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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 16.5.19, 11:11 do 5.6.19, 12:17

IZBERI SPOL. (n = 298)

IZBERI RAZRED.  (n = 298)

IZBERI ŠOLO, KI JO OBISKUJEŠ. (n = 298)
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V ŠOLI JEM: (n = 273)

Možnih je več odgovorov

SE TI ZDI, DA ŠOLSKA PREHRANA SLEDI NAČELOM ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA? (n = 298)

ALI SE TI ZDI ŠOLSKA PREHRANA URAVNOVEŠENA GLEDE NA PREHRANSKO PIRAMIDO? (n = 295)
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ALI SI ZADOVOLJEN S ŠOLSKO MALICO? (n = 289)

ALI JE PO TVOJEM V JEDILNIKIH DOVOLJ SADJA IN ZELENJAVE? (n = 289)

ČESA JE PO TVOJEM MNENJU PRI DOPOLDANSKIH MALICAH PREVEČ? (n = 289)

Možnih je več odgovorov

  namazov

  nič

  namazev

  premalo dobim za malico

  kruha

  koren

  kurc
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  sir

  zelenjavnih namazov

  raznih namazov

  salama in zemlja

  paštete

  pizze

  preveč jogurtov in kruh je vedno rjav

  nic

  čaja

  obar

  pasteta

  bio stvari

  maščob,sladkarji/živil s pretežko vsebnostjo sladkorja

  čaj brez sladkorja

  odgovori: 1., 2., 4., 5., 6., 7.,

  kruh,namazi

  slabe hrane

  juha iz makaronov

  marmelade

  župe

  /

  drugo

  rib.

  ostalo

  zdravega prehranjevanja sadja

  čaj

ČESA JE PO TVOJEM MNENJU PRI DOPOLDANSKIH MALICAH PREMALO? (n = 289)

Možnih je več odgovorov

  nič

  hamburger

  juha in pica

  fvgjwefrdyxgvftesfhzztrfdizcgjuzerzfhysdjfgsedfncsheruk zfhsncsdegjzsgććććććććććććć

  čokolade

  sladkanih pijač sladkarij
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  solate

  tekočine

  /

  faknen

  pice

  pizze

  mesa

  sladoleda!!!

  marmelad

  ne vem

  energijske pijače

  sladkani čaj ali jabolčni sok

  vode

  sladkih stvari

  slatkih stvari

  banana, hot dog, burger.

  sladkanih čajev, corn flaksov, čokolešnika, vmešanih jajc, pudinga in piškotov...

  burek

  protejinov makaronov pic hamburgerjev avokadota  banan jagod  maščob cocte fante kave kakava bele kave bombonov

  čaja

  sladoleda

  vsega je dovol

  odgovori: 3., 8., 9.,

  jogurti z sadjem

  le količina hrane je premajhna

  sladkanih čajov

  sokov in sladic

  energiskih pijač

  vse je dobro

  hrenovk

ALI SE TI ZDI OBROK DOPOLDANSKE MALICE KOLIČINSKO ZADOSTEN? (n = 289)
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ALI SI ZADOVOLJEN S ŠOLSKIM KOSILOM (n = 210)

ČESA JE PO TVOJEM MNENJU PRI KOSILIH PREVEČ? (n = 204)

Možnih je več odgovorov

  jedi s sojo

  krampirja jagod zelenjave

  pizze

  rižot

  čaja

  vode

  bio stvari

  zelenjave

  krava

  nisem na kosilu

  enolončnic

  eko hrane

  kromperja in slabe hrane

  preveč kur

  zdrave hrane

  ne hodim na kosilo

  sladkarij/živil s pretežno maščob.vsebnostjo sladkorja.,

  ničesar ni preveč

  začimb, soli, - hrana ni okusna

  nič

21.08.2019 Stran 6 / 10



www.1ka.si Prehrana 2019

  preveč riža

  kruha

ČESA JE PO TVOJEM MNENJU PRI KOSILIH PREMALO? (n = 205)

Možnih je več odgovorov

  nevem

  dobre hrane

  da maš več moznosti

  ne pohane cvetače

  peciva

  pizza

  makaronov,njokov

  hamburgerji,špageti ali makaroni bolonjez,cmoki z marelično marmelado

  peciva in špageti

  peciva hamburgerjev!!!!

