
Ruokailukysely Muuramen 6-luokkalaisille

Perusraportti

Ruokailukysely Muuramen 6-luokkalaisille
Muuramen kunnan ruokapalvelut kysyy 6-luokkalaisten näkemyksiä kouluruokailusta.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Ole hyvä ja vastaa kyselyyn 30.4.2019 mennessä.

Vastaajien kokonaismäärä: 141

1. Olen

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

Tyttö 70 49,65%

Poika 71 50,35%
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2. Ruokailukouluni on

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

Isolahti 0 0%

Kinkomaa 20 14,18%

Niittyaho 5 3,55%

Mäkelänmäki 48 34,04%

Nisulanmäki 68 48,23%
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3. Syön koulussa lämpimän ruoan

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

Joka päivä 120 85,1%

3-4 krt/vko 17 12,06%

1-2 krt/vko 3 2,13%

Harvemmin 1 0,71%
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4. Syön koulussa leipää ja levitettä

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

joka päivä 8 5,67%

3-4 krt/vko 46 32,63%

1-2 krt/vko 53 37,59%

Harvemmin 34 24,11%
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5. Syön koulussa salaattia/hedelmää/kasvista

Vastaajien määrä: 141

n Prosentti

Joka päivä 54 38,3%

3-4 krt/vko 48 34,04%

1-2 krt/vko 26 18,44%

Harvemmin 13 9,22%
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6. Ruokailujuomani koulussa on

Vastaajien määrä: 141 , valittujen vastausten lukumäärä: 161

n Prosentti

Maito 69 48,94%

Piimä 0 0%

Vesi 89 63,12%

Muu 2 1,42%

En juo 1 0,71%
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7. Mitä on luomu? Valitse mielestäsi oikeat vaihtoehdot

Vastaajien määrä: 141 , valittujen vastausten lukumäärä: 218

n Prosentti

Aina Kasvista 1 0,71%

Suomessa tuotettua 36 25,53%

Torjunta-aineetonta 62 43,97%

Kaikki marjat 3 2,13%

Luonnonmukaisesti kasvatettua 107 75,89%

Vanha juttu 9 6,38%
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8. Mitä on lähiruoka? Kerro muutamalla sanallal

Vastaajien määrä: 140

Vastaukset

McDonald's

Suomesta tulevaa ruokaa

Läheltä tuotua ruokaa

Semmosta ruokaa jota saa läheltä

Ruoka tulee läheltä

Läheltä tulevaa ruokaa

Läheltä tulevaa ruokaa.

Ruoka tulee läheltä.

Lähiruoka on että ruokaa tulee läheltä eikä esim. Aasiasta.

Lähiruoka on lähellä tehty paikkakunnalla oleva ruoka esim leipää, vehnää, maitoa

Läheltä tuotua ruokaa

Se tulee läheltä

Ruoka joka tulee läheltä.

Se tulee läheltä kirjaimellisesti

No että sitä saa läheltä.

Ruoka tulee läheltä.

Lähellä tuotettua ruokaa

Lähiruoka on läheltä saatua ruokaa

Lähiruoka on omasta maakunnassa tuotettua ja kasvatettua ravintoa.

Lähellä tuotettua ruokaa.

Läheltä tulevaa ruokaa.

Se tulee läheltä. esim kiinasta

Läheltä Muuramea tullut ruoka.

Lähiruoka on lähellä on ruokaa

Omasta paikkakunnasta tulevaa ruokaa.

Että ruoka tulee läheltä

Omasta maakunnasta tuleva ruoka.

Ruoka, mikä tulee jostain läheltä.

Se on läheltä tulevaa ruokaa.

Läheltä tuleva ruoka eli sinun maanosalta niin kuin minulla on Keski-Suomi

Lähiruoka on ruokaa jota on tuotu läheltä eikä esimerkiksi Lapista. Lähiruokaa voi tuoda esimerkiksi Äänekoskelta ja muualta läheltä.

Lähiruoka on läheltä kasvatettua ruokaa. Se on suomalaista.

