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Statistika respondentů
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Pouze zobrazeno (57,4 %)
Nedokončeno (0,3 %)
Dokončeno (42,3 %)

Webový odkaz (1,0 %)
Přímý odkaz (28,8 %)
Pop-up (70,2 %)
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<1 min. (9,9 %)
1-2 min. (26,8 %)
2-5 min. (18,5 %)
5-10 min. (22,2 %)
10-30 min. (16,9 %)
30-60 min. (3,0 %)
>60 min. (2,6 %)
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Výsledky
1. Zaškrtněte:

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

muž

72

23,8 %

žena

230

76,2 %

72 (23,8%)
230 (76,2%)
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2. Vyznačte váš věk:

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

od 18 do 30 let

4

1,3 %

nad 30 do 50 let

30

9,9 %

nad 50 do 70 let

159

52,6 %

nad 70 let a více

109

36,1 %

4 (1,3%)
30 (9,9%)
159 (52,6%)
109 (36,1%)
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3. Jak často chodíte nakupovat potraviny?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

denně

59

19,5 %

vícekrát týdně

174

57,6 %

1x týdně

61

20,2 %

1x za 14 dní

2

0,7 %

Jinak - vypište:

8

2,6 %

59 (19,5%)
174 (57,6%)
61 (20,2%)
2 (0,7%)
8 (2,6%)
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dle potřeby
(2x) 2x týdně
3x týdně
Pečivo ob den.
Podle potřeby asi 2x týdně
2x
každý druhý den včetně sobot a a nedělí

4. Údaje a informace na etiketách - možnost zaškrtnout více odpovědí

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

sleduji obvykle při nákupu

206

68,2 %

pročítám doma a podle získaných informací se řídím při příštích nákupech

87

28,8 %

nesleduji (obvykle) vůbec

31

10,3 %

206 (68,2%)
87 (28,8%)
31 (10,3%)
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5. Údaj o zemi původu

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

sleduji obvykle informaci o kvalitě a proto jej sleduji

236

78,1 %

neřídím se jím

66

21,9 %

236 (78,1%)
66 (21,9%)
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6. Jak správně nabíráme nebalené pečivo? - jedná se zejména o prodej pečiva tzv.
stolovým způsobem, kdy pečivo je nabízeno volně přístupné spotřebiteli (možnost
zaškrtnout víc odpovědí)

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

holýma rukama

60

19,9 %

pomocí plastové rukavice

102

33,8 %

pomocí mikroténového sáčku

189

62,6 %

pomocí kleští na pečivo

64

21,2 %

Jinak - vypište:

10

3,3 %

60 (19,9%)
102 (33,8%)
189 (62,6%)
64 (21,2%)
10 (3,3%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

7

Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.
podle toho, co je k dispozici, ale minimálně mikroténový sáček, pokud není k dispozici, vyžádám si
očima vyberu a pak holýma rukama přímo odeberu
Holáma rukama nabírám pečivo, které si určitě vezmu.
coje k dispozici
Pokud mohu tak kupuji pečivo od malých výrobců a tam není problém.
U pečiva rukavice v Albertu chybí
Když je k dispozici rukavice, tak rukavicí
(2x) Nevím
holýma rukama - vždy se ale vyhýbám doteku ostatních kusů pečiva

7. Co má udělat zákazník, jestliže mu pečivo spadne na zem?

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

pečivo ze země sebere a vyhodí do sběrného koše v oddělení pečiva

178

58,9 %

pečivo ze země sebere a odnese ho prodavači v prodejně

60

19,9 %

pečivo vrátí zpět do regálu

6

2,0 %

pečiva na zemi si nevšímá a nechá ho tam ležet

24

7,9 %

Jiné řešení - vypište:

34

11,3 %

178 (58,9%)
60 (19,9%)
6 (2,0%)
24 (7,9%)
34 (11,3%)
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buď jej vyhodím nebo pokud není kam, nechám ležet
položím je jiné viditelně oddělené místo v regálu
Pečivo seberu a zaplatím
Sběrný koš jsem ještě nikde neviděla - proto odnesu prodavači
zatím se mi to nestalo
vezmu si druhý sáček a koupím si ho -máme doma drůbež, byla to moje chyba
jesli mě pečivo spadne , taK si ho vezmu, jestli uvidím pečivo na zemi, tak uvědomím prodavače
seberu a vezmu
Dám vzlášť do sáčku zaplatím, sežere pes.
zatím se mi nestalo
pokud mi upadne pečivo na zem vezmu si ho domů
pečivo sebere a dá si ho do svého nákupu
Ještě mi neupadlo
koupím si ho já
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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dám si ho do koše
upozorním prodavače
zákazník si ho dá do košíku
(2x) Vezmu domů
Označení sběrného koše Albert asi nemá
Beru pečivo tak aby mi nespadlo
Pečivo seberu a dám ho do svého košíku
(2x) Beru ho domů
(3x) Nevím
Když spadne mně, dám ho bokem ale ponechám si ho a zaplatím
Opráším a setřu ho ubrouskem a vezmu si ho já
Odložím bokem
Vezmu sebou
Nechám si ho pro pejska
Dávám pozor aby pečivo nepadalo
Je to má vina. Zaplatím a vezmu.

