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nimam pripomb, moj otrok pove, da je hrana v vrtcu dobra. sem zelo zadovoljna. 
1 1% 3% 3% 

nakup kakovostnih živil 
1 1% 3% 5% 

prevec je mesa, suhih izdelkov, kruha. hrane, ki niso primerne ta otroke v jaslih. manjka izbira vegetarijanskega ali veganskega obroka. vec, bi moralo bit zelenjave in sadja, zdravih obrokov, predvsem lokalna in 
ekološka hrana in ne najcenejša. 

1 1% 3% 8% 

nimam pripomb 
1 1% 3% 11% 

manj cokoladic/frutabel, namesto tega samo sadje. ostalo je zelo ok in naj tako ostane! 
1 1% 3% 13% 

bolj zdravo,manj sladkega,nič ocvrtega. kombinacije so vcasih neprimerne. 
1 1% 3% 16% 

včasih je na menuju hrana, za katero se zdi, da je otrok v jaslih ne more samostojno pojesti. a verjamem, da je ustrezno prirejena zanje oz. da jim vzgojiteljice pri tem pomagajo. raznolikost za vsejedce nam je ustrezna. 
1 1% 3% 18% 

manj sladkih pijač. manj sladkarij kot npr. frutabele in podobno. pica za malico se mi ne zdi primerna. 
1 1% 3% 21% 

manj pekovskih pripravljenih jedi , omake zgoščene na primeren način, 
1 1% 3% 24% 

nimam drugih predlogov ali mnenj 
1 1% 3% 26% 

vecji obroki oziroma moznost dodatka na zacetku obroka (za pocasne), ce to zelijo. 
1 1% 3% 29% 

več lokalne hrane 
1 1% 3% 32% 

prehrani v vrtcu doslej nisem redno sledila, bom dala odsedaj naprej več poudarka na to. moja otroka sta s prehrano zadovoljna in se mi še nista nič pritoževala glede tega, da jima karkoli ni dobro ali da dobita premalo 
hrane. se bomo pa odslej večkrat pogovarjali o tem. 

1 1% 3% 34% 

preveč sladkega 
1 1% 3% 37% 

želela bi si, da bi imeli otroci na jedilniku več nepredelane, ekološke prehrane. manj salam in kruha, mogoče kakšna več jed na žličo. tudi buhtlji/krof semizdi da so kar pogosto na jedilniku in se mi za jaslične otroke to 
res ne zdi primerno 

1 1% 3% 39% 

moji otroci so zadovoljni in pojejo, tako da nimam posebnih pripomb. predlagam, da bi bolj pogosto pili, ker naše telo rabi dosti tekočine. 
1 1% 3% 42% 

o kakovosti hrane žal ne morem komentirati, ker starši razen opisa hrane nikoli ne pridemo realno v stik s hrano. na splošno nimam pripomb. zdi se mi da so popoldanske malice količinsko premajhne. 
1 1% 3% 45% 

nič slabega sladkorja, več zelenjave, saj je tapri otroku izziv 
1 1% 3% 47% 

kar veliko ostaja bi bilo za nadomestit s čim podobnim. 
1 1% 3% 50% 

minestrce za jasli,bi lahko ble zmiksane,kremne. 
1 1% 3% 53% 



zajtrki v jaslih bi lahko bili bolj prilagojeni 11 mesečnim otrokom, brez sendvičev, več kuhanih žit na mlečni osnovi ( riž na mleku, zdrob na mleku..). bolšja kakovost sestavin hrane ( omake in paradižnikove mezge), ki 
so polne konzervansov in barvil. ter kvaliteta sadja ( kar je razvidno vsaj pri popoldanski malici) je slaba, neokusno sadje, otolčeno, ognito. bolj pestri meniji, včasih imam občutek da so obroki precej slani. in večja 
pomoč vzgojiteljic pri hranjenju najmlajših otrok, pomoč, ki se jo pričakuje in plača, da otrok vsaj kaj zaužije pri obroku in zadosti lakoti, čeprav naj bi bil po pedagoških standardih že dovolj star za samoprehranjevanje. 

1 1% 3% 55% 

moje mnenje: preveč hidratov (kruha) in premalo sveže zelenjave in sadja, ki bi lahko bilo že pri dopoldanski malici narezano (paprika, kumarice, olive, hruška, jabolka,...). za kosilo jasličnih otrok se mi zdi pomembno 
da vsebuje tudi juho ali minešterco. 