Ruoka joka tuodaan mahdollisimman läheltä.

Läheltä hankittua ruokaa.

Ruokaa joka tulee läheltä.

Lähiruoka on läheltä tullutta ruokaa.

Ruokaa jota tuotetaan läheltä.

Läheltä saatava ruokaa.

Ruoka ei pompi autossa.

Ruoka ei pompi autossa :D

Läheltä tuleva ruoka.

Nopeasti tehtyä ruokaa



Vastaukset

Lähellä olevaa ruokaa.

Lähellä tuotettua ruokaa

Lähiruoka on ruokaa jota tuodaan läheltä olevista kaupungeista tai omasta kaupungista, eli ruokaa joka tulee läheltä.

lähiruoka on lähellä valmistettua ruokaa

Lähiruoka on ruokaa jota tuotetaan Suomessa lähikaupungeissa ja lähiseuduilla.

Läheltä tuleva ruoka.

Lähiruoka on läheltä tullutta ruokaa, silloin voi varmistua, mitä tuotteen kasvatukseen on käytetty.

Lähi ruoka on läheltä tuleva ruoka.

Läheltä tulevaa ruokaa.

Lähiseuduilla tuotettua ruokaa

Se tulee läheltä

Lähiruoka on läheltä tulevaa ruokaa.

lähi ruoka on keski suomen alueelta tulevaa ruokaa

sitä ruoka mitä tuodaan läheltä

lähempää tulevaa ruokaa.

Ruoka tulee läheltä

Parasta ruokaa!

Läheltä tuotua ruokaa.

läheltä tuleva ruoka esim samalta maakunnalta

Ruokaa joka tulee läheltä.

Läheltä tulevaa ruokaa

läheltä tulevaa ruokaa

Läheltä saatua ruokaa

läheltä hankittua ruokaa

raaka-aineet tulevat läheltä esim muuramen peruna pellolta

läheltä ja kotimaasta tulevaa ruokaa

Läheltä tuotua ruokaa.

Lähellä tuotettutuote

lähi paikkakunnilta saatavia elintarvikeita

Lähiruoka on lähistöltä tehtyä ruokaa.

lähellä valmistettua ruokaa

emmuista

esim mäkki ruoka

ruoka joka tulee läheltä.

Ruoka jota tuodaan läheltä Suomesta

Lähiruoka tulee Suomesta eikä esim. ulkomailta.

Tulee läheltä ja on suomalaista ruokaa

Ruokaa joka tulee läheltä ps. kouluruoka on hyvää

Se ruoka joka tulee läheltä

Läheltä tuleva ruoka.

Sitä tuotetaan lähellä

Läheltä tullutta ruokaa

Läheltä olevaa ruokaa

Ruokaa mikä tulee läheltä

Läheltä tuotua ruokaa

Lähellä tehtyä ruokaa



Vastaukset

Läheltä tulevaa

Lähiruoka on tuotettu lähellä. :)

Läheltä tullut ruokaa

Ruoka jota saa läheltä esim mäkki

Läheltä tuleva ruoka

Se on läheltä tuotua ruokaa.

Lähiruoka on läheltä tuotu ruoka

Se tulee läheltä

Läheltä tulevaa ruokaa

Läheltä tulevaa ruokaa meillä lähiruoka on Muuramessa

Läheltä tuotua ruokaa

Läheltä tuleva ruoka

Se että ruoka tulee läheltä. :D

Läheltä tuotua ruokaa

Ruokaa keski suomen alueelta

Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta,joka käyttää oman alueensa raaka-aineita tuotantopanoksia. Lähiruoka voi olla lihaa, maitotuotteita, viljatuotteita, hilloja tai muita
maataloustuotteita.

Läheltä tuotuoa ruokaa.

Kirjaimellisesti se tulee läheltä

Ruokaa lähiseudulta.

Tulee läheltä

Ruokaa läheltä ja se tulee yleensä max noin 45km välimatkalta.

Läheltä tulevaa hyvää ruokaa

Lähiruoka on esim. Keski-Suomen alueelta ruokaa.