8. Co má udělat zákazník, když je nachlazený a chce si koupit pečivo? - možnost
zaškrtnout více odpovědí

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

zákazník si má zakrýt pusu a nos, aby do pečiva nekýchal

139

46,0 %

zákazník nesahá do regálu s pečivem holýma rukama, ale používá k tomu určené pomůcky - kleště

139

46,0 %

pokud si zákazník při kašlání a kýchání zakryje pusu a nos, pak může nabírat pečivo holýma rukama

4

1,3 %

110

36,4 %

5

1,7 %

zákazník nakupovat nejde a nechá si nakoupit od druhé osoby
Jiné řešení - vypište:
139 (46,0%)
139 (46,0%)
4 (1,3%)
110 (36,4%)
5 (1,7%)
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U regálu hygienická hlídka a kdo zachrchle do zboží, toho hned lisknout a vyhodit z prodejny
Tady bych řekla, že moc řešení neexistuje. Kapénková infekce se šíři do velké dálky.
Měl by někoho poslat, ale když je sám a nikdo jiný není, tak za druhé
(2x) Nevím

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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9. Co můžete udělat doma se starým pečivem, pokud vám zbyde? - vypište

Textová odpověď, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
(3x) strouhanka
pro domácí zvířata, na strouhanku
(3x) strouhanku
žemlovku nebo strouhanku

Vhodný druh použít na strouhanku. Plesnivé vyhodit. Dále lze použít pro zkrmení.
STROUHANKU
KNEDLIKY
Nakupuji tak, aby nezbylo. Starší pečivo rozpeču se sýrem. Případně usuším a nastrouhám strouhanku.
např. strouhanku, nebo jiné zpracování v kuchyni
Ususit na strouhanku
Ususit pro zvirata
semlet do strouhanky, dát slepicím
pomelu
Usušit - strouhanka nebo dát na krmení zvířatům.
Strouhánku
použít na strouhanku nebo vyhodit
Nechám na strouhanku
Udělám si strouhánku.
Usuším- a donesu kamarádce, má slepice.
udělá strouhanku nebo ho pošle slepicím
Využiji na strouhanku, nebo dám bratrovi pro drůbež.
Bílé pečivo suším a melu na strouhanku.
Rohlíky suším a strouhám na strouhanku,
ostatní suším a dávám pro králíky
Použiji pro krmení dobytka.
Rozemelu na strouhanku.
Pečivo usuším a odevzdám chovatelům nebo-li soukromím zemědělcům pro dobytek na zkrmení.
Strouhanku či zvířatům na krmení
Dát dobytku
Dám ho sousedům pro zvířata.Ze suchých rohlíků si udělám strouhanku.
Bílé pečivo /rohlíky,veku,toustový chléb a pod,/ usušit a použít jako strouhanku. Ostatní pečivo nabídnout ke krmení hospodářských zvířat.
Sušíme a dáváme kamarádce pro slepice
bílé pečivo - nastrouhám na strouhanku
Obalím ve vajíčku- opeču, nastrouhám na strouhanku
Usuším a nechám sousedům pro slepice
nikdy nevyhazujeme a když tak rozkrájíme na kousíčky a případně dáme do polévky
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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ROHLÍKY NA STROUHANKU, CHLEBA ZNÁMÝM PRO ZVÍŘATA /KONĚ/
pomelu na strouhanku
Pomlet na strouhanku, nakrájet na kostičky a opect do polévky, z chleba topinky, nebo chléb obaleny ve vajíčku
Nakupuji podle potřeby
už jsem uvedla před tím, že ho zužitkuji pro drůbež
namočit do kávy, chléb na topinky, použít na zahuštění pokrmu, rohlíky a housky na strouhanku
Pokud například zbydou rohlíky, použiji je na strouhanku.
Dát jej slepicím
Narkmit labutě, strouhanku
topinky, krutony do polévky, strouhanka, chlebová polévka, chléb ve vajíčku
starší rohlíky dám na strouhanku, některé si ještě rozpeču, ale kupuji jen tolik, kolik spotřebuji
strouhánku
Nechám ztvrdnout na strouhanku nebo ho dám ho slepicím, které chováme.
usušíme pro zvířata
usuším a dávám chovatelům králíků a slepic
rohlíky suším na strouhanku, chleba suším pro zvířectvo
Dáme slepicím, rohlíky na strouhanku
nastrouhat strouhanku
Dáváme slepicím, nebo strouhanku
Kupuji jen tolik, co sním. Pokud mi zbyde, tak usuším, umelu a používám na trojobal, zahuštění apod. Většinou mi nezbyde nic.
usuším a dávám drůbeži
Staré pečivo, pokud mi nezplesniví přidávám do mletých mas, nádivky, knedlíků a také melu na strouhanku.
nakupuji tolik, aby vše spotřebovala a nemusela vyhazovat
rohlíky nastrouhám na strouhanku
požiju ke krmení zvířat
usušíme a odvezeme na venkov ke zkrmení
Rohlíky a housky použít na strouhanku,nebo dám staré pečivo jako krmivo pro zvířata.
Spotřebuji, nebo odnesu sousedům pro slepice
Nechat usušit a udělat strouhanku,která je lepší než koupená,udělat žemlovku,nebo jiné jídlo,receptů je dost
Usušit z rohlíků strouhanka chléb se dá využít na zahuštění omáček ,bramboráků a jiných pokrmů.Ovšem když nám chléb do druhého dne
nesplesniví.
Usuším a odvezu do ZOO ke zkrmení.
Starý chléb sušíme a dáváme ho králíkům.
staré pečivo lze použít na strouhanku
Nezbývá mi, nakupuji jen tolik kolik sníme . Případné rohlíky použiji na strouhanku.
nechám uschnout a krmím s ním domácí zvířectvo
Rohlíky nechám usušit - nastrouhám na strouhanku.
Chleba usuším a dám známým pro králíky.
Rohlíky se dají nastrouhat na strouhanku.
usuším
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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usuším na strouhanku nebo jinak dále zpracuji
zbylé pečivi vždy spotřebujeme:topinky pečené v topinkovači,strouhanka,nebo pokud jde ještě rozpéct,tak to učiníme.
Strouhanka, obalit ve vajíčku a osmažit
Z rohlíků stouhanka a z chleba topinky.
bílé pečivo nastrouhám na strouhanku, chléb a cerální pečivo usuším a zabnesu sousedům pro domácí zvířectvo
Rohlíky pomeleme na strouhanku a chleba dáme slepicím nebo králíkům.
Ke zkrmění zvířatům, na strouhanku.
Strouhanku, navlhčit a rozpéct, žemlovku
strouhanku ,domácí zvířata
usušit, použít na topinky
dáme zvířatům
Máme známou co chová koně a případné staré pečivo nosíme na zkrmení
krmení pro chovná zvířata/králík,koza apd./
Usušit - pro slepice, na strouhanku
nechat usušit pro domácí zvířata a na strouhanku
usušit a dát zvířátkům
suším ho a dávám ho zvířátkům
usuším pro slepice
(2x) Udělat strouhanku
No pokud není zrovna staré pečivo plesnivé, může se dát na strouhanku, do dalšího vaření, pro hospodářská či jiná zvířata.
vyrobím strouhanku
Dávám vše slepicím.
staré pečivo odevzdávám známým ke krmení
Usuším a předám známím pro zviřata
rohlíky usušíme a použijeme na strouhanku,chléb používáme na topinky,obalujieme ve vajíčku
nechat uschnou a buď na strouhanku a nebo zvířátkům
Usušíme a odneseme pro slepice a králíky
Druhotné využití-u bílého pečiva "rohlíky,housky" nastrouhat na vlastní strouhanku ,chléb neplesnivý dát přátelům ,kteří chovají hosp.zvířata,
plesnivý chléb i jiné pečivo - zkompostovat, nebo vyhodit do sběr.kontejneru
Semeleme na strouhanku
Použít jinak. Nakrmení pro slepice a jinou zvěř.
dám ho usušit na strouhanku
Nám nezbývá
Dáváme ho paní, od které kupujeme vejce.
z rohlíků strouhanku, ostatní nechám pro zvířátka
krnení pro králíky a ovce, strouhanka,rozpéci v mikro.troubě
pro drůbež
Pečivo usuším a semelu na strouhanku.
mrazíme pro lidsku spotřebu nebo sušíme pro zvířata
Pečiva mi zbývá velmi málo. Sestra má slepice, tak jí občas vozím tvrdý chléb.
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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(2x) Z chleba dělám topinky, či tousty - o jaký druh pečiva se jedná. pokud mi zbydou rohliky - usuším, a dělám si vlastní strouhanku. Vyhodím
minimálně, pokud to neuhlídám a některé pečivo je náchylnější k plísni.
Nic mi nezůstává. Nakupuji tak abych ho spotřebovala.
Vozíme koním, králíkům, z tvrdých rohlíků si melu strouhanku.
Dám zeťákovi na krmení ryb a na návnady .
Usušit a dále spotřebovat.
strouhanka, žemlovka, slepice
Snažím se, aby mi pokud možno zbývalo pečiva co nejméně, suché rohlíky zpracuji na strouhanou housku a ostatní usušené pečivo dávám
známým na zkrmení pro slepice.
Zkrátka pečivo žádném případě nevyhazuji !
Strouhanku.
housku strouhanou, zahušťování polévek do knedlíků
Strouhanka, houstičky do polévky, topinky, chlebová polévka, nádivka, na ryby pro manžela a králíkům a slepicím. Nic nazmar.
strouhanku
domácí zvířectvo
Bílé pečivo využiji dále v kuchyni - na strouhanku , chléb zkunzumují domácí zvířata u příbuzných na vesnici.
rohlíky na strouhanku a chleba známému pro slepice
strouhanka, topinky, dát slepicím
rohlíky a housky sušit na strouhanku
chléb sušit jako doplněk potravy pro zvěř (drůbež, koně aj.)
Staré pečivo usuším na strouhanku. Chleba mi nezbývá a pokud ano, usuším pro zvířata.
Rohlíky, housky, veky a pod. nechat uschnout a využít na strouhanku.Ale ne plesnivé.Ostatní vyhodit.
Rohlíky použiji na strouhanku, chléb kupuji v množství abych jej spotřebovala
Strouhanka, knedlíky, jako krmení zvířatům
staré rohlíky použijeme na strouhanku
starý chleba nezbývá - vždy dojídáme
usušíme ho pro slepice
rozpéct , topinky , strouhanka , nakrmit kačeny v parku
Necháme dosušit a nastrouháme.
bílé pečivo - strouhanka
chleba - topinka , zahuštění do omáček
Pečivo mi nezbývá.Ale když náhodou, uvařím si chlebovou polévku, která mi velice chutná.Rohlíky nekupuji, ale dřív jsem z nich též dělala
polévku - výborná
usuším pečivo, rohlíky pak spotřebuji na strouhanku, chléb dávám známému jako krmivo pro králíky
strouhanku, nebo topinky
zkrmujeme hospodářským zvířatům
pečivo usuším a namelu na strouhanku nebo nakrájím na kostičky a usuším.
usuším a věnuji sousedům kteří mají domácí zvířata
Struhanka, pro zvířata
Usušit a darovat chovatelům zvířat, kteří ho spotřebují.
pečivo dávám synovi pro slepice
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com

