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DRUGI DEL ANKETE IZPOLNJUJEJO SAMO UČENCI, KI PREJEMAJO ŠOLSKO KOSILO.Ali si zadovoljen z
jedmi, ki jih ponujamo pri šolskem kosilu? (n = 210)
Možnih je več odgovorov

Odgovori

Frekvenca

kosila so mi všeč čeprav se velikokrat ponovijo
pri kosilu si želim večkrat skutine štruklje
šolska kosila so občasno preveč mastna in postana. nekajkrat sem dobil/a tudi ohlajeno hrano. solata je večinoma brez okusa.
več mesa
včasih mi je všeč
nimam kosila
palačinke
hrana ponavadi ni dovolj skuhana ali pa ni okusna
v jedi so lasje!!!!!!
več sladic (kremna rezina), sladoleda
včasih je ogabno
mlinci
sladoled
zmeraj imeti pijačo
ni raznoliko in skoraj v sak torek je makaronovo meso ki ga nimam ravno ne kaj rada
šolska kosila so mi všeč, vendar ne vedno saj ne jem vsega ponujenega
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želm si da ko bi bilo kosil bi lahko pri vsaki hrani dobil repete:)
njoki s smetanovo omako
nemem kosila
šolska kosila so preve umetna
velikokrat jem tisto kar dobim
hamburger
preveč rib
preveč svinjine
solata je preslana

Kaj meniš o velikosti porcije šolskega kosila? (n = 200)

Tvoji predlogi za šolsko malico:
rogljiček 7 days
ne maram babičinega namaza zaradi drobnjaka
vec mlecnih izdelkov
tortilije, kebab, donut,
več mlečnega zdroba
rižev narastek večkrat na mesec
hot dog, frutabele
lešnikov namaz,beli kruh,čaj
čim vec delikatest
preveč mlečnih izdelkov,vec sokov,melka,kakava
čim več delikateste
kroglice z mlekom
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več pekovskega peciva
pomfrit
gres
pohane šnite
čokoladne krogljice, sirove štručke, palačinke
majn mlečnih izdelkov
več pic
ledeni čaj
ne bio hod dog
malica je super
kosmiči
nimam ga
nimam malice
naj bo manj senvičov in bel kruh in sladek čaj
pica
nimam predloga.
bolj raznolika in bolj dobra ne mlečnega kuskusa ker je potem veliko pomij ali doma narejen ribji namaz ker so samo zmiksane ribe nobene druge
sestavine ne držijo se recepta!plačaš malico in dobiš nekaj kar vedo da skoraj nobeden ne je.glede sadja pa če ga obljubite naj bo, ne pa da je samo
enkrat na teden. če ne ješ malice, pa vzemi sadje samo kako, če ga ni!!!! drugače pa vedno dobimo hrano tik pred rokom, in nekatere jedi iz vrečke,
in to naj bi bilo zdravo?!?!!
čokoladni žepki
Tvoji predlogi za šolsko kosilo:
če učenec predmetne stopnje poje malo manj bi lahko bil naročen na malo kosilo saj gre drugače veliko hrane v ostanke!!
dunajski zrezek, ponfri
kuskus
bederce svalki in smetanova omaka
krvavice
zelo me moti korenčkova omaka, ki je prelita čez govedino! moti me tudi, ko dobimo samo juho in sladico. večkrat bi želel/a mafine, palačinke
(ki imajo več marmelade in so bolj mehke)!
več hrane za kosilo
mlinci
čevapčiči
hamburger
juha s kroglicami ,krompir ,blitva ,riba ,fižol.
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pomfri, kebab,dunajski zrezek
pizza
ocvr krompirček in dunajski zrezek (ketchup)
nimam predlogov za drugačno kosilo.
pica, sok
nimam predlogov za kosilo.
špageti
bedrce!!!!
zelena solata
nič
šolsko kosilo je včasih dobro včasih ne.
pomri in hamburger
naj ostane takšno kot je
špinača
pomfri, lignji, kuhani raki z omako, čevapčiči, pleskavica, čebula, hamburgerji
čufti v paradižnikovi omaki ,svaljki v smetanovi omaki
več nagecev in špinače
nimam idej
super
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