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Ang “Lumalagong Karanasan ng Pagsaka sa Lungsod” (“Growing Experience Urban 

Farm”) ay nag-iisip na maglikha ng “sentro ng mga pagkain” (“food hub.”)  Ang sentro 

para sa produkto na nanggaling sa mga bungang pagkain (“food hub’) ay isang pasilidad 

para sa pagtitipon, pagtatabi, at pamamahagi ng mga produkto na nanggaling sa mga 

sakahan dito sa ating lungsod. 

 

Nais ba ninyong itaguyod itong sentro ng mga pagkain sa pamamagitan ng pagbili mula sa mga 

ito? 

 OO 

 HINDI 

  

 

Ang mga sumusunod na tanong tungkol sa inyong pangsariling impormasyon ay 

hinihiling upang maunawaan ang kaugalian sa pagbibli at pagkakain ng mga komunidad 

na maaaring gagamit ng itong sentro. 

 

 

Kayo ba ang namamahala sa pagbibili ng pagkain sa inyong tahanan? 

 OO 

 HINDO 

 

 

Ilan ang mga tao sa inyong tahanan? 

 Isa (1) 

 Dalawa (2) 

 Tatlo (3) 

 Apat o mahigit (4 or more) 

  

 

Ano ang antas ng inyong kinikita? 

 MABABA  

 MAIGI 

 MATAAS 

  

 

Ano ang inyong “zip code”?   ___________ 

  

 

Ilang porsiyento ang inyong pagkain ay libre at nanggaling sa bangkong para sa pagkain, tulong 

ng kapwa o simbahan? 

 Walang porsiyento (0%) hanggang sampung porsiyento (10%) 

 Sampung porsiyento (10%) hanggang tatlongpung porsiyento (30%) 

 Tatlongpunf porsiyento (30%) hanggang limangpung porsiyento (50%) 

 Limangpung porsiyento (50%) o higit pa 
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Gaanong karaming beses sa isang linggo na kayo ay namimili ng lutong pagkain galing sa 

labas (katulad ng karinderya)? 

 Wala (0) hanggang isa (1) 

 Dalawa (2) hanggang apat (4) 

 Lima (5) hanggang pito (7) 

 Walo (8) o higit pa 

  

 

Gaanong karaming beses sa isang linggo na kayo ay naghahanda sa inyong tahanan ng mga 

ulam mula sa sariwang sangkap? 

 Wala (0) hanggang isa (1) 

 Dalawa (2) hanggang apat (4) 

 Lima (5) hanggang pito (7) 

 Walo (8) o higit pa 

  

 

Gaanong karaming beses sa isang linggo na kayo ay kumakain ng nakahandang pagkain na 

nakabalot, pinalamig sa yelo o proseso?  

 Wala (0) hanggang isa (1) 

 Dalawa (2) hanggang apat (4) 

 Lima (5) hanggang pito (7) 

 Walo (8) o higit pa 

 

  

Gaanong karami sa isang araw na kayo ay kumakain o naghahanda ng mga sariwang prutas at 

gulay? 

 Wala (0) 

 Isa (1) o dalawa (2) 

 Tatlo (3) o apat (4) 

 Lima (5) o higit pa 

  

 

Saan kayo namimili ng sariwang pagkain? (Markahan ang lahat na tamang sagot) 

 Pamilihan ng mga Magsasaka (Farmers Markets) 

 Mga malalaking tindahan (supermarket) 

 Pamilihan na pakyawan katulad ng Costco at Sam’s Club 

 Pamilihan na espeyalidad katulad ng Whole Foods, Lazy Acres o Sprouts 

 Tindahan na pangdolyar (99 Cent Only / Dollar Store) 

 Tindahan na sari-sari (Corner store) 

 Iba pa: __________  
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Gaanong karaming beses sa isang linggo na kayo ay kumakain ng buong almusal? 

 Halos hindi 

 Paminsanminsan 

 Madalas 

 Halos palagi 

  

 

Gaanong karaming beses sa isang linggo na kayo ay kumakain ng buong pananghalian? 

 Halos hindi 

 Paminsanminsan 

 Madalas 

 Halos palagi 

 

 

Gaanong karaming beses sa isang linggo na kayo ay kumakain ng buong hapunan? 

 Halos hindi 

 Paminsanminsan 

 Madalas 

 Halos palagi 

  

 

Ang mga sumusunod na tanong ay humingi ng tiyak na impormasyon kung paano 

ninyong gagamitin ang sentro ng mga pagkain sa ating lungsod. Itong sentro ay isang 

pasilidad para sa pagtitipon, pagtatabi, at pamamahagi ng mga produkto na nanggaling 

sa mga sakahan at gawa dito sa ating lungsod. 

 

 

Gaano kayo kadalas na mamimili sa sentro ng mga pagkain? 

 Tatlo (30 o higit na beses sa isang linggo  

 Isa (1) o dalwang (2) bese sa isang linggo 

 Isa (1) o dalwang (2) bese sa isang buan 

 Mababa sa isang beses sa isang buwan  

  

 

Magkano ang nais ninyong gastusin sa sentro ng mga pagkain kumpara sa ginagastos ninyo 

ngayon? 

 Medyo konti sa ngayon 

 Halos pareho sa ngayon 

 Medyo mahigit sa ngayon 

 Mahigit sa ngayon 
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Anong mga produkto ang bibilhin ninyo sa sentro ng mga pagkain? (Markahan ang lahat na 

tamang sagot) 

 Buong haspe (katulad ng bigas) 

 Ibaibang patani (katulad ng munggo) 

 Sariwang prutas 

 Sariwang itlog 

 Haning lokal (Local Honey) 

 Tinapay 

 Pagkain na pangmiryenda 

 Sariwang gulay 

 Iba pa: __________  

  

 

Paano kayong pumupunta sa tindahan para mamili ng pagkain? 

 Naglalakad 

 Nagbibisekleta o nagiiskateboard 

 Pagsakay ng pangmadlang bus 

 Pagsakay ng nagsusundong sasakyan 

 Pagsakay ng Taksi / Uber / Lyft 

 Pagsakay ng pansariling kotse 

  

  

Saan ang mas magaling na lugar para mamili ng mga produkto galing sa sentro ng pagkain sa 

ating lungsod? 

 Malapit na paaralan 

 Kapitbahay 

 Lokal na simbahan 

 Sentro sa Komunidad 

 Malapit na sari saring tindahan 

 Ang halamanan o sakahan sa lungsod 

  

 

Gaanomg kalayo kayong pumapayag na maglakbay para mamili ng pagkain? 

 ¼ milya – ½ milya 

 ½ milya – 1 milya 

 1 milya – 2 milya 

 2 milya – 4 milya 

  

 

Pumapayag ba kayong magdagdag ng bayad para ihatid ang biniling pagkain sa inyong 

tahanan? 

 OO 

 HINDI 

 