13

Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.
(2x) nevím
1) snažím se, aby nezbývalo, resp. nejíme pečivo jen čerstvé, ale i další dny
2) topinky
3) nakrájet na kousky a usušit, event. osmažit a pak použít do polévek
4) chlebová polévka, nákyp se zeleninou zapečenou se smetanou aj.
5) věnuji kolegyni, která má slepice
Dávám pro zvířata známým
Usuším pro slepice
Rohlíky suším na strouhanku
Usuším na strohanku
(41x) Nevím
Krmím slepice
Rohlíky na strouhanku, chleba opéct
Předám osobě která má drůbež
rohlíky použiji, chleba nosím pro domácí zvířata
Strouhanka, pro domácí zvířata
(17x) Strouhanka
Dát zvířatům
Drůbež, na strouhanku
Usušíme pro králíky
(12x) Strouhanku
Nechat na strouhanku
Udělám strouhanku
Dám ke krmení pro drůbež
Staré pečivo použiji, chovám slepice
(7x) Na strouhanku
Na strouhanku, chléb drůbeži
Usuším a nechám pro slepice
Nekupuji vice než potřebuji.
Domácí zvířata
Použít na strouhanku, ostatní pokud možno spotřebovat, v nejhorším případě rybičky do Rusavy
Pomelem ho na strouhanku. Chleba mi nezůstává, spotřebuji ho všechen
Uvařím a pomelu na strouhanku. Snažím se koupit potřebné množství, aby nebyly zbytky
Dám do mrazáku a postupně spotřebovávám
Sušit a dát drůbeži
Dávám je kamarádovi pro drůbež
Dát slípkám
Suché nosím drůbeži
Dám ho pro drůbež sousedce
Strouhanka, chléb nezůstává

