
 روز جهانی غذا

در ایي رّس، ساسهاى ُای تیي الوللی، تَ اًگیشٍ . تیست ّ چِارم هِز هاٍ، تزاتز تا ضاًشدُن اکتثز، سالزّس جِاًی غذاست  

  .تزقزاری رّاتط در سهیٌَ کطاّرسی ّ سهیٌَ ساسی تزای جلْگیزی اس فقز ّ گزسٌگی ّ ًاتْدی هحیط سیست، تالش هی کٌٌذ

رّس جِاًی غذا، تلٌگزی تزای تیذاری ّجذاى ُای تَ خْاب رفتَ ّ رّس ُن دردی تا گزسٌگاًی است کَ اس اتتذایی تزیي حق 

در قزى حاضز، سْء تغذیَ، در تیطتز جْاهغ، تَ ّیژٍ کطْرُای جِاى سْم، تحزاًی جذی تَ ضوار . سًذگی، یؼٌی غذا هحزّهٌذ

سْء تغذیَ یا تَ ػثارتی ُزگًَْ اًحزاف اس تغذیَ طثیؼی کَ هْجة ػذم دستزسی تذى تَ هْاد اغلی ّ اساسی غذایی هی . هی آیذ

.  فقز، یکی اس ػوذٍ تزیي ػلل سْء تغذیَ در جِاى است. ضْد، یکی اس دالیل هِن تیواری ُای جسواًی ّ رّاًی است

اس آًجایی کَ جاهؼَ سالن سیزتٌای تْسؼَ ُز کطْری است یکی اس راٍ ُای ًیل تَ ایي اُذاف تزخْرداری اس تغذیَ سالن است کَ 

ایي اطالػات تْسط . در اختیار قزار دادى اطالػات السم در هْرد هْاد غذایی تَ افزاد جاهؼَ تا حذّدی در ایي سهیٌَ هؤثز است

تزچسة ُایی تَ  هٌظْر هطخع کزدى ُْیت هحػْالت رّی تستَ تٌذی ُا درج هی ضْد کَ اطالػاتی اس تاریخ تْلیذ ّ اًقضاء 

. گزفتَ تا هْاد تطکیل دٌُذٍ را در تز هی گیزد

 

   تا تْجَ تَ طزح تحْل سالهت ّ سیاست ُای ّسارت تِذاضت در خػْظ اطالع رساًی ّ افشایص فزٌُگ هػزف کٌٌذگاى 

هْاد غذایی ّ آضاهیذًی، ساسهاى غذا ّ دارّ اقذام تَ تذّیي دستْرالؼول درج ًطاًگز رًگی تغذیَ ای تز رّی هحػْالت غذایی ّ 

ایزاى جشء هؼذّد کطْرُایی است کَ ًسثت تَ اجزای طزح هذکْر تز رّی تزچسة هحػْالت غذایی ّ . آضاهیذًی ًوْدٍ است 
 .آضاهیذًی اقذام ًوْدٍ است

   اس آًجا کَ چزتی، قٌذ ّ ًوک سَ هادٍ ای ُستٌذ کَ هػزف سیادضاى تیواری  سا است، تٌاتزایي تزای هزاقثت تیطتز چزاؽ 

َ  ای رّی هحػْالت غذایی طزاحی ضذٍ است ًطاًگزُای رًگی تغذیَ ای تَ هٌظْر افشایص آگاُی هػزف کٌٌذٍ . راٌُوای تغذی

هحػْالت خْراکی ػزضَ ضذٍ تایذ . گاى ّ اغالح الگْی هػزف جاهؼَ تز رّی تزچسة هحػْالت خْراکی تذّیي ضذٍ است
. هطاتق ضْاتط ّ قْاًیي ساسهاى غذا ّ دارّ ّسارت تِذاضت، درهاى ّ آهْسش پشضکی تْلیذ ّ دارای پزّاًَ ساخت هؼتثز تاضٌذ

 ُذف اس ًطاًگزُای رًگی کوک تَ هػزف کٌٌذٍ تَ هٌظْر ضٌاسایی ّیژگی ُای تغذیَ ای هحػْل است تا تا تْجَ تَ ضزایط 

َ ای کَ در تز گیزًذٍ . جسوی ّ ًیاسُای ضخػی، اًتخاب آگاُاُاًَ داضتَ تاضذ در ایي طزح تا ػٌْاى چزاؽ راٌُوای تغذی

ًطاًگزُاي رًگي در سَ . ًطاًگزُای رًگی رّی هحػْالت است، هیشاى چزتی، قٌذ ّ ًوک در ُز هادٍ غذایی هطخع هی ضْد

هثال چزتي )رًگ قزهش ًطاى  دٌُذٍ هقذار تاالي تزکیة هْرد ًظز . رًگ سثش، سرد ّ قزهش، رّي هحػْل غذایي درج هي ضًْذ

. است، رًگ سرد ًطاى دٌُذٍ هقذار هتْسط ّ رًگ سثش ُن ًطاى دٌُذٍ هقذار کوي اس تزکیة هْرد ًظز هی تاضذ (تزاًس یا ًوک
. ُزچَ ًطاًگزُاي سثش یک هحػْل غذایي تیطتز ّ ًطاًگزُاي سرد ّ قزهش آى کوتز تاضٌذ، یؼٌي آى هحػْل سالن تز است

  

 