Lähiruoka on läheltä tulevaa ruokaa, eikä sitä ole tuotu toisesta maasta. Muuramessa lähiruoka tulee Keski-Suomen alueelta.

Tulee läheltä (esim. Muuramesta tai Keski-Suomesta.

Ruoka tulee läheltä.

Läheltä tulevaa ruokaa

Läheltä tulevaa ruokaa.

Läheltä tulevaa ruokaa

Lähellä kasvatettua ruokaa.

Suomesta tai Keski-Suomesta tuotu ruoka

Läheltä tullut ruokaa

Se tulee läheltä (Keski-Suomesta).

Ruokaa joka on kasvatettu lähelläsi.

läheltä saatua ruokaa

läheltä haeuttua ruokaa

Lähiruoka on lähellä valmistettua ruokaa. Esimerkiksi meille lähiruoka tarkoittaa yleensä Keski-Suomessa valmistettua ruokaa.

Lähellä tuotettua ruokaa. Silloin, kun ruoka tuodaan läheltä, se myös saastuttaa vähemmän.

Ruokaa jota on tehty lähellä.

Oman alueen ruoka aineita.

Läheltä tullutta ruokaa

läheltä tulevaa ruokaa

lähiruoka on lähellä kasvatettua ruokaa mm. kasviksia

lähellä tuotettua ruokaa

Lähiruoka on ruokaa, joka on tuotettu mahdollisimman lähellä. Lähiruoka on hyvä juttu, sillä sitä ei kuljeteta pitkiä matkoja ja se säästää luontoa.



Vastaukset

Se on oman paikkakunnan lähellä tehtyä ruokaa, joka on tehty sen kasvattamista ruoka-aineista. Lähiruoka on hyvä asia.

Lähiruoka on läheisellä tilalla tuotettua ruokaa.

läheltä tullutta ruokaa

Lähiruoka on lähellä tuotettua ruokaa.

Lähiruoka tulee läheltä kouluja

Ruoka on tuottetu lähellä sen syöjiä, ja sen kuljettamiseen ei kulu paljoa poltto ainetta eikä siitä vapaudu paljon hiilidioksidia.

Ruoka, jota tulee läheltä



 

9. Mitä kestävää kehitystä tukevia tekoja Muuramen ruokapalvelu luulet toteuttavan?

Vastaajien määrä: 139 , valittujen vastausten lukumäärä: 374

n Prosentti

Tarjoaa lähiruokaa 113 81,29%

Ei käytä kertakäyttöastioita ruokailussa 59 42,45%

Kierrättää jätteensä 76 54,68%

Käyttää vain tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä 9 6,47%

Vähentää punaisen lihan käyttöä 82 58,99%

Käyttää biohajoavia pesuaineita 32 23,02%

Ruoanvalmistuksessa ei käytetä lainkaan vettä 3 2,16%
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10. Mitkä väittämät kuvaavat mielestäsi kouluruokaa (valitse 3)?

Vastaajien määrä: 141 , valittujen vastausten lukumäärä: 410

n Prosentti

Saan tarpeeksi ruokaa 88 62,41%

Terveellistä 66 46,81%

Maistuvaa 28 19,86%

Omituista 23 16,31%

Monipuolista 87 61,7%

Myrkkyä 11 7,8%

Itse tehtyä 21 14,89%

Etuoikeus 20 14,18%

Suomalainen juttu 20 14,18%

Kallista 3 2,13%

Pahaa 19 13,48%

Vain muutama maistuva ruoka 24 17,02%
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11. Mitkä ovat suosikkiruokasi koulussa?

Vastaajien määrä: 140

Vastaukset

Pinaattilettu,porkkanalettu,hernekeitto,uunimakkara,lihapullat,spaghetti

Pinaattiletut.Lakkopäivät

Makaronilaatikko, pyttipannu.