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.
(4x) Usuším
Usuším, dám paní pro slepice
Mám drůbež- spotřební
Dáme drůbeži
Strouhanka, žemlovka
Rohlíky usuším, z chleba topinky
Sušíme
Udělám si strouhanku
Rohlík-strouhanka, chléb-slepice
Dávám zvířátkám
Nasušit pro drůbež
Chléb-topinky
Rohlíky-na strouhanku
Topinky, strouhanka
Usušit
Semeleme-strouhanku, přidáme do jídla
Bílé pečivo na strouhanku
Já kupuji jen tolik kolik spotřebuji
Zpracuji je podle potřeny
Dát na krmení na drůbež
Strouhanku nebo žemlovku
Suším
Pomelu na strouhanku
(3x) Drůbež
(2x) Pro souseda
Rohlíky na strouhanku
Strouhankz
vyhazuji
Slepice
Slepice a drůbež
neskladuji, vyhazuji do odpadu
připravuji si vlastní storuhanku, mám záruku že není ze špatného pečiva, například plesnivého, špinavého, okousaného hlodavci.
strouhanka, domácí zvířata
strouhanka, králíci, na zahuštění apod.
topinky, strouhanka, přidání do jídla sekaná
použít na strouhanku, pro zvířata
usušit a udělat strouhanku
nebo
dát domácím zvířatům (králíci, slepice apod.)
použít jako krutóny

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.

10. Doporučujete, aby v místě prodeje pečiva byly umístěny informace pro
nakupující, jak mají s pečivem správně manipulovat?

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

225

74,5 %

ne

21

7,0 %

nedokážu posoudit

45

14,9 %

Jiné - vypište:

11

3,6 %

225 (74,5%)
21 (7,0%)
45 (14,9%)
11 (3,6%)
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A ještě hlídky. Kdo nedbá na hygienu a ohrožuje ostatní chchláním, toho lisknout a vyhodit
Viděla jsem ,že v některých obchodech je napsané,jak mají s pečivem manipulovat
Snad ano,ale víte kolik by to bylo zase odhozených rukavic. Používám sáček z vnější str. jako rukavi
snad každý trochu inteligentní člověk to ví, učí se to od malinka, ksy chodí nakupovat s rodiči atp.
I když to tam bude napsané, stejně se tím někteří nebudou řídit!!!!!
mnohokrát je to napsané, ale někteří zákazníci jsou nevychovaní
myslím, že by to měl každý občan znát
ano,ale nevím zda by to bylo něco platné lidé by to stejně nečetli
Když sleduji lidi, jak nakupují pečivo a šmatají tam rukama, tak by žádná cedule nepomohla.
(2x) Nevím

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.

11. Jak správně v obchodě vybíráme banány a další ovoce a zeleninu?

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí Podíl

můžeme osahat libovolný počet kusů ovoce a zeleniny, případně je v bedně přerovnat, a pak si vybrat nejlepší kus

15

5,0 %

nejdříve vybíráme očima podle vzhledu a pak opatrně nabereme potřebné množství rukama

204

67,5 %

77

25,5 %

6

2,0 %

nejdříve vybíráme očima podle vzhledu a pak opatrně nabereme potřebné množství za pomoci mikroténového sáčku nebo
jednorázové rukavice
Jinak - vypište:
15 (5,0%)
204 (67,5%)
77 (25,5%)
6 (2,0%)
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Ovoce a zelenina se doma omývá, nabírám rukama.
Nekupuji banány.
Vybíráme nejdříve očima, pak nabíráme ale pokud je zelenina viditelně nahnilá tak je dám bokem
(3x) Nevím

12. Jak správně zacházíme s chlazenými a mraženými potravinami při nakupování?

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí Podíl

chlazené a mražené potraviny vkládáme do košíku jako první

26

8,6 %

chlazené a mražené potraviny vkládáme do košíku až na konci nákupu

225

74,5 %

pokud si nákup již vybraných chlazených a mražených potravin rozmyslíme, vrátíme se na místo jejich prodeje a zboží
umístíme na původní místo

51

16,9 %

pokud si nákup již vybraných chlazených a mražených potravin rozmyslíme, vyndáme je z košíku a kdekoli v prodejně
odložíme

0

0%

26 (8,6%)
225 (74,5%)
51 (16,9%)
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.

13. Jak zacházíte s chlazenými a mraženými potravinami při přepravě nákupu
domů?

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí Podíl

chlazené a mražené potraviny přepravujeme libovolně dlouho, protože to určitě vydrží
chlazené a mražené potraviny přepravujeme co nejkratší dobu, zejména v létě
pokud potřebujeme přepravit chlazené a mražené potraviny na delší vzdálenost, umístíme je do chladicí tašky nebo
chladicího boxu
Jiné řešení - vypište:

3

1,0 %

134

44,4 %

160

53,0 %

5

1,7 %

3 (1,0%)
134 (44,4%)
160 (53,0%)
5 (1,7%)
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Pokud si vzpomenu, vezmu si s sebou chladící tašku a co nejrychleji dopravím do chladničky.
(3x) Nevím
Nekupuji
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.

