
Albanska

Pyetje për shprehitë e jetesës

Shprehitë e të ushqyeritt
Shënjoje një alternativë për secilën pyetje – atë që e ke zakon t’a bësh!

1. Sa shpesh hani perime ose perime rrënjë (të freskëta, të ngrira ose të gatuara)?
Dy herë në ditë ose më shpesh (3p) 
Një herë në ditë (2p)
Disa herë në javë (1p)
Një herë në javë ose më rrallë (0p)

2.  Sa shpesh hani fruta të zakonshme ose fruta mali (të freskëta, të ngrira, etj.)?

Dy herë në ditë ose më shpesh (3p) 
Një herë në ditë (2p)
Disa herë në javë (1p)
Një herë në javë ose më rrallë (0p)

3. Sa shpesh hani peshk ose fruta deti si gjellë kryesore, në sallatë ose si shtesë?

Tri herë në javë ose më shpesh (3p) 
Dy herë në javë (2p)
Një herë në javë (1p)
Disa herë në muaj ose më rrallë (0p)

4. Sa shpesh hani kolaqe, çokollata/karamele, çipse ose pije të gazuara/të ëmbla?

Një herë në javë ose më rrallë (0p) 
Disa herë në javë (1p)
Një herë në ditë (2p)
Dy herë në ditë ose më shpesh (3p)

5. Sa shpesh e hani vaktin e mëngjesit?

Çdo ditë 
Gati çdo ditë
Disa herë në javë
Një herë në javë ose më rrallë
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Matvanor
Markera ett alternativ på varje fråga – det du brukar göra!

1. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter (färska, frysta eller tillagade)?

2. Hur ofta äter du frukt och/eller bär (färska, frysta, etc.)?

3. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur som huvudrätt, i sallad eller som pålägg?

4. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft?

5. Hur ofta äter du frukost?

Två gånger varje dag eller oftare (3p) 
En gång varje dag (2p)
Några gånger i veckan (1p)
En gång i veckan eller mer sällan (0p)

Två gånger varje dag eller oftare (3p) 
En gång varje dag (2p)
Några gånger i veckan (1p)
En gång i veckan eller mer sällan (0p)

Tre gånger i veckan eller oftare (3p) 
Två gånger i veckan (2p)
En gång i veckan (1p)
Några gånger i månaden eller mer sällan (0p)

Två gånger varje dag eller oftare (0p) 
En gång varje dag (1p)
Några gånger i veckan (2p)
En gång i veckan eller mer sällan (3p)

Varje morgon 
Nästan varje morgon
Några gånger i veckan
En gång i veckan eller mer sällan

Kostindex (sammanräkning av poäng). Frukostfrågan inkluderas inte i kostindex.

0−4 poäng = betydande ohälsosamma matvanor. Patienten bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal. 
5−8 poäng = mindre bra matvanor. Behöver förbättra sina matvanor. 
9−12 poäng = hälsosamma matvanor. Följer i stort sett de officiella rekommendationerna.
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