Pyttipannu

Pyttipannu hernekeitto ja yrttinenkanakastike

Pinaatti letut tortilla

Uunimakkara ja kaikki vuoat

Pyttipannu, uunimakkara, pinaattiletut

Lihapullat ja perunamuusi. Ja pyttipannu, keitot

Pyttipannu

Pinaatti letut ja uunimakkara

Lihapullat

Pinaattikeitto, tortillat ja makaroonilaatikko

Pyttipannu

Ei mikään

Tortilla, jauhelihakastiketta ja spagettia, lihakastiketta ja perunoita.

Spaghetti ja jauhelihakastike, tortillat ja makaronilaatikko.

Pyttipannu ja makaroonilaatikko

Pyttipannu ja pinaattiletut

Makaronilaatikkoa lihakastike ja spagetti Kalakuviot kasvissosekeitto Lihakastike ja perunat Keitot

lihapullat ja uunimakkara

ei oo ei oo ei oo OLI UUNI MAKKARA

Pyttipannu ja lihapullat ja muusi

Pihivi

Pyttipannu

Uunimakkarat.

Tykkään kaikista

kanakasvispaella ja tortilla.

Uunimakkara, makaronilaatikko ja pinaattiletut.

Makaroonilaatikko

Pyttipannu ja makaroonilaatikko

Pinaatti letut ja uuni makkara

Pyttipannu, puuro ja hyvät keitot kuten kesäkeitto sekä tortillat.

Ne ovat pinaattikeitto, lihapullat ja kirjolohikiusaus.

Järvikalapihvit.

Pinaattikeitto.

makaronilaatikko

Suosikki ruokani on makaroonilaatikko ja tortillat.

Tortillat ja Pinaattiohukaiset.

Hernekeitto Kasvisosekeitto Kalakuviot Uunimakkara Makaroonilaattikko

Uunimakkara,pinaattiletut ja makaroonilaatikko.

Pinaattiletut



Vastaukset

Uunimakkara

Herkku makkara

pinaattiletut/porkkanaletut, kasvissosekeitto, kalakuviot,pyttipannu ja uunimakkarat.

Uunimakkara, pinaattikeitto, kasvissose keitto, porkkanaohukaiset, broilerikiusaus sekä tortilla.

pinaattiletut pyttipannu

Kirjolohi kiusaus, broileri kiusaus, pinaattiletut, porkkanaletut, kalakeitto, uunimakkara, TORTILLA! spagetti

Pinaattiletut

Pinnattiletut, spagetti ja jauhelihakastike, kalakuviot, makaroonilaatikko.

Pyttipannu,makaroonilaatikko,uunimakkara ja pinattiletut.

pinaatti letut,porkkanaletut, tortillat, hernekeitto ja jälki ruoat

makaroonilaatikko, tortillat ja puuro

Porkkana letut

Tortillat,baella risotto, kirjolohikiusaus, yrttinen kanakastike, pinaattiletut, porkkanaletut, spagetti jauhelihakastike..............

makaroonilaatikko

porkkana letut sitten se nuudeli juttu ja uuni makkar

spagetti ja jauhelihakastike, yrttinen kanakastike, baella risotto, tortilla, piinaattiletut,porkkanaletut...

Uunimakkara, Makaroonilaatikko ja teksmex nakkikeitto

Puuro, porkkana- Pinaattiletut sekä sillon kerran kun oli raneja

Suosikki ruokaini ovat tortilla japorkkana ja pinaattiletut.

pinaatti/porkkana letut kasvis sose keitto ja pinaatti keitto

Tortilla, yrttinen kanakastike, porkkanaletut,

pyttipannu,pinattiohukaiset

Pytti pannu

jauhelihakastike, makarooni laatikko, pinaattiletut ja kalkkunanuudelivuoka

Tortillat spagetti puuro makaroni laatikko

pinaattiletut, puuro&mehukeitto, pyttipannu, kalastajanpyörykät, lihakastike&spagetti, makaroonilaatikko

Spagetti ja lihakstike

pyttipannu ja pinaattiletut ja makaroonilaatikko ja porkkanalettu ja broilerikeitto ja lindströminpihvi.

pinaatti- ja porkkanaletut tortilla

pyttipannu,pinaattiletut ja uunimakkara.

en tiedä

pyttipannu ja uunimakkara

pinattikeitto

pyttipannu pinaattikeitto

Suurimmaksi osaksi kasvi- ja kalaruuat

Kananuudelivuoka, pinaattiletut ja pyttipannu

makarooi laatko, pyttipannu, uunimakkara ja pinaatti ohukaiset.