14. Jak správně skladujeme chlazené a mražené potraviny doma? - možnost
zaškrtnutí více odpovědí

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

chlazené a mražené potraviny skladujeme ve sklepě

2

0,7 %

chlazené a mražené potraviny skladujeme ve spíži

20

6,6 %

chlazené potraviny skladujeme v chladničce a mražené potraviny skladujeme v mrazáku

264

87,4 %

chlazené potraviny skladujeme v mrazáku a mražené potraviny skladujeme v chladničce

22

7,3 %

Jinak - vypište:

3

1,0 %

2 (0,7%)
20 (6,6%)
264 (87,4%)
22 (7,3%)
3 (1,0%)
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(3x) Nevím

15. Co má zákazník udělat, když najde v nabídce prodejny nestandardní křivou
zeleninu?

Výběr z možností , zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

zákazník je odhodí do koše

8

2,6 %

zákazník nahlásí nález křivé zeleniny prodavači

43

14,2 %

zákazník si křivou zeleninu v klidu koupí, protože chutná stejně

215

71,2 %

Jiné řešení - vypište:

36

11,9 %

8 (2,6%)
43 (14,2%)
215 (71,2%)
36 (11,9%)
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nekoupím
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.
Neberu ji.
Vyberu si jinou
Zavolá policii 158 a odjede rozhořčeně reklamovat do Brusele :-)
vybíráme očima a pak odebereme do košíku
nevím nekupuji
vezme si rovnou
Nic:buď si ji má koupit nebo nekoupit.
měl by to oznámit prodavači, ale jen u zeleniny u které to vadí, u koř. zelenin to nemá na kvalitu v
nevšímám si toho
nekoupím ji
nevšímá si jí a nekoupí
vybere si tu nekřivou
Myslím, že nestandardní zelenina je lacinější.
(2x) krivou zeleninu si klidně koupím, pokud vypadá zdravě a čerstvě, vždy se ale nemusí hodit- dekorace
Vyberu si jiný kus
nekoupím si ji
nekoupí nebo mi taková nevadí
vyberu si takovou jaká se mi líbí
(8x) Nevím
Nekupiji, koupím novou
Zkrátka je nebudu kupovat
(3x) Nekupiji
Nevšímám si ji
nevím, nevšímám si, vybírám si hezké kusy
nesleduji, vybírám jen standardní vzhled

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.

16. Jaký bude podle vás největší přínos, když lidé přestanou plýtvat potravinami? možnost zaškrtnutí více odpovědí

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

méně odpadu

163

54,0 %

finanční úspora

217

71,9 %

dobrý pocit

164

54,3 %

snížení dopadů na životní prostředí

136

45,0 %

pomoc potřebným

94

31,1 %

žádný přínos mít nebude

3

1,0 %

nevím

9

3,0 %

Jiný - vypište:

9

3,0 %

163 (54,0%)
217 (71,9%)
164 (54,3%)
136 (45,0%)
94 (31,1%)
3 (1,0%)
9 (3,0%)
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Ale stane se, že opravdu se někdy něco zkazí a to vyhodit musíme.
zásadně neplýtvám potravinami, na vyhazování nemám peníze, celý život šetřím a nakupuji s rozmyslem
vše
Uvědomí si hodnotu lidské práce těch, kteří potraviny zpracovávají a vyrábí
Nevím
Bude těch přínosů několik
Já šetřím vždy a všude
potraviny před prošlou dobou spotřeby je možné dát třeba do azylových domů pro bezdomovce
zvýšení objemu potravin na trhu -> snižování cen..to může vést ke krachu některých podniků-
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.

17. Domníváte se, že plýtvání potravinami je problém, který se týká jen prodejen,
nebo i domácností? Kde si myslíte, že se plýtvá nejvíce? U producentů, v
prodejnách nebo v domácnostech? - možno zaškrtnout více odpovědí

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 301x, nezodpovězeno 1x
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

u výrobců včetně zemědělců

41

13,6 %

v prodejnách

185

61,5 %

v domácnostech

247

82,1 %

nevím

21

7,0 %

Jinde - vypište:

8

2,7 %

41 (13,6%)
185 (61,5%)
247 (82,1%)
21 (7,0%)
8 (2,7%)
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dotační politika a různá pravidla a předpisy ČR a EU
Vždy se najde " nějaké" plýtvání u výše jmenovaných.
Možná i ve školních jídelnách.
než by zboží slevnili aby se prodalo, raděj ho nechají shnít a pak vyhodí,
neodkážu posoudit, znám jen pohled spotřebitele :-)
Každý má svůj podíl.
ve stravovacích zařízeních -školní jídelny zejména
Nevím

18. Jaká rizika může plýtvání potravinami přinést? (prosím specifikujte)

Textová odpověď, zodpovězeno 302x, nezodpovězeno 0x
(2x) hlad
nedostatek
že se ucho utrhne..)
(2x) množení hlodavců

