
Šolska prehrana - starši

ANALIZA - GRAFI

Kako pogosto spremljate šolske jedilnike? (n = 245)

Ali poznate spletno stran "ŠOLSKI LONEC"? (n = 241)
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Ali poznate priročnik "Smernice zdravega prehranjevanja"? (n = 241)

Kako ste zadovoljni z dopoldansko šolsko malico? (n = 236)
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Ali vaš otrok hodi na kosilo? (n = 235)

Kako pogosto vaš otrok hodi na kosilo? (n = 150)
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Kako ste zadovoljni s šolskim kosilom? (n = 149)

Spol vašega otroka? (n = 233)
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Razred, ki ga obiskuje vaš otrok? (n = 229)
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Bi nam radi še kaj sporočili?

Q10 Bi nam radi še kaj sporočili?

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

imela bi pripombo in hkrati željo, da bi

šolsko malico, ko gredo otroci na izčet z

avtobusom zamenjali za bolj kvalitetno.

sedaj poleg jabolka, dobijo žemljo z

dvema rezinama salame. mislim, da je

bolje, da je sploh ne bi dobili, saj jo

vedno vržemo proč.

1 0% 2% 2%

prilagodite porcije prehrane starosti

učencev. na predmetni stopnji dobijo

toliko, kot na razredni, lačni so pa 3x

bolj.

1 0% 2% 5%

obroki so majhni 1 0% 2% 7%

vec izdelkov iz domacih - blejskih

dobaviteljev
1 0% 2% 9%

na splošno je otrok s prehrano v šoli

zadovoljen.
1 0% 2% 11%

mal manj uporabljajte hitro obdelano

hrano in predelano.
1 0% 2% 14%

otrok pove, da so hrenovke, govedina in

korenčkova juha neokusni in jih ne

poje. preverite nošenje mask med

deljenjem hrane. baje je nimajo

pravilno nameščene in med deljenjem

govorijo v hrano.

1 0% 2% 16%
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morda kruh malo manjkrat na jedilniku. 1 0% 2% 18%

dajte nujno izboljsati hrano in kolicino

tudi.
1 0% 2% 20%

količina malice za prvi razred in sedmi

ne more biti ista. mislim, da otrok v

sedmem razredu poje več kot otrok v

prvem.

1 0% 2% 23%

/ 3 1% 7% 30%

priporočljiva bi bila priprave hrane iz

surovin lokalnega izvora ob upoštevanju

smernic zdravega prehranjevanja.

1 0% 2% 32%

moj otrok je s solsko prehrano zelo

zadovoljen. je alergik in sem hvalezna,

da tako dobro poskrbite zanj, prav tako

sem hvalezna, da ima na voljo topel

obrok. odgovorila sem, da sem

zadovoljna, ker nimam vpogleda koliko

je ekolosko pridelane hrane ipd., prav

tako pa tudi ne vem kaksna je pestrost

hrane. mi pa otrok pove, da je hrana

odlicna in vidim,.da zelo rad je, tako da

sem zelo zadovoljna. ...

1 0% 2% 34%

jedilnik se preveč ponavlja, lahko bi

nanj uvrstili kakšno novo jed. za fante

predmetne stopnje je porcija

premajhna.

1 0% 2% 36%
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- svetujem uporabo manjših pakiranj

(marmerada, med, pašteta, namaz....),

da lahko dobi vsak svoje, saj v trenutni

situaciji ni priporočljivo, da vsi z enim

nožem / žlico jedo iz iste posode

1 0% 2% 39%

več sadja in zelenjave 1 0% 2% 41%

pohvala vodji prehrane za

organiziranost in zahvala za ves trud.
1 0% 2% 43%

nad prehrano nikoli nisem bila

razočarana. zelo se trudite. hvala.
1 0% 2% 45%

ko je anketo izpolnjevala hčerka, iz 4.

razreda, je sama od sebe pogrešila

vprašanja o tem, kako je zadovoljna s

prehrano. torej preprosto ali ji je dobra.

ni nujno, da smrenice zdrave prehrane

in všečnost prehrane ne gresta z roko v

roki. torej, vprašanje ali je hrana

otrokom tudi okusna, bi bilo na mestu.

lep pozdrav.

1 0% 2% 48%

malica ne more bit enaka za mlajše in

najestnike
1 0% 2% 50%

dobrodošlo bi bilo, da si otrok lahko

vzame tisto hrano, ki mu je všeč, tudi

večjrat in ne da je to pogojeno s tem

da, recimo, najprej poje juho ali glavno

jed... če želi dve sladici, naj ima to

možnost. drugače se mi zdi prehrana

kvalitetna, morda bi ponudili še več

raznolikih jedi... ?

1 0% 2% 52%
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po moji oceni je prehrana v šoli v redu,

tudi prejšnja leta je bila moja ocena

taka, ko je sin hodil tudi na kosilo. kar

tako naprej.

1 0% 2% 55%

premajhni obroki malice 1 0% 2% 57%

imam pripombo glede solskih malic, ki

jih otrok dobi ko gredo na solski izlet.

vedno je zemlha in dvecrezini suhe

salame. le to otrok vedno prinese nazaj

in zal zavrzemo.

