
ANKETA O ISHRANI

Ova  anketa  je  anonimna  pa  te  molimo  za  iskrene  odgovore.  Na  pitanja  odgovaraš
zaokruživanjem odgovora.

1. Pol  a) Muški   b) Ženski
2. Koliko puta nedeljno obično jedeš voće?

1. nikada
2. manje od jednom nedeljno
3. jednom nedeljno
4. 2-4 dana nedeljno
5. 5-6 dana nedeljno
6. svakoga dana, jednom dnevno
7. svakoga dana, više od jednom dnevno

3. Koliko puta nedeljno obično jedeš povrće?
1. nikada
2. manje od jednom nedeljno
3. jednom nedeljno
4. 2-4 dana nedeljno
5. 5-6 dana nedeljno
6. svakoga dana, jednom dnevno
7. svakoga dana, više od jednom dnevno

4. Koliko puta nedeljno obično jedeš slatkiše?
1. nikada
2. manje od jednom nedeljno
3. jednom nedeljno
4. 2-4 dana nedeljno
5. 5-6 dana nedeljno
6. svakoga dana, jednom dnevno
7. svakoga dana, više od jednom dnevno

5. Koliko puta nedeljno jedeš meso?
1. nikada
2. manje od jednom nedeljno
3. jednom nedeljno
4. 2-4 dana nedeljno
5. 5-6 dana nedeljno
6. svakoga dana, jednom dnevno
7. svakoga dana, više od jednom dnevno



6. Koliko puta nedeljno jedeš ribu?
1. nikada
2.   manje od jednom nedeljno

      3.   jednom nedeljno
      4.   vrlo često

7. Koliko puta nedeljno obično piješ kolu i druga slatka pića?
1. nikada
2. manje od jednom nedeljno
3. v) jednom nedeljno
4. g) 2-4 dana nedeljno
5. 5-6 dana nedeljno
6. đ) svakoga dana, jednom dnevno
7. svakoga dana, više od jednom dnevno

8. Koliko puta nedeljno obično piješ alkoholna pića?
1.  nikada

                  2.  manje od jednom nedeljno
                  3.  jednom nedeljno

      4.  2-4 dana nedeljno
                  5.  5-6 dana nedeljno
                  6.  svakoga dana, jednom dnevno
                  7.  svakoga dana, više od jednom dnevno
9. Jesi li sada na dijeti ili činiš nešto drugo da bi smanjio/la težinu?
                 1. ne, zadovoljan/na sam svojom težinom
                 2. ne, ali bih trebao/la malo da smršam
                 3. ne, jer treba da se malo udebljam

10. Misliš li da si.....?
                1) izrazito premršav/a
                2) malo mršav/a
                3) sasvim dobre težine
                4) malo debeo/la
                5) izrazito predebeo/la


