
 با شعار: روز جهاني غذامهر ماه،  24

 (تغيير و اصالح الگوي تغذيه براي حفظ و ارتقاء سالمت)

يست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اكتبر، سالروز جهاني غذاست. اين روز به افتخار تاسيس سازمان فائو در ب

شود. در اين روز، سازمان هاي بين المللي، به منظور  نامگذاري شده و در سراسر جهان گرامي داشته مي 1945سال 

تالش مي كنند. روز جهاني غذا،  زي براي جلوگيري از فقر و گرسنگيبرقراري روابط در زمينه كشاورزي و زمينه سا

رسنگاني است كه از ابتدايي ترين حق زندگي، تلنگري براي بيداري وجدان هاي به خواب رفته و روز هم دردي با گ

 .يعني غذا محرومند

در حيات بشر دارد، انتخاب  غذا، از ابتدايي ترين نيازهاي انساني و بلكه تمام موجودات زنده است و نقش اساسي

غذاي سالم نيز به همين نسبت از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا الگوي نادرست غذايي بي شك زندگي افراد را 

 به خطر مي اندازد. در ادامه مطالبي در رابطه با الگوي غذايي سالم بيان كرديم .

 صلي تقسيم مي شوند، كه عبارتند از: گروه ا 5مواد غذايي كه ما بايد روزانه دريافت كنيم به 

گروه گوشت، حبوبات،  -5گروه شير و فراورده هاي آن  -4گروه سبزي ها  -3ميوه ها  گروه -2گروه نان و غالت  -1

 تخم مرغ و مغزي ها

 چربي ها و شيريني ها جزو گروه متفرقه محسوب مي شوند كه بايد با احتياط مصرف شوند. گفتني است

ژيم غذايي يك رژيم با كفايت است قتي خوب و سالم است كه؛ تمام نياز هاي فرد را براورده سازد. اين ررژيم غذايي و

و در آن دو اصل تعادل و تنوع رژيم غذايي رعايت مي شود. تعادل يعني انواع مختلفي از مواد غذايي مختلف را به 

غذايي سبب حذف ساير مواد غذايي نشود. منظور تناسب با يكديگر مصرف كنيم؛ به گونه اي كه مصرف زياد يك ماده 

 از تنوع و گوناگوني، مصرف چند ماده غذايي مختلف از گروه هاي غذايي است.

موارد زير رهنمود هاي غذايي ايران هستند كه به ما كمك ميكنند انتخاب هاي غذايي سالم تري داشته باشيم و 

 الگوي غذايي خود را اصالح كنيم.
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