Zbytečnou nadprodukci obalů, které se často nedají ekologicky zlikvidovat (nebo se tak nelikvidují, i když by to bylo možmé).
množení odpadu, škoda zdrojů a energie které byly vynaloženy na výrobu/pěstování/chování
(63x) Nevím
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Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.
zbytečné zatěžování životního prostředí ( zbytečné navyšování produkce, nadměrná přeprava potravin, které se později vyhodí, náklady na
likvidaci odpadů a s tím spojená další přeprava odpadů, .....)
Znecisteni prostredi..
Lidi jsou zbytečně rozežraní a vyžraní, každý druhý má patologickou nadváhu už od dětství a rozežraný a bezohledný kapitalismus je v tom
podporuje. Navrhuji především snížit sortiment potravin - naco je 50 druhů pečiva, 50 druhů salátů, 50 druhů piv, která chutnají všechna stejně,
50 druhů balených vod hnusné chuti a odporných barev, škodlivé pitomosti jako smažené brambůrky, přeslazené oplatky a další zbytečnosti?
Ušetřené prostředky věnovat na důkladnou kvalitativní kontrolu dovážených potravin, preferovat domácí producenty, odmítnout diktár EU.
Cizácké obchodní řetězce (LIDL, KAUFLAND a další) předat do ODPOVĚDNÝCH českých národních rukou - ale pozor, důkladně kontrolovat, aby
ti čeští novomajitelé nebyli horší jako cizáci, to by nebylo poprvé...
nebude dostatek pro nemajetné
Finanční dopad na domácí rozpočet. Přemnožení hlodavců pokud potraviny vyhazujeme do kontejnérů.
Zdražování
Vyhozené potraviny jsou potravou pro potkany, krysy apod., kterým se tím pádem v obytných zónách dobře daří. Zbytečně se zvyšuje spotřeba
všech vstupních surovin, energií a lidské práce nutných na jejich výrobu. Na jedné straně planety se potravinami plýtvá, na jiné je jich
nedostatek.
Nevim
špatné hospodaření ,nedostatek potravin, zdražení .
Potraviny vychozené do kontejneru- rozmnožení myši,potkanů,hmyzu apod.
Přehrabování "bezdomovců" v kontejnerech.
Nepořádek kolem kontejnerů.
Nákaza různých nemocí.
zátěž na životní prostředí
Namnoží se nám v okolí kontejnerů hlodavcí a jiné škodliviny, - no prostě potravinami se neplýtvá - je to neúcta k lidské práci a zhovadilost
Nedokáži přesně specifikovat.
Vyhozené do popelnic znamená větší výskyt hlodavců a tím přenášení různých nákaz a nemocí
nedvím
Že nebude z čeho vybírat a bude hlad!
Nadprodukce
Nedostatek
(6x) nevím
zvýšení výskytu hlodavců a hmyzu, přenos různých nemocí na lidi
Nevím.Snad zdroje se vyčerpají
rozmnožení hlodavců
- vynakládají se zbytečně finance
- u dětí pěstujeme nesprávný vztah k potravinám a toto se přenáší na další generace
- zemědělci zbytečně vynakládají práci i finanční prostředky na potraviny, které vyhazujeme
Žádná! Kdo na to má, koupí si potraviny i když je nepotřebuje, u důchodců si musíte rozmyslet, na co máte a co nutně potřebujete. Tam se
prakticky neplýtvá.
množství odpadu,vhazuje se i do komunálního odpadu
FINANČNÍ....
zbytečně zničené hodnoty a lidská práce
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Zápach v popelnicích,zbytečně vyhozené penize.
množení hlodavců, hlavně na sídlištích kolem kontejnerů
celosvětově nedostatek potravin, lidé (zejména děti) si neváží potravin a neví jaká je s nimi práce (od pěstování-chovu po zakoupení /získání
financí na jejich zakoupení/)
Zhorší se ekonomika.
Xxxx
Nebudeme mít co papat
hladomor, zhoršení životního prostředí
To opravdu nevím.
nedostatek potrevin, zbytečné plýtvání penězi
Ekologická zátěž...
(2x) nedostatek potravin
k
nedostatek jídla
Nevím přesně
nedostatek potravy v budoucnosti
To nevím
Není potřeba plýtvat potravinami, pokud postupujete plánovitě při nakupování potravin podle jídelníčku a počtu stravovacích osob. Lidé musí
být disciplinovaní a musí chodit nakupovat nejedění, aby nekupovli velké množství a zbytečnosti.
možnost nedostatku potravin,rozmnožení hlodavců a šíření nemocí
Možná by se mohla objevit reklama na talíř po jídle a ne říkat, že jsme tlustí a musí zůstat zbyek na talíři. Někde se zbytky dávají domácím
mazlíčkům a nazmar nepřijdou.
je to ztráta,kterou může využít spoustu potřebných lidí
potkani a jejich nákladná deratizace
(2x) přemnožení hlodavců
Ztráta správného přístupu k hodnotám
Rizika? Nevím,ale kdyby se neplýtvalo, bylo by dost potravin pro všechny.
finanční dopad, nutno vypěstovat více potravin, na to spotřebuji více paliva, hnojiva, využití púdy, více práce, opotřebování strojů, olej, atd.
Určitě zdražení všech potravin,kterých si nevážíme
Je to neustálí tlak na veřejnost že je podúroda ale opak je pravdou neumíme zhodnotit vypěstované plodiny.A druhá strana mince stále
narůstající ceny které zvedají obchodní řetězce velkými maržemi.
Infekce, zhoršování stavu životního prostředí vzhledem k pěstované monokultuře
Jejich následný nedostatek
potraviny ve světě stále chybí, ba dokonce chybí vhodné prostory pro "výrobu" jednotlivýh komodit
já neplýtvám nemám žádné riziko, jinak je to téma na dlouhé povídání. Připomínek bych měla hodně.
zvětší se výskyt hlodavců (potkani a krysy), zhorší se životní prostředí, zvýší se výskyt epidemie nakažlivých nemocí aj.
Nedokážu posoudit.
Plýtvání jídlem mi připadá mi nemorální vzhledme k tomu, že spoustě zemí je protravin nedostatek.
(2x) hladomor
V současné době jsou rizika minimální,v době nouze by však přinesly problémy -někdo by měl moc a plýtval by,jiný by trpěl nedostatkem.
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Vyšší nároky na výrobu, nedostatek sezonních potravin, rozmnožení kras a potkanů v okolí obytných domů.
Zvýšený výskyt myší a potkanů.
děti se od dospělých neučí šetřit potravinami a vůbec celá společnost plýtvá vším, je to hrozné, že až při nějakých živelných katastrofách si lidé
