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Katero šolo obiskuje vaš otrok? (n = 169)

Kateri razred obiskuje vaš otrok? (n = 169)

Kako spremljate prehrano vašega otroka?

(n = 168)

Možnih je več odgovorov
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Ali ste zadovoljni z informacijami o šolski prehrani na naših spletnih straneh? (n = 161)

Ali vaš otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje? (n = 168)

Ali ste zadovoljni s količino hrane, ki jo ponudimo pri MALICI? (n = 168)
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Ali ste zadovoljni z jedmi, ki so ponujene pri MALICI?

(n = 167)

Vaše pripombe in predlogi za šolsko MALICO:
več beljakovin in manj ogljikovih hidratov
moti me to, da če otrok ne je mlečnih stvari oz. mlečnega gresa , in prosi učitelja za kos kruha in ga ne more dobiti se mi ne zdi prav, zato prosim
naj se na tej plati nekaj naredi da ne bo otrok lačen ker malice so res v malih količinah in otroci odhajajo več ali manj lačni od mize.
vec sadja zraven malice
več mlečnih jedi
lahko bi bila dva različna menija in bi si ga otrok sam izbral
nimam
nimam posebnih pripomb
zelo se trudite ponudit zdravo prehrano, vendar menim, da je namazov (skutini, zeliščni ipd.) preveč. potem pa se zraven ponudi še ajdov kruh, ki
ga veliko otrok je s težavo.
odlično poskrbljeno
več domače hrane
ne vem kaj je moj otrok ki ima v šoli dieto, ker za diete ni nikjer napisano kaj alternativno dobijo otroci z dieto
normalno sladek čaj normalno slana in ne tako trda polenta in nasploh da bi bila hrana bolj okusna.
če ima otrok dieto, bi bilo potrebno temu prilagoditi obrok, ne pa da potem dobi samo kruh. verjemite, da se otrok počuti slabo in odrinjenega.
sine ne mara klobas, sam kruh ( v v sendviču) je zelo dobordošel, da vsaj nekaj poje
preveč je kupljenih, sladkih izdelkov: bureki, potičke, pize, zavitki
večkrat namazi na kruhu (maslo, med, sirni,..), manjkrat že gotovi pekovski izdelki (pica, krof,...)
prevečkrat so namazi-več klobas
oličini, tako da si lahko učenec sam vzame kolikor pač želi
manj zeliščnih namazov, večje količine, ki bodo primerne tudi za višje razrede,
namaz iz posušenih paradižnikov v oklju, avokadom in začimbami, več lastnih namazov; pizza za malico mi ni najboljša jed, čeprav je zagotovo
zelo priljubljena
pašteta argeta junior
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premajhni obroko,ko gre sin po repete običajno dobi samo prilogo
še več lokalno pridelane hrane
nič hrenovk, nič paštet, manj belega kruha
večkrat bi lahko bila topla malica- mlečni obrok, ne mrzel kos pizze...
manj sladkorja
hrana se ponavlja... toliko namazov hrnenovke kosmici jogurti...
vse je super 1a.
kadar je na jedilniku sadni jogurt, bi mogoče lahko zraven ponudili tudi navdnega
30 / 44
DRUGI DEL ANKETE IZPOLNJUJEJO SAMO STARŠI OZ. SKRBNIKI, KATERIH OTROCI PREJEMAJO ŠOLSKO
KOSILO.Kako pogosto vaš otrok prejema ŠOLSKO KOSILO? (n = 142)

Ali ste zadovoljni s pestrostjo in raznolikostjo ponujenih jedi pri KOSILU? (n = 142)
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Ali ste zadovoljni z velikostjo porcije KOSILA? (n = 143)

Odgovori

Frekvenca

sladice so premajhne
kadar je dobro ne dobijo dodatne hrane drugače pa
njokov, svaljkov bi lahko bilo več
večinoma je dovolj velika, ko pa ima otrok premalo, lahko gre po dodatno htano, kar je pohvalno
ne vem, kakšne porcije dobijo otroci
včasih bi še repete
brez okusa
če je na jedilniku hrana,ki otroku oač ne tekne, me moti odnos kuharice, ker otroka sili v to, da mora pojesti. tudi vsakemu odraslemu človeku
nekatere jedi teknejo bolj, druge manj. seveda pa nikogar ne sili, če mu hrana ustreza :o
možnost da otrok pove, koliko želi
Vaše pripombe in predlogi za ŠOLSKO KOSILO:
nujno izobraževanje kuharic, da izboljšajo tehnike in okuse (razkuhani makaroni, preveč pečeno meso itd)
predlagam, da se še več pripravlja sezonskih jedi (npr. špargljeva rižota),
moti me le to, da se je nekajkrat zgodilo, da moj otrok ni dobil dodatne porcije. ko je šla repete iskat deklica, ki ima med kuharicami
poznanstvo, je hrano dobila.
priprava je zelo slaba, hrana predolgo stoji že pripravljena
super 1a.
ni pripomb, odlično
kdaj pa kdaj tudi kaj, kar ni bio, eko.......pa bo, sicer je pa hrana ok.
isto več kot odlično od vas prejemamo tudi kosilo za domov več kot zadovoljni kuharice zlata vredne... hvalaaa
večja porcija, ker ima premalo časa, da bi si šol še po eno porcijo, ker eni pojejo malo in so nemirni, grejo pa skupaj nazaj v razred.
kej bolj dobrega
nekulturne kuharice,,, gledajo kateri otrok je od katerega direktorja ta dobi več, drugi malo??? a cena je za vse enaka!!!
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več tradicionalne slovenske hrane
nimam
lahko bi bila dva različna menija in bi si ga otrok sam izbral
več vrst raznolikih solat in prilog v malih količinah
moj otrok je zelo zadovolen
če otrok ni izbirčen, je vse dobro.
nemara nekoliko večja pestrost jedilnikov oz. raznovrstna ponudba toplih jedi (ribe: losos)
včasih je tako dobro da bi rad še repete
premalo sadja zelenjave, preveč sladke in industrijske hrane
a je možno malo več vege prehrane
ne razumem, zakaj se otrokom ponuja krompir v prahu, predlagam tapravi pire krompir ter ne razumem cenenih pudingov, polnih dodatkov in
sladkorja, ki jih otroci dobijo. predlagam, da puding skuhajo kuharice same. glede na število kuharic, mislim da to ne more biti problem.
včasih bi lahko bila priloga mlinci
hrana naj bo kuhana ne pogreta najprej pripravljena
da se odstrani samopostrežni aparat za zelo sladek sok - otroci se napijejo te sladkobe, nato nihče ne čuti lakote. mislim da bi bila voda čisto
dovolj.
se mi zdi, da sem v prejšnjih točkih napisala dovolj. hvala
večkrat skutini štruklji, manj enolončnic in obar,večkrat doma narejeno pecivo,manj industrijskih slaščic in pakiranih pudingov
več domačih izdelkov, npr. kruh, jušni rezanci...
/
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