
١. الجنس
ذكر ☐
أنثى ☐

٣. هل تعيش يف اإلمارات العربية املتحدة؟
نعم  ☐

ال ☐

٥. هل تتناول زيتون املائدة؟
نعم  ☐

ال ☐

٢. الفئة العمرية
١٨ إىل ٢٥ ☐
٢٦ إىل ٣٥ ☐
٣٦ إىل ٥٥ ☐
٥٦ إىل ٦٥ ☐

أكرب من ٦٥ ☐

٤. الحالة االجتامعية
أعزب ☐

أعزب/عزباء ولدي أطفال ☐
متزوج/متزوجة وليس لدي أطفال ☐

متزوج/متزوجة ولدي أطفال ☐

استبيان

إن كانت اإلجابة ال، يرجى تحديد البلد التي تعيش فيها ________________



٦. إن كانت اإلجابة نعم، أي من األنواع التالية تفضل؟
زيتون كامل (مع البذر) ☐

زيتون منزوع البذر ☐
زيتون مقطع رشائح  ☐

زيتون محشو ☐
معجون الزيتون ☐

٨. كم مرة تتناول الزيتون؟
يوميًا ☐

أسبوعيًا ☐
شهريًا ☐
سنويًا ☐

مطلًقا  ☐

٧. إن كانت اإلجابة نعم، فكيف تتناول زيتون املائدة؟
يف السلطات ☐

يف السندويتشات  ☐
يف صلصة املعكرونة/الطهي ☐

كإضافات للبيتزا  ☐
يف املرشوبات  ☐

كمقبالت / وجبات خفيفة ☐
أخرى ☐

إن كانت اإلجابة زيتون محشو، يرجى تحديد نوع الحشو املفضل __________________ _________ 

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد _________________________________

استبيان



٩. هل تعرف أي من الدول األوروبية التي تنتج زيتون 
املائدة؟

اليونان ☐
إسبانيا ☐
إيطاليا ☐

الربتغال  ☐
فرنسا  ☐
أخرى ☐

١٠. أي أنواع الزيتون األورويب تعرفها؟
كاالماتا  ☐

خالكيذييك ☐
كونسريفوليا ☐

ثرومبا  ☐
منزانيللو  ☐
جوردال  ☐

هوجيبالنكا  ☐
بيكوال ☐

تشريينيوال ☐
بيتشولينا       ☐

ال يشء           ☐
أخرى  ☐

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد ____________________________

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد 

استبيان



١١. من أين تشرتي 
زيتون املائدة؟

أسواق مركزية           ☐

محالت بقالة   ☐

متاجر األطعمة الجيدة/املعلبة ☐

أسواق الطعام (األسواق املفتوحة) ☐

متاجر البيع بالتجزئة  ☐

عرب اإلنرتنت            ☐

ال أشرتي زيتون املائدة            ☐

أخرى ☐

١٢. أي العبوات تفضل 
لزيتون املائدة؟

أوعية زجاجية ☐

أطباق بالستيكية ☐

حاويات بالستيكية ☐

علب من الصفيح  ☐

علب الوجبات الخفيفة  ☐

أي يشء موجود يف قسم الزيتون     ☐

أخرى ☐

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد ______________________________

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد ______________________________

استبيان



١٣. ما السامت التي تفضلها يف زيتون املائدة؟
ملح خفيف ☐

الذع ☐
حار ☐

حامض ☐
مقدد ☐
زبدي ☐
أخرى ☐

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد  

إن كانت اإلجابة بأخرى، يرجى التحديد 

استبيان

١٤. ما هي العوامل التي ميكن أن تؤثر عليك لرشاء زيتون املائدة؟
يرجى اإلشارة إىل مستوى التأثري (٥= مهم جًدا، ١=غري مهم)

5 4 3 2 1
السعر
التعبئة

املعلومات الغذائية 
(مستوى امللح، السعرات الحرارية، غري ذلك)

العالمة التجارية
عضوي

غري معدل وراثيًا
خايل من الجلوتني

موافق للرشيعة اليهودية
حالل

خايل من املواد الحافظة
خايل من األلوان الصناعية


