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 تغذیه سالم برای دستیابی به جهانی بدون گرسنگی

 

شینی و افزایش درآمدها رژیم     در دهه شهر ن شدن،  شمگیری  و عادات غذایی افراد به  های اخیر به دلیل جهانی  طور چ
به ستم. مصتر  غذاهایی با   خصتو  ییاهی و غنی از فیرر  از مصتر  غذاهای فصت ی به   اًتغییر یافته است.  ما عمدت 

شده    صفیه  صوالت با منرع       ، قند و چربی و نمککربوهیدرات ت سایر مح ش. و  شده، یو انی حیو زیاد، غذاهای فراوری 

ضر زمان کمتری ایم  درحرک. کرده صر  برای تهیه وعده حال حا صر  می  های غذایی   ویژه درکنندیان بهکنیم و م
شهری به  شگاه سوپر مارک. به   طور فزایندهمناطق  ستوران   ها، فرو س. فود، غذاهای خیابانی و ر ه افتادهای دورهای ف

 کنند اعتماد می

ه تنها در ن تحرک باعث افزایش نرخ چاقی شتتده استت.  که الرتهناستتالم و ستترک زندیی بی های غذاییترکیری از رژیم
م اکنون کنند  هچاقی اغ ب با هم زندیی می کشورهای توسعه یافته ب که در کشورهای کم درآمد، جایی که یرسنگی و    

 5می یون کودک زیر  06ساله( چاق هستند و بیش از  01تا  5می یون دختر و پسر ) 026می یون بزریسال و  076بیش از 
 برند می یون نفر از یرسنگی رنج می 066سال دارای اضافه وزن هستند، در حالی که بیش از 

سالم عامل خطر   رژیم شی از بیماری   غذایی نا ص ی مرگ و میر نا های ق ری ( از جم ه بیماریNCDsهای غیر واییر )ا
سرطان  سالم عالوه بر اینکه یک پنجم مرگ   عروقی، دیاب. و برخی  س.  عادات غذایی نا سر دنیا رقم    ها ا سرا ها را در 

 کند سال نیز بودجه به بخش سالم. تحمیل می تری یون دالر در 2زند مر غی بالغ بر می

ه این تعداد تا دهد کها نشان می کند  پیش بینیچاقی و سایر اشکال سوء تغذیه تقریراً از هر سه نفر یک نفر را مرتال می    
س. که راه حل    به یک نفر 2625سال   سید  خرر خوب این ا صرفه برای کاهش انواع  از دو نفر خواهد ر های مقرون به 

 د و اقدام جهانی بیشتری دارند سوء تغذیه وجود دارد، اما آنها نیاز به تعه

 رژیم غذایی سالم چیس.؟

ای همین غذای کافی، ایمن، مغذی و متنوع نیازأبا ت  شتتود کهیک رژیم غذایی زمانی رژیم غذایی ستتالم محستتوب می
ات، ب کند و خطر ابتال به بیماری را در او کاهش دهد  این رژیم باید شتتتامل میوه، ستتترزی، حرو        تأمین  ای افراد را تغذیه  

قند و نمک کم باشد که در حال    های اشراع( و با دار و غذاهای کم چرب )بخصو  چربی ها و غالت سروس آجیل، دانه
  باشد حاضر برای بسیاری از افراد در دسترس یا مقرون به صرفه نیس.، ویا به ع . تغییر ذائقه افراد قابل اجرا نمی