uvědomí co se dá vše ušetřit a za jakých podmínek udělat
Jejich nedostatek a zdražování.
Dopad na životní prostředí.
nebude dost potravin pro každého
zvýší se odpad
zejména zdražování
ekologické,výskyt chorob
spousta odpadu
více hlodavců, plísně - odpad, nedostatek
rozmnožování hmyzožravců
Produkce velkého množství odpadu, el. energie a tím pádem vliv na životní prostředí. Velké produkce vedou k devastaci přírody a vyčerpání
přírodních zdrojů.
zdražování
Nedostatek kvalitních potravin, znevažování práce druhých
rozšíření nákazy a přenos nemocí, rozmnožení potkanů atd.
životní prostředí
financni
hlavně zdražování
jejich nedostatek, nemoci
Je to škoda
-znečištění život.prostředí
-finanční ztráta
-zvýšení ceny určité potrav. komodity
Bude zdraženo.
Nevím , neumím posoudit.
potraviny se zdraží
nemohu si dovolit plýtvat.
Nevím, snad moc odpadu.
lidé se nenaučí hospodařit a vážit si práce
Různá.
dopad na životní prostředí
Zbytečné zdražování potravin.......
nevím co tím myslíte
Některých potravin může být nedostatek a bude se muset dovážet .
(2x) tlení , rozklad surovin na určenývh místeh, pokud se dál nelikviduje , v místě se stahují sociálě slalbí, i hlodavci, konzumují a event. šíří dál
napadené poptraviny , roznáší z toho plynoucí zdravotní potíže i znečistˇují město
Hromady odpadů, které ničí naše životní prostředí.
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Bude-li se méně plýtvat potravinami, bude jich na trhu potřeba méně, tudíž nebude nutné používat tolik chemických hnojiv k jejich produkci a
tím se bude šetřit životní prostředí . I hovězího dobytku se bude chovat méně, tudíž bude méně skleníkových plynů, spotřebuje se mnohem
méně vody na napojení skotu atd.
V rrodinách špatný příklad pro děti.
žádná
- množení hlodavců
- zvýšené nároky na likvidaci
- šíření plísní a infekcí
finance, nehospodárnost, životní prostředí.......
Zvyšují se náklady.
Zkázu světa
Především je to škoda.
Zatížení životního přostředí.
až budou plýtvat všichni,pak nebude co jíst
x
V domácnosti zbytečné finanční ztráty.
Plýtvání potravin má dopad na všechny. Zemědělci pracují, někdo kdo tomu nerozumí jim nařizuje jak má vypadat mrkev nebo brambora, kdo to
vymyslel? O tom si rozhoduje příroda. Obchodníci nakupují plno zboží, o které se dostatečně nestarají a pak ho vyhazují. Někde ho třeba zlevní
před koncem pracovní doby, ale většinou to vyhodí. Potraviny, které podle někoho nejsou prodejné by se mohly dodávat tam, kde to nevadí.
Plýtvání potravinami mi vadí, měli bychom si všichni vážit práce zemědělců.
Má to mimo jiné dopad na zvyšování výroby a dovoz potravin, jejich neustálé zdražování, včetně výpadku některé potraviny na trhu.
Zvyšování nákladů na odvoz odpadů.Zvyšování cen odvozů.
zaplavíme se odpadem
Hromadění odpadu, zbytečná výroba produktů, zbytečně vynaložené náklady jak u výrobce tak u spotřebitele.
v budoucnosti nedostatek potravin pro lidstvo
..
zatížení životního prostředí
S potravinami jsem nikdy neplýtvala, ani neplýtvám.Pozoruji to však u dnešních mladých lidí.Asi nikdy nezažili nedostatek...
Zvýšená kazivost potravin - plíseň a pod - zvýšené zdravotní riziko při konzumaci.
Zvětšení množství odpadu, při netřídění odpadu zvýšená zátěž na skládky komunálního odpadu, zvýšený počet hlodavců v okolí úložišť odpadu
- přenašeči chorob.
Např. vyhazování potravin do kontejnerů - výskyt krys
nejdříve přemnožení hlodavců
zbytečně vysoké náklady
přemnožení hlodavců, vznik plísní
Nedostatek potravin, plýtvání vším včetně energií, negativní sociální dopad.
finanční
množství hlodavců u kontejnerů
1) finanční ztráty
2) zvýšené množství odpadů
Rozšíření infekcí
(2x) Výskyt hlodavců
on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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(2x) Ekologickou
(8x) Ekonomické
Plné popelnice, zvýšení počtu hlodavců v kanalizaci
Jestliže děti vidí doma, že se potraviny vyhazují, je to pro ně standard a budou se v dospělosti chovat stejně,nebudou umět hospodařit a beze
studu budou natahovat ruce do sociální sítě, kde jich bude přibývat
Nedostatek potravin
Vyšší cenu
(2x) Množení hlodavců
Finanční ztráty, množení hlodavců
(2x) Ekonomickou
Že budou dražší
Zbytečná útrata
(6x) Finanční
Méně odpadu
Méně odpoadů
Jídlo je Boží dar!
(8x) Obezita
(3x) Nemoci
Mělo by se všude šetřit potravinami. V obchodě i doma.
Zdražení potravin, ev. příp. nedostatek
(4x) Hlad
Problém s hygienou, větší náklady
Mládež se nenaučí hospodařit
Ekonomická
Větší výdaj financí
Jsme zvyklí šetřit
Šetření
(3x) Neplýtvám
Neplýtvám žádnými potravinami, jsem naučená od rodičů
Zdravotní problémy
Že v budoucnu nebudeme mít co do pusy
Další zdražování
Při odkládaní do odpadů může nalákat hlodavce
Velká úspora
Budeme mít hlad a hlodavců bude přibývat
Naši vnuci budou mít hlad
Bude hladomor
Samé negativa
Hlad, nemoce
Různé choroby
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Obezita a hodně hlodavců kolem kontejnerů
Nedostatek potravin v budoucnu
Zaplněné kontejnery, vyšší výskyt hlodavců
(3x) Plné popelnice
(2x) Ekologické
(2x) Hlodavci
Odpad
Více odpadu
nedostatek potravin v budoucnu
(2x) Ekologie
Finance
Příroda
nevím, nepovažuji to za zásadní problém
nedostatek potravin, konzumace pouze průmyslově vyráběných
nevím, o problematiku se nezajímám, sama potravinami neplýtvám
neúspora
moc odpadu, zbytečné zdražování?
zvýšené nároky na životní prostředí
vynákládání větší části rozpočtu na nákup potravin
vytvoření pocitu "všeho je vždycky dost" u obyvatel
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Nastavení dotazníku
Otázek na stránku