UUNIMAKKARA JA PYTTIPANNU

Spaghetti ja jauhelihakastike

Uunimakkara Spaghetti Makaronilaatikko

Tortillat tai uunimakkarat

Makaroonilaaitikko

Uunimakkara ja hernekeitto

Pinaattiletut

Uunimakkara ja makaroonilaatikko

Lindstörmin pihivit



Vastaukset

Spagetti ja jauhenlihakastike ja broileri kasvispaella

Yrttinen kanakastike

Uuni makkaraa ja kalakeitto

Spagetti ja jauhelihakastike

Kanarisotto

Puuro

Spagetti ja jauhelihakastike

Uunimakkara ja kanapaella

Yrttinen kanakastike ja ohra, kasvissosekeitto ja ohukaiset

Yrttinen kanakastike ja riisi

Pyttipannu

Makaroni laatikko ja kala kuviot

Yrttinen kanakastike.

Jauhelihakastike ja spagetti, kalakuviot, kalapyöryköitten, nakkikastike ja perunat, uuni makkara, broileri kasvis paella.

Makaroni laatikko, hernekeitto, lindströmin pihvi.

Uunimakkara, Puuro ja Pyttipannu

En tiedä

Kana kastike

Puuro, pinaattikeitto, pinaattiletut

Makaronilaatikko,pinaattikeitto,hernekeitto,pyttipannu ja uunimakkara.

Pyttipannu,nakki kastike ja kalakuviot

Ei mitää tiettyä kaikki on hyviä

Uuniperunat ja kalakuviot.

Tortillat, makaronilaatikko ja pinaattiletut. Lempi salaatti on ananas salaatti.

Yrttinen kanakastike, lihapullat, nakkikastike, pyttipannu, pinaattikeitto, linströminpihvit ja tortillat

Makaroonilaatikko ja yrttinenkanakastike

Makaroonilaatikko pinaattiletut uunimakkara

Ainakin yrttinen kanakastike, pinaattikeitto ja makaronilaatikko.

En tiedä

Tortillat, puuro, broilerikasvispaella, spagetti ja jauhelihakastike, yrttinenkanakastike ja ohra.

Yrttinen kanakastike, Makaroonilatikko

Lohikeitto

Makaronilaatikko

broilerikiusaus

pyttipannu, lihapullat, kalakuviot ja nakkisoppa

pinaattiletut. Tortilla. Uunimakkara.

Suosikkiruokiani ovat pinaattikeitto, kasvissosekeitto ja pyttipannu.

Tortilla, uunimakkara ja pinaattiletut.

Kalakuviot, pinaattikeitto ja pinaattiletut

Makaroonilaatikko, Uuni makkara, Nakki kastike, liha pullat,

Kasvisbroileri paella, pyttipannu ja kalakeitto

pyttipannu ja uuni makkara

pinaattikeitto, makaronilaatikko,tortilla ja kalapyörykät

tortillat

Kalakeitto, makaroonilaatikko ja kalakuviot

Kalakeitto, makaroonilaatikko ja kalakuviot



Vastaukset

Kalakeitto, kalakuviot ja yrttinen kanmakastike

tortillat ja pinaattiletut

Pastasalaatti ja pinaattiohukaiset, järvikalapihvit ja kalakeitto

1. Pinaattiletut ja pastasalaatti 2. Tonnikalapasta 3. Kalakuviot

Tortillat , Spagetti ja jauhellihakastike ja yrttinen kanakastike

Hernekeitto, pinaattiohukaiset, pyttipannu,



 

12. Mitä ruokia pitäisi löytyä koulun ruokalistalta?

Vastaajien määrä: 130

Vastaukset

jotain friteeroitua

Nykyiset ovat ihan hyviä.