  sladkih stvari

  pečen krompir

  preveč kur

  okusnih sladic

  sokov

  sokov in sladic

  sladic

  cmokov šmorna in hamburgerja

  nič

  začimb, soli - hrana ni okusna

  hamburger

  cocacole sladkarjii pic hamburgerjev jagod

  ne obiskujem kosila
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ALI SE TI ZDI OBROK KOSILA KOLIČINSKO ZADOSTEN? (n = 203)

KOLIKO VODE SPIJEŠ V ČASU, KO SI NA ŠOLI? (n = 279)

KATERO VRSTO PIJAČE PIJEŠ DOMA? (n = 279)

Možnih je več odgovorov

  sok za zmeša z vodo

  cedevita

  sadni soki

  včasih gazirane pijače

  malo lodeni čaj

  energijske pijače

  energiske pijače

  a a a fuk

  redko sokove

  vodo

  bezkov sok

  samo   vodo

  bedak
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  kave monstarja redbula shark  šparove energije vodo ledeno kavo

  sirupe

  vse

  pijem multi solo

  vodo z okusom

  voda z okusom

  sok

  sladkane čaje

  domač sok

  čaj

  gazirane pijače včasih

  soka

  razrečen sok

  domač sok brezveze

  pijem samo vodo in včasih tudi mleko

  sadni brez sladkorni soki,limonada

  pomarančni sok

  cedevita breskova voda

  cocacola

  sirup cedevita in voda.

NAPIŠI, KATERA BREZMESNA KOSILA RAD JEŠ V ŠOLI ALI DOMA.

  sir

  juhe (šola), ponfri ( doma)

  fižolova juha, testenine s tuno

  pohana cvetača,zelenjava in sadje,njoke,malo slaščic,...

  fižolova juha

  solata

  paradižnikova juha, enolončnice

  jajca

  jabolko

  sladoled

  panirana cvetaca krompir  zelenjava    v voku

  njoke

  v šoli rada jem pohano cvetačo, solata, pecivo, njoke s smetano...

  šola

  ponfri, pica

  pohan sir

  kruh in maslo

  testenine v smetanovi omaki

  pica

  rižoto,cmoke,

  njoki

  makarone z paradižnikovo omako

  riž

  špageti

  palačinke

  goveja juha,sadje,zelenjava

  korenčkovo pecivo, risi bizi

  makaroni

  pice margerite slašcice

  goveja juha , tortelini

30 / 142
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VPIŠI POHVALE, PREDLOGE, PRIPOMBE. PAZI, DA NISI ŽALJIV.

  kruh in marmelada  kruh in čokoladni namazi

  premalokrat so hrenovke, pica, salama

  prevečkrat so makaroni

  kruh in marmelada so vsakic odlicni

  zelo so dobri njoki in makaroni.

  zelo sem vesel ko je na jedilniku pečeno ocvrt krompirček

  vredu hrana

  veliko sadja in zelenjave-pohvalno

  dajajte več sladic in juh

  preveč bio stvari premalo sladic in raznih sokov pa jagod in podobne stvari

  všeč mi je veliko sadja, tudi suhega, ukinil bi juhe pri dopoldanski malici

  rad imam hotdog.

  več pice in hamburgerja

  hrana je še kar dobro narejena, omake so zelo dobre

  manj namazov

  je dobro ampak mogoče je malo brez okusa

  zelo mi je všeč kosilo samo malo večje porcije bi rad

  srednje dobro

  pri malici bi lahko dali več hrane ki jo otroci radi jejo

  nwm

  sira in sirnih namazov je preveč.drugače pa je malica vredu

  večinoma je dobro

  preveč posušenih sadji

  všeč mi je sladoled drugače pa ok

  lahko bi dal tud pico=_=

  zelo mi je všeč malica in kosilo ampak  preveč svinskega mesa je in premal mleka

  zelo je dobro

  meni je kosilo vredu

  ta hrana je res zanič in s tem se strinja cela šola sepravi bi bilo treba nekaj spremeniti

  vse
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