Všechny

Povolit odeslat vícekrát?

Povolit návrat k předchozím otázkám?

Zobrazovat čísla otázek?

Náhodné pořadí otázek?

Zobrazit ukazatel postupu?

Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?

Ochrana heslem?

IP omezení?
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Příloha: dotazník
Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání
potravinami.
Dobrý den,
jménem Sdružení českých spotřebitelů si Vás dovolujeme požádat o spolupráci v dotazníkovém šetření, zaměřeném na názory spotřebitelů k hygieně
prodeje nebaleného zboží na příkladu prodeje pečiva, a k plýtvání potravinami u prodeje zeleniny, ovoce apod.
Tento dotazník je součástí projektu „HYGIENA PRODEJE POTRAVIN A ČESKÝ SPOTŘEBITEL – JAK DÁL?“.
Děkujeme za vyplnění.
Tým Sdružení českých spotřebitelů
www.konzument.cz

1. Zaškrtněte:
muž
žena

2. Vyznačte váš věk:
od 18 do 30 let
nad 30 do 50 let
nad 50 do 70 let
nad 70 let a více

3. Jak často chodíte nakupovat potraviny?
denně
vícekrát týdně
1x týdně
1x za 14 dní
Jinak - vypište:

4. Údaje a informace na etiketách - možnost zaškrtnout více odpovědí
sleduji obvykle při nákupu
pročítám doma a podle získaných informací se řídím při příštích nákupech
nesleduji (obvykle) vůbec
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5. Údaj o zemi původu
sleduji obvykle informaci o kvalitě a proto jej sleduji
neřídím se jím

6. Jak správně nabíráme nebalené pečivo? - jedná se zejména o prodej pečiva tzv. stolovým
způsobem, kdy pečivo je nabízeno volně přístupné spotřebiteli (možnost zaškrtnout víc odpovědí)
holýma rukama
pomocí plastové rukavice
pomocí mikroténového sáčku
pomocí kleští na pečivo
Jinak - vypište:

7. Co má udělat zákazník, jestliže mu pečivo spadne na zem?
pečivo ze země sebere a vyhodí do sběrného koše v oddělení pečiva
pečivo ze země sebere a odnese ho prodavači v prodejně
pečivo vrátí zpět do regálu
pečiva na zemi si nevšímá a nechá ho tam ležet
Jiné řešení - vypište:

8. Co má udělat zákazník, když je nachlazený a chce si koupit pečivo? - možnost zaškrtnout více
odpovědí
zákazník si má zakrýt pusu a nos, aby do pečiva nekýchal
zákazník nesahá do regálu s pečivem holýma rukama, ale používá k tomu určené pomůcky - kleště
pokud si zákazník při kašlání a kýchání zakryje pusu a nos, pak může nabírat pečivo holýma rukama
zákazník nakupovat nejde a nechá si nakoupit od druhé osoby
Jiné řešení - vypište:

9. Co můžete udělat doma se starým pečivem, pokud vám zbyde? - vypište

10. Doporučujete, aby v místě prodeje pečiva byly umístěny informace pro nakupující, jak mají s
pečivem správně manipulovat?
ano
ne
nedokážu posoudit
Jiné - vypište:
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11. Jak správně v obchodě vybíráme banány a další ovoce a zeleninu?
můžeme osahat libovolný počet kusů ovoce a zeleniny, případně je v bedně přerovnat, a pak si vybrat nejlepší kus
nejdříve vybíráme očima podle vzhledu a pak opatrně nabereme potřebné množství rukama
nejdříve vybíráme očima podle vzhledu a pak opatrně nabereme potřebné množství za pomoci mikroténového sáčku nebo jednorázové rukavice
Jinak - vypište:

12. Jak správně zacházíme s chlazenými a mraženými potravinami při nakupování?
chlazené a mražené potraviny vkládáme do košíku jako první
chlazené a mražené potraviny vkládáme do košíku až na konci nákupu
pokud si nákup již vybraných chlazených a mražených potravin rozmyslíme, vrátíme se na místo jejich prodeje a zboží umístíme na původní místo
pokud si nákup již vybraných chlazených a mražených potravin rozmyslíme, vyndáme je z košíku a kdekoli v prodejně odložíme

13. Jak zacházíte s chlazenými a mraženými potravinami při přepravě nákupu domů?
chlazené a mražené potraviny přepravujeme libovolně dlouho, protože to určitě vydrží
chlazené a mražené potraviny přepravujeme co nejkratší dobu, zejména v létě
pokud potřebujeme přepravit chlazené a mražené potraviny na delší vzdálenost, umístíme je do chladicí tašky nebo chladicího boxu
Jiné řešení - vypište:

14. Jak správně skladujeme chlazené a mražené potraviny doma? - možnost zaškrtnutí více
odpovědí
chlazené a mražené potraviny skladujeme ve sklepě
chlazené a mražené potraviny skladujeme ve spíži
chlazené potraviny skladujeme v chladničce a mražené potraviny skladujeme v mrazáku
chlazené potraviny skladujeme v mrazáku a mražené potraviny skladujeme v chladničce
Jinak - vypište:

15. Co má zákazník udělat, když najde v nabídce prodejny nestandardní křivou zeleninu?
zákazník je odhodí do koše
zákazník nahlásí nález křivé zeleniny prodavači
zákazník si křivou zeleninu v klidu koupí, protože chutná stejně
Jiné řešení - vypište:
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16. Jaký bude podle vás největší přínos, když lidé přestanou plýtvat potravinami? - možnost
zaškrtnutí více odpovědí
méně odpadu
finanční úspora
dobrý pocit
snížení dopadů na životní prostředí
pomoc potřebným
žádný přínos mít nebude
nevím
Jiný - vypište:

17. Domníváte se, že plýtvání potravinami je problém, který se týká jen prodejen, nebo i
domácností? Kde si myslíte, že se plýtvá nejvíce? U producentů, v prodejnách nebo v
domácnostech? - možno zaškrtnout více odpovědí
u výrobců včetně zemědělců
v prodejnách
v domácnostech
nevím
Jinde - vypište:

18. Jaká rizika může plýtvání potravinami přinést? (prosím specifikujte)
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