Kananugetit

Terveelisiä ruokia

Tonnikalavuoka

Ranskalaiset ja kanaa

Nämä ruoat jotka ovat jo koulun ruokalistalla.

Esim perunamuusia ja kuhaa.

Sushia, tomaatti juustoraaste pastaa

Perunaa ja jauhelihakastiketta

Ranskalaisia ja pizzaa

Pizza, hampurilainen

Oizza

En tiedä

Burger

Sushia, ranskalaisia ja nugetteja/sipulirenkaita.

Sipulirenkaita.

Tonnikalavuoka

Karjalanpaistia ja useammin jonkun näköisisiä jälkiruokia.

pitsa

Burger king

Lihapullien kanssa muusia ja puolukkahilloa

Jotain ruuaksi kelpaavaa xD

Jotain pihviä ja muuta liharuokaa

En tiiä.

Ehkä enemmän lihaa

jotain hyönteisiä

Kinkkupastaa ja sitruunaista kalaleikettä.

Ranskalaisia ja nakkeja

Kalaa ilman mitään mitään päällystettä

Suomalaisia perinne ruokia sekä lisäksi vaihtelevia ruokia joita ei aina ole kouluissa.

Pitäisi löytyä possun pihviä, vispipuuroa jälkiruuaksi, lasagnea, pitsaa ja ranskalaisia.

Tacoja.

Härän sisäfilepihvi

chili con carne

Koulunruokalistalta voisi löytyä paisettua kalaa ja perunamuussia ja lihaperunasoselaatikko.

Kanaa.

Kaikki mitä on nyt on hyvin valittu mielestäni niitä ei tarvitse muuttaa.

Kanasalaatti.

Enpä tiiä :/

Pizza, hampurilainen, koiraa, ihminen.

Herkku makkara



Vastaukset

enemmän kasvis tuotteita ja pois lihaa

hampurilainen, pizza

pizzaa ja hampurilaisia ranskalaisia

hampurilainen.

Pitsa ja hampurilainen

Nugetteja, ranskalaisia, jonkun ruoan lisukkeeksi nachoja. (kalapuikota)

Ihan jotain liha pihvejä.

pasta, pizza, hampurilaista ja ranuja.

pizzaa

Kanasalaattti,veriletut,sienisalaatti jonkun ruuan kanssa....

teksmeks nakkikeitto ja siihen sipsit

thaimaalaista tulis ruokaa

kanasalaatti,JÄLKIRUOKAA, sieniä,pizza...

teksmex nakkikeittoa lisää

Thaimaalaista tulista ruokaa.

Pizzaa.

pitza(ilman kalaa) liha pihvit

Nuudelia, nuggeteja, ranskalaisia, nachoja, kanasalaattia, kebabia

kebab ja pizza

pizza ja kebab

se on jo tarpeeksi hyvä

...

no listassa on jo aika hyviä ruokia en keksi mitä voisi lisätä.

...

fish and chips.

fish and chips

fish and chips.

fish and chips

pizza

vikka ja mitä

jotain

Enemmän kasvisruokia ja vähän parempia salaatteja. Se kana kookos kastike oli hyvää

Hampurillaisia, pizzaa

emt

Kanaa ja riisiä

Kananugetteja

Mehua

Kebabbia

Kana salaattia

Semmosta mitä ei tehdä kotona nii paljo

Burrrgerri

Pastaa

Normi tortilloi eikä mitää riisipapu täytettä

Ei lisättävää

Kebabia ja ranskalaisia

Mäkkärin caramel Frappe



Vastaukset

En tiedä

Mehua ja pesto pastaa

Kana salaatti. Jotain missä on vuohenjuustoa

Chili con carne, täytetyt patongit ja curry wokki :((((

Kiinalaista ruokaa

Terveellistä ja sellasta mistä Lauri ei tykkää

Chiliconcarne (en tiiä kirjotetaaks noi :D)

Pesto pastaa

Lasangne, itse tehtyä pizzaa, lämppäreitä ja kunnon makaroonilaatikkoa... ym

Kebab kiusausta

Lisää kanaa

Tomaattikeitto, lihankorvikkella tehty makaronilaatikko.