1 1% 3% 58% 

moj otrok pride iz vrtca takoj po kosilu, se dobro da imam to srečo, saj velikokrat že takoj reče da je lačen. vem da velikokrat kadar je za kosilo dobro(npr.pasta), zmanjka za dodatek. enota vogrsko. mislim da to ni prav, 
vem da to velja tudi za šolarje. moti me to ker vsi ne jedo vsega, tudi odrasli ne. bi pa morali zato poskrbeti da so obroki dovolj veliki. zneski ki jih plačujemo za hrano niso majhni in naj boš torej za to poskrbljeno. hvala 
in lep pozdrav. 

1 1% 3% 61% 

kar tako naprej 
1 1% 3% 63% 

več popoldanske malice,otrok je večkrat lačen 
1 1% 3% 66% 

pogrešam vpr. o kakovosti hrane. preveč oh. sirova pica za zajtrk, krof?? za pijačo lahko dobijo vsak dan drugo iz prej.strani. 
1 1% 3% 68% 

slabša kvaliteta hrane kot prejšnji dve leti. preveč oh, samo en dan v tednu brez mesa, popoldanska malica kruh in sadje??? piškoti in mleko, pakirani grisini, za zajtrk pica. kar se tekočine tiče naj se jim ponuja vse 
troje navedeno na prejšnji strani, hidracija je zelo pomembna. pred dvema letoma je bila prehrana res bolj raznolika. 

1 1% 3% 71% 

moj otrok pove, da bo jedla v vrtcu, kar bo. 
1 1% 3% 74% 

tisti ki ne je okisane solate me moti ko je kot glavna prloga recimo okisano zelje z fižolom 
1 1% 3% 76% 

pozdravljamo nova živila, ki so jih otroci veseli (sirova zemljica, marelični njoki...) 
1 1% 3% 79% 

bolj pestra paleta sadja, zelenjave, večkrat ribe 
1 1% 3% 82% 

manj sladkih stvari 
1 1% 3% 84% 

otroci premalo pijejo. potrebno bi jim bilo ponujat pijačo ali uvesti trenutek za pitje. 
1 1% 3% 87% 

prehrana je dokaj raznolika, le ribe so redko na jedilniku. mogoce bi lahko bilo vec lokalno pridelane sveze zelenjave in sadja. pohvalim lahko pester izbor razlicnih zitaric, enoloncnic, mislim pa, da je mesa mogoce 
prevec. naj bo se naprej cim manj sladkega in vedno na voljo sveze sezonsko lokalno sadje/zelenjava. 

1 1% 3% 89% 

za malico: namesto vsak dan kruh predlagam raje kakšen obrok več na žlico (mlečni gres, mlečni riž, kosmiči v mleku, narastek iz prosene kase, ..) mislim, da v jaslično skupino ne spadajo živila, kot so mortadela, suha 
salama, pohano meso, čevapčiči,.. sicer pa pohvala za raznoliko izbiro mineštric, enolončnic, žit,,..mogoče bi lahko bila popoldanska malica za malenkost “bogatejša” 

1 1% 3% 92% 

vsekakor manj sladkorja in predelanih mesnih izdelkov, razna peciva ter hrenovke in suhe salame se da zamenjati z veliko bolj zdravimi malicami, na jedilniku pogrešam različne kaše z dodatki sadja/suhega 
sadja/oreščkov (verjamem v argument, da taka hrana ostaja, ampak ostaja zato, ker so bombardirali s čokoladnimi namazi, čokolešniki ipd. in se takih okusov navadijo za celotno trajanje šolanja in se zadeva z leti še 
stopnjuje, drugi vrtci jih imajo na jedilniku in verjamem, da ne mečejo vsega stran). glede na smernice prehrane, ki jih je objavilo ministrstvo za izobraževanje, bi najverjetneje lahko jedilniki izgledali precej drugače, s 
kakšnim brezmesnim dnevom več in večjo vključenostjo rib. 

1 1% 3% 95% 

bolj zdrava popoldanska malica ( v kolikor je bil kruh dopoldan, naj ne bo še popoldan) 
1 1% 3% 97% 

obroki, predvsem kosila, so za otroke premalo nasitni (denimo redka enolončnica s koščkom peciva za kosilo), kar ugotavljajo tudi same vzgojiteljice. otroci prihajajo domov lačni. krekerji in grisini se mi zdijo neprimerna 
hrana za popoldansko malico. predlagam raje kakšno sadno skuto ali jogurt s kosom kruha.     

 


