlja; hrana se ponavlja vsak teden,
vedno je le ena možnost,
veliko zdrave prehrane,
pretiravajo z “zdravo prehrano” - pravijo, da je vse bio, pa v resnici ni
da je pri kosilu samo voda,
premalo sokov
nadomestilo za tiste, ki ne jedo svinjine,
preveč mesnih jedi,
premalo mesa; dobim malo mesa,
dobrih stvari (štruklji, lazanja) je na krožniku premalo,
včasih ni dveh porcij,
premalokrat gobova juha,
moti me gobova juha,
malica bi lahko bila boljša
preveč namazov, zanič namazi,
naj bo več sadja
manj poli salam, salama,
otroci česa ne marajo, pa ne umaknejo z jedilnika,
pire je brez okusa,
da včasih ne dobim, kar je na jedilniku,
mlačna hrana, prehladna hrana,
premalo sladic,

premalo sladkih jedi,
preveč sladkarij,
preveč stvari je v prahu
prevečkrat golaž,
preveč zelenjave
premalo juh,
preveč zelenjave v juhi,
zelenjava,
premalo začinjena hrana,
solate so preveč začinjene,
na solatah bi lahko uporabljali več začimb, olja in kisa nič,
da greš lahko samo enkrat po repete,
pri mlečnih jedeh bi želeli posodice za hrano, ne za tekočino,
lasje v hrani,
prepogosto iz zmrzovalnika,
hrana ni skuhana z ljubeznijo,
da se kuharji zelo malo potrudijo za večino hrane,
preklinjanje, kletvice osebja,
kruh je večkrat v sredini mrzel, star kruh,
meso v musaki je pogosto premalo skuhano,
boljša higiena
nekatere juhe,
polnozrnat kruh,
česen na solati,
napolitanke niso popoldanska malica,
ribji namaz, marmelada, sirov polžek, premastne hrenovke, mlečni riž, pica s preveč sira,
prosena kaša na mleku, sirov namaz,
enolončnice, zrezki v omaki, rdeča pesa, zelena solata, sladice, čebula v solati, špageti, gobe,
pice, kalamari, pražen krompir, zelje, paradižnik, krompirjeva solata, fižol

22.

Napiši svoje predloge glede
izboljšave šolske prehrane

več zdrave hrane 3x,
večkrat sadni sok 3x, sok pri kosilu 3x,
več sladic 2x,
več sadja in zelenjave 2x,
manj rib, enoločnic in zelenjavnih jedi 2x,
bolj prijazni kuharji 2x,
boljša higiena 2x,
večkrat palačinke 2x,
mesni burek 2x,
večje porcije 2x
pomfri 2x
Omenjeno 1x:
brez hrane, za katero vemo, da je ne maramo,
da ne bi vsak izražal želje, kaj bi jedel,
da bi lahko predlagali, kaj bi jedli / jedilnik bi sestavili učenci,
bolj pester jedilnik / večji izbor
ne spreminjajte jedilnikov
bolj sveža in domača hrana,
vodstvo bi moralo kupovati bolj kvalitetno in dražjo hrano
manj hrane iz zamrzovalnika, vrečk,
več novih jedi,
dolga vrsta v koloni,
da bi kosilo trajalo dlje
da lahko dobimo zajtrk,
da kuharji ne bi imeli tako slabega odnosa do nekaterih,
da bi upoštevali to anketo,
hrana naj bo narezana na manjše kose,
vegetarijanski meni,
da ne bi bilo svinjine,
malo več solat, mesa in juhe,
več kvalitetnih obrokov, manj bio stvari,
mali prigrizki,
red v jedilnici,
bolj topla hrana,
bolj okusne jedi (fast food),
več izbire enem obroku,

bolj raznolika malica
pri kosilu večji obroki,
manj soljeno,
da sladkajo čaj,
ne samo voda,
manj sladek čaj,
limonada,
v kakšnih juhah je preveč različne zelenjave,
več kisa na solato; bolje pripravljena solata,
pri malici manjkrat kruh,
več črnega/polnozrnatega kruha
bolj kuhana hrana, testenine; dovolj skuhano
manj golažev,
da se ne bi ponavljali kruhovi cmoki,
več mlečnih izdelkov,
sendviči brez paradižnikov,
čim več hamburgerjev,
več nezdrave hrane,
manj nezdrave hrane,
manj zelenjave,
več zelenjave, manj mesa,
več pečenega mesa; več mesnih izdelkov,
vedno na razpolago sadje in prigrizki,
več sočnega sadja,
nič sadja,
brez solate,
manj začimb,
nepekoča, blaga solata,
manj umetnih stvari,
ocvrt sir,
večkrat pomfri, krofi, palačinke, vafli
več krompirja, rib, sladic, fižolova juha več sadja in zelenjave,
da ne bi bilo paprike,
svež korenček za grizljanje,
puding,
občasno palačinke (s čokoladnim namazom),
špageti,

pire krompir in čežana,
da se brišejo pica in rogljički, želim več beljakovin, sadja, žitaric,
banane, juha, dovolj testenin,
umešana jajca za malico,
manj paštete,
brez čokolina in nutele