Kinkkukiusaus.

En tiedä

Chili con carme

Joskus hampurilaisia ja ranskalaisia. Myö chilicon karne ruokalistaan!

Tonnikalapasta. Kierrepastaa tonnikalaa kermaa ja mausteita.

Nyt on lempparit

En tiiä

en tiedä

Chili con carne!

Maissi keitto, Chili con Carne

En tiedä?

pastaa

pizza, hamppari, kebab

ei tuu mieleen

Olisi mukavaa, jos peruna voisi olla joskus esim. paistettuna ja että Kinkomaallekkin tuotaisi kasvisruokaa esim.kerran viikossa.

Monipuolisia, ja terveellisiä.

erillaisia pastoja esim:kanapasta.

Lasagne, Pastaa.

Kanaa ja riisiä, lasagnea ja makkaraperunoita

pizza

lohta ja perunamuusia

lohta ja perunamuusia

Kuorrutettu kala ja tonnikalapasta

Kuorrutettu kala ja tonnikalapasta

Kana- tai tomaattinen pasta

Pizza

En oikein tiedä... Tämän hetkinen ruokalista on mielestäni hyvä.

en tiedä oikein

kanasalaattia Lohkoperunat

lasagnea



 

13. Terveisiä keittiön väelle:

Vastaajien määrä: 123

Vastaukset

GG

Hankkikaa paremmat ruuat.

Jatkakaa samaan malliin

Kiitos ruuasta

Olisi parempi jos ois parempaa ruokaa

Hyvää ruokaa välillä

Todella hyvää ruokaa ja hyvin tehty! Jatkakaa samaan malliin.

Ruoka on yleensä hyvää ja maistuvaa.

Hyviä ruokia on mutta olisi myös kiva jos olisi joku päivä sushia, Jatkakaa samaan malliin!

HYVÄÄ RUOKAA&#55356;�

Välillä on kyl hyvää ruokaa

Moi :)

Moro

Hyvää ja monipuolista ruokaa. Ahkeroitte hyvin.

Teette hyvää ruokaa ja työtä!

Teette hyvää ja terveellistä ruokaa jatkakaa samaan malliin 

Teette hyvää ja tärkeää työtä, ilman teitä meillä ei olisi ruokaa.

suht hyvät ruuat

GG Good Game

Tehkää enemmän puolukkahilloa!!!!!

Tehkää parempaa ruokaa lololollolollololoolollollol9o

Elkää laittako kuminauhoja kalakuvioihin.

Moi mitä kuuluu?

Ruoka on tosi hyvää!

Terve ja hyvää ruokaa.

Lihapullien kanssa vois olla khetsuppia!

Kiitos ruoasta

Kouluruuat ovat mielestäni hyviä ja monipuolisia. Kiitos kouluruuasta.

Voisitteko tehdä itse ruoan?

huonoo ruokaa ja hiuksia sekä muovia on löytynyt ruuasta

ei mitään

Lihakastikkeessa on jonkun verran läskiä ja monipuolisempi salaatti olisi kiva.

Eninosa ruoistanne on hyviä.

Kiitos, hyvästä ruoasta!

:D

Ei ole

TEHKÄÄ PAREMPAA RUOKAA TAI KYS KIITOS EI MUUTA TAI TUUN ASEEN JA PESÄPALLOMAILAN KANSSA KOTI OVELLENNE :)

Nikko

Kiitos hyvästä ruuasta mutta se sipuli salaatti on pahaa ja myös kiinan kaalit

Kiitos hyvästä ruoasta ja sen monipuolisuudesta!

moi :)

Teette hyvää ruokaa mutta MISSÄ ON SPAGETIN kanssa JUUSTO ANANAS SALAATTI!

