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Zbiranje podatkov je potekalo od 8.6.17, 21:53 do 28.6.17, 10:14

Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? (n = 99)

Možnih je več odgovorov

Ali je po vašem mnenju šolska prehrana raznovrstna? (n = 99)

Možnih je več odgovorov

Kako ste zadovoljni s šolsko prehrano?  (n = 98)

Obrazložite svojo oceno, ki ste jo podali. Napišite morebitni predlog ali sporočilo v zvezi s šolsko prehrano.

  sami med tednom nimamo veliko časa za kuhanja, zato me veseli, da je jedilnik zelo raznolik. zaradi tega otrok je tudi hrano,ki je

sami nimamo časa pripraviti.  vsa pohvala načrtovalcu jedilnika ter osebju v kuhinji, ki se trudite za dobre in pestre obroke!

  kot starša sva zadovoljna. otroka pa imata kakšne pripombe npr. po zaporednih toplih dnevih bi pila osvežilno pijačo imeli pa so topli

čaj

  imam dva otroka na šolski malici, eden ne poje skoraj nič drugi pravi ,da je malica super. to sem napisala ,zato ker je težko

obrazložiti oceno , ker imam dve skrajnosti. 

  lahko bi bolj upoštevali želje učencev.

  otrok  nikoli ne potoži, da bi bilo karkoli narobe ali celo zanič.

  če otrok ni zbirčen, ni nobenega problema ...
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  pohvale za sestavljanje jedilnikov, ker vem, da vlagate ogromno časa za to. izbirate sezonska živila, vključujete lokalne pridelovalce,

kljub omejitvam, ki jih javni razpisi imajo. kar tako naprej,

  tudi otroka sta zadovoljna. res pa je, da nista izbirčna. rada jesta. tudi z osebjem se razumeta. kar tako naprej.

  otroka hrano pohvalita tako, da nimam pripomb.

  kar smo spremljali so obroki pestri in sestavljeni iz zdravih sestavin.se pa zavedamo da vsem nikoli ne bo vse všeč je pa prav da

probajo vse.

  otrok pravi da ni okusno in da je kar \"nekaj\". v začetku šolskega leta je pohvalil hrano, ko se je vrnil kuhar je šlo pa zopet na

slabše. glede na to da je količinsko švoh jedec je moteče to, da kadar je kosilo okusno je premalo in ne dobi repete. nihanja pri

potrebah so zato, ker so nihanja v kvaliteti. prva dva meseca je jedel v 80% primerih kosilo, od takrat je enako kot lani v 20%

primerov. pred tem je bil s hrano v šoli zadovoljen.

  pozdravljeni!   vem, da so otroci vse bolj izbirčni, ampak pogosto imate pa na jedilniku jedi, ki jih otroci sploh ne jejo. vaš preskok iz

nezdrave v zdravo prehrano je prevelik in zato otroci večinoma pridejo domov lačni. se mi zdi, da bi zdravo prehrano lahko

poenostavili, pa bi bila vseeno \"zdrava\". lp

  preveč kruha in mlečnih izdelkov

  s šolsko prehrano smo zelo zadovoljni, saj otrok nikoli ne pride domov lačen :))

  preveč mesa, saj je na jedilniku skoraj vsak dan. lahko bi že končno ukinili paštete in hrenovke, saj je to prazna predelana hrana,

brez hranilne vrednosti.

  otroka se ne pritožujeta nad hrano v šoli. lepo se razvijata, česar ne marata pač ne vzameta. vse ok.

  nakup bolj kakovostne, lokalno pridelane hrane, kolikor je to mogoče. naj ne bo cena edini kriterij.

  hrana v šoli ni primerna imenu prehrana. zdrava prehrana ni to da kuhate pripravljene izdelke, ki so povrhu še neokusne, preveč

kuhane in zdravju škodljive. nimate trohice vesti za vse otroke v šoli, ne za lastno potomstvo , ker  vam je pomemben samo denar. še

prašičem ne bi dal take hrane. 

  kar tako naprej saj sta otroka zadovoljna.

  hladno, razkuhana...

  bilo bi fino, da si otrok lahko vzame vsako komponento posebej, saj veliko otrok ne je vsega. verjetno bi potem otroci več pojedli.

  ob petkih (zlasti to velja za postni čas) je na jedilniku meso, kakšen drug dan pa je recimo brezmesni jedilnik. sicer velja, da postni

čas in vzdržek od mesa ob petkih (razen rib) krščanske otroke strogo ne zavezuje. vendar, če imate posluh za muslimanske otroke bi

bilo prav, da ga imate tudi za kristjane, ki še vedno predstavljajo večino na šoli. pričakujem, da boste pri sestavljanju jedilnika v

bodoče pokazali malo dobre volje in to upoštevali. verjamem, da je bilo diskriminatorno ravnanje na tem področju zgolj slučaj. s

spoštovanjem! 

  manj rafinirane maščobe, belega sladkorja, manj uporabe bele moke, več zelenjave (ekološka pridelava ali pridelava okoliških

kmetov, ne pa iz italije.), več uporabe polnovrednih žit in stročnic. namesto koncentratov predlagam uporabo svežih začimb in zelišč,

ker pripomorejo k prebavi pa še zmanjšajo pogostnost prehladnih obolenj.

  preslane juhe in riž. korenčkov sok je v vrtcu boljši. drugače smo zadovoljni s prehrano.

  če sem iskren, se mi zdi, da kvaliteta hrane ni na najboljšem nivoju. po lastnem opažanju in pogovoru z raznimi starši, ki imajo

otroke že dalj časa v šoli, menijo enako. je pa bila baje kakšen let nazaj hrana veliko kvalitetnejša. če se ne motim je takrat za to

skrbela ista oseba kot za vrtec.

  veseli me, da imajo otroci vsak dan na razpolago sadje oz. zelenjavo in da za malico ni sladkih stvari. kosila so zelo raznolika 

  večkrat potožita, da kosilo ni bilo dobro

  za malico vecja izbira kruha.

  še več bi morali ozaveščati zdravo prehrano, spodbujati, da jedo več zelenjave. skoraj vsak dan je na meniju meso, kar je preveč.

podpiramo nesladkane pijače in vodo za žejo. sadje, zelenjavo, suho sadje in oreški za prigrizke.  

  zelo pogosto polnozrnat kruh, veliko je sadnja, tudi zelenjave, maladva sta zelo zadovoljna... morda še več lokalno pridelane hrane,

če bo mogoče (jogurt, med, jabolka, slive, zelenjava...)... 
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