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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 3.6.19, 10:09 do 29.8.19, 10:19

Prehrano mojega otroka v vrtcu spremljam: (n = 19)

Kje preberete,pregledate jedilnik?

  na internetu in oglasni deski

  na internetni strani

  preko telefona

  spletna stran, vprašam otroka

  na oglasni deski skupine

  spletna stran ali pri vhodu v garderobi

  spletna stran

  vrtcevska spletna stran

  internet

  pred igralnico

  na oglasni deski

  na spletni strani vrtca/šole

  na netu

  na internetu

  na spletu

  v službi

  preberem jedilnik

Kaj menite o dopoldanski sadno zelenjavni košarici v našem vrtcu,ki naj bi otroke navajala na uživanje zelenjave in sadja?

  pohvalno

  super, lahko samo pohvalim - otroci celo doma raje jedo sadje

  super. podpiram.

  super

  menim da bi morala biti bolj primerna za otroke

  se strinjam, za malico je taksna vrsta najprimernejsa

  zelo dobrodošlo

  super,da se navadijo na nove okuse

  pri naši je pomagalo, tako da sedaj je vse,kar tako naprej

  super ideja

  zelo zaželjeno

  zelo podpiram
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Katere jedi iz spodnjih kategorij ima vaš otrok rad? (n = 18)

Možnih je več odgovorov

Kako ste zadovoljni s pestrostjo jedilnikov? (n = 18)

Možnih je več odgovorov

Zapišite svoje mnenje glede prehrane v vrtcu.

  je v redu. nimam pripomb.

  s prehrano smo zadovoljni.

  prepogosto je na jedilniku napisano nekaj, potem pa je za jesti nekaj drugega, navadno slabšega oz. manj kvalitetnega

  včasih je mogoče kar preveč kalorično. spomnim se malice: frutabela ploščica in sadni fruktalov sok. drugače pa je hrana dovolj

razgibana, in tudi otrok pohvali da je okusno.

  zelo dobra izbira jedi. mogče, bi otrokom, ki ne jedo kisle solate, dali na izbiro neslano in nekislo. drugače pa vse pohvale.

  ponujati bi morali moznost vegetarijnske prehranw in se  priblizevati sestavi jedilnikov brez procesirane hrane.

  za popoldansko malico je kruh nepotreben oz. če je že naj bo v kombinaciji s kakšno hrano, ki paše na kruh in ne s sadjem

  zelo dobra.

  sem zelo zadovoljna glede pestrosti, otroci tudi doma raje poskusijo nove in bolj zdrave jedi. res pohvala kuharjem in ostalim, ki

sodelujejo pri pripravi obrokov.
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  dobro,zdravo, ,še sami kdaj kuhamo po vašem jedilniku

  prehrana je zelo pestra in jo otrok večkrat pohvali.

  sama si še nisem ustvarila mnenja, otrok pa večkrat potoži da mu ni všeč hrana (predvidevam, da kosilo)

  menim, da je prehrana dobra in pestra, mogoče bi morali vpeljati pozimi maloveč kislega zelja in repe, da se otroci bolj navadijo.

mislim, da imate tega premalo, samo segadin golaž je premalo.

  zelo dobro

  hrana v vrtcu šenčur je dobra, super, raznolika, za vse okuse otrok. tudi zadovoljna sem glede popoldanske malice,ki ste jo

spremenili da je manj kruha in več  pekovskih izdelkov kot npr.rogljiček, štručka,grisini........ mlečnih kot so jogurt..... otroci v večini

samega kruha ne obožujejo, edino v primeru zajtrka. skratka vse pohvale organizatorju prehrane, kuharicam. lep pozdrav in lep dan

  preveč kruha za malico!!!!!
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