Moi

Hyvää kevättä ja työn iloa! Ruoka on ihan hyvän makuista verrattuna siihen, että sitä täytyy tehdä niin paljon. Joissain paikoissa laatu voi kärsiä, koska ruoan tekemisellä
on kiire. Hyvää työtä! :)

Kiitos.

tehkää parempaa ruokaa ja älkää raivostuko nii helposti

Kiitos ruuasta!

Hello my frendo!

pöö olen kyllästynyt koulu ruokaan

heippa

Ois kiva jos olisi vähän useammin jälkiruokaa, mutta lähes kaikki ruoat ovat hyviä.

kiitos hyvistä ruuista <3

Kiitos työstä mitä teette, olen itse todella allerginen kaikelle niin on ihanaa että teette minulle erikseen ruokaa. Kiitos työstä mitä teette, ja jatkakaa samaan malliin!

Ruoka on hyvää mutta tortillaa saisi olla enemmän.

veget veks

Enemmän jälkiruokaa ja kalaruokia vähemmän.

hyvää safkaa teette

gg

hyvää ruokaa

MORO hyviä ruokia ja terveellisia ruokia on yleensä mutta kaikki ei aina maistu. Mutta ruoka on aina terveellistä.



Vastaukset

teette ruoan hyvin joskus on tullut hiukan liikaa suolaa : )

Hyvää päivää! :)

hyvää ruokaa on

hyvää ruokaa puuron kanssa olisi kiva saada enemmän mehukeittoa kuin marjakastiketta

koulun ruoka on hyvää.

eiooomitääasiaa

terse

kiitos ilmasista mandariineistä

iha hyvää ruokaa

Hyvää ruokaa!

hyviä ruokia teette!

Teette hyvää ruokaa

Mikä ränkki counter strike global offensives?? Terveisiä van T: Qwads

Onni Forssell

Teette hyvää työtä&#55356;�&#55356;�

Nyppiä fortissa

Voisiko kana salaattia harkita lisättäväksi listalle.



Moi...................................kiitos kun teitte kyselyn:D

Hyvvee ruokkee

Ruoka on hyvää ja monipuolista!(:

Tjena!moi,,,,,,...

Hyviä ruokia löytyy

Monta voittoo Fortnitessa

moiksu

Joo

Ruoka on yleensä hyvää, mutta liha on joskus vähän huonosti tehtyä

Pidä kiva päivä :D

Hyvvee ruokkoo työ osasta tehdä.

I play cs:go every day

Moiii :Ddddd

Listkää suola mausteisiin

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Miten menee

Teette ahkerasti töitä ja ihan hyvää ruokaa, mutta olisi kivaa jos suolaa olisi tarjolla. Koska perunamuusi kaipaisi hiukan suolaa.❤

Teette hyvää ruokaa mut en tykkää kalasta

✋&#55356;�

-

Iha jees ruokaa.

Ruoka on hyvää, mutta perunamuussissa on liian vähän suolaa.

Olette hyviä kokkaajia nami nami.

&#55356;�&#55356;�



Moi

Kiitos hyvistä ruoista!

Olette tehneet hyvää työtä! Ansaitsette hyvän kesäloman! Voisiko muuten kasvisruoka olla parempaa? Tiedän että se on vaikeaa mutta silti.

Teillä on monipuolista ruokaa

...

olette hyviä ruoan tekijöitä

Mukavaa loppukevättä! :)

Jatkakaa samaan malliin!

Kiitos!!!!

Hyvää ruokaa ja väli palaa!

Ihan hyvää ruokaa, mutta perunoihin parannusta ja lihakastike pois!

ihan hyvää

Hyvää ruokaa!

Hyvää ruokaa!

Hyvää ruokaa.

kumiperunat pois!

Hyviä ruokia on ollut!

Hyvää ruokaa on ollut ja on mahakin aina täyttynyt!

hyvää ruokaa

Ihan ok ruokia, mutta perunoihin tsemppiä ja lihakastike pois.