1 0% 2% 59%

zelo dobra hrana! 1 0% 2% 61%

pozdravljeni, moj otrok pove o malici

naslednje negativne stvari: - zelenjavni

namaz ni okusen, v glavnem ima okus

po kumaricah - raje bi jedel nekaj

takega kot mu namaz - mlečni riž ni

okusen (je voden) - kisla smetana in

kruh ni dobra kombinacija - kadar je

kruh z namazom pripravljen že prej (ne

mažejo sami), se vse že posuši, preden

dobijo hrano pohvali naslednje: - sadja

je ...

1 0% 2% 64%
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hčerka mi zelo velikokrat reče, da kosilo

v šoli ni bilo dobro in da ni jedla nič,

včasih samo juho. in resnično ni

izbirčen otrok in zelo rada je. celo za na

primer testenine bolognese ali

testenine v smetanovi omaki (ki sta

roko na srce zelo preprosti jedi in sploh

ne morem verjet kako lahko to narediš

zanič) reče da je bilo tako ogabno da

sploh ni mogla pojesti. vem, mislili si

boste ...

1 0% 2% 66%

vem, da je težko zagotoviti resnično

zdravo in raznoliko hrano v takšni

količini. prosim, nadaljujte z dobrim

delom.

1 0% 2% 68%

malica je preskromna in \ "dolgočasna\

", pogrešam več sveže zelenjave

(narezano korenje, paprika, paradižnik

kumara...), jedilnik se ponavlja, skoraj

vsako sredo mlečni riž, več ječmenova

kave,mleko z medom in podobnih

napitkov

1 0% 2% 70%

otrok pove, da je z malico in s kosilom v

splošnem zadovoljen.
1 0% 2% 73%
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opazila sem, da je po koncu

“karantene”ko so se v solo vrnili le otroci

prve triade, sin raje jedel kosila v soli in

jih ves cas hvalil. ko so se vrnili se ostali

oddelki panje pojamral, da ni vec tako

zelo okusno :)

1 0% 2% 75%

jedilniki so raznoliki, zdravi, dobri. tudi

doma kuhamo \ "najljubše jedi\ " le

občasno, večkrat porabimo kaj od

prejšnjih dni. v šoli pa so kosila dnevno

sveža. hvala vam!

1 0% 2% 77%

večkrat bi želel dodatek, porcije

majhne.
1 0% 2% 80%

kvaliteta hrane je zelo vprašljiva.

predvsem takrat ko je v prvi vrsti ta

odvisna od višine stroška. to je danes

prepogosto ali že vsakdanje. pogreta

hrana tudi ni dobra. za otroke bi bilo

najbolje, da se uvede lastna šolska

kuhinja, pa tudi, če je to malo dražje.

investicija v otroke nikoli ni slaba.

1 0% 2% 82%
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moj otrok večkrat potoži da je hrana

razkuhana neokusna in postana. ni

možnosti da bi dobil npr. samo

testenine brez omake ali pa npr. solato

brez kisa. nekaj kar nebi nikogar preveč

zamudilo otrok pa bi bil sit., ker je že

vse poporcionirano. menim da bi otroci

morali na voljo vedno imeti sveže sadje

ali zelenjavo.

1 0% 2% 84%

večje porcije bi lahko bile ker velikokrat

pride lacen domov
1 0% 2% 86%

moj sin pravi, da je hrana v šoli odlična

in se zahvaljuje kuharicam, da tako

odlično kuhajo :)

1 0% 2% 89%

sin večkrat pove, da ima pri kosilu

premale porcije.
1 0% 2% 91%

jedilniki naj vsebujejo manj enostavnih

ogljikovih hidratov (za malice je namreč

še vedno preveč nezdravega kruha - bel

kruh, makovke ipd.). vključi naj se več

zdravih žitaric (kvinoja, proso, ajda, oves

ipd.), semen in oreškov (zdrave

maščobe, ki jih otroci v fazi rasti še kako

potrebujejo!). zakaj otrokom za malico

ne bi ponudili npr. prosene kaše s

suhimi slivami, grškega jogurta s ...

1 0% 2% 93%

malice premalo 1 0% 2% 95%
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ko smo bili mi otroci smo imeli v šoli

kuhinjo in kuharice, ki so nam kuhale

obroke. kadar je bil na jedilniku golaž,

so kuharice rezale čebulo, meso,... in

skuhale golaž. to so bili lepi običaji. z

veseljem se spominjam šolskih obrokov.

1 0% 2% 98%

-boljši kruh, v jedilniku lahko piše

polnozrnat, ampak ga po navadi ni, -

bolj zdrava žita za gres, recimo pirin, -če

nima otrok zdravniško potrjene

intolerance na laktozo, pa vseeno ne bi

konzumiral mlečnih izdelkov mu to ni

omogočeno, zakaj, če se za alergike

kuha na kokosovem mleku, ne more

otrok izbrat te opcije - pri današnji

raznoliki ponudbi izdelkov bi morali

stremeti k čim ...

1 0% 2% 100%

Veljavni Skupaj 44 18% 100%

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 185 76%

-3 (Prekinjeno) 16 7%

Skupaj 201 82%

SKUPAJ 245 100%
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