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بیشتر چراغ راھنمای تغذیھ ای برزا است، برای مراقبتقند و نمک سھ ماده ای ھستند کھ مصرف زیادشان بیماریچربی،

.تسروی محصوالت غذایی طراحی شده ا

بیش از اندازه روغن پالم در لبنیات، مسئوالن سازمان غذا و دارو به استفاده مباحث مربوط بهپس از93در سال 
تکاپو افتادند تا نسبت به سالمت مواد غذایی توجه بیشتري صورت پذیرد، براین اساس یکی از اقدامات آنها طرح 

.چراغ راهنماي تغذیه اي بود

هاي رنگی روي محصوالت است، میزان در این طرح با عنوان چراغ راهنماي تغذیه اي که در بر گیرنده نشانگر
.شودچربی، قند و نمک در هر ماده غذایی مشخص می

استفاده از چراغ راهنماي تغذیه اي به نحوي است که رنگ قرمز میزان زیاد، رنگ نارنجی متوسط و رنگ سبز 
.دهدرا نشان می)چربی، قند و نمک(نشان از میزان اندك این مواد 

اي محصول از نظر میزان نمک، قند، هاي کلی اطالعات تغذیهاي ویژگیچراغ راهنماي تغذیهنشانگرهاي رنگی یا 
.کندگرم ماده بیان می100چربی کل و اسیدهاي چرب ترانس را در هر سهم ماده غذایی یا در 

تا ماده دهدبا توجه به تنوع مواد غذایی و آشامیدنی، برچسب نشانگر رنگی این امکان را به مصرف کننده می
.هاي مصرفی انتخاب کندغذایی مورد نظر خود را براساس الگوي مصرف و یا محدودیت

نشانگر . هدف اصلی از اجراي این طرح نیز اصالح الگوي مصرف در جامعه و ارتقاء سطح سالمت جامعه است
گ قرمز، نارنجی و صورت چراغ راهنماي تغذیه اي است که شامل سه رنکار رفته در این محصوالت بهرنگی به

نشانگر رنگی بر اساس میزان چربی کل، اسیدهاي چرب ترانس، .شودسبز بر روي بسته بندي محصول درج می
میزان قند و نمک در هر سهم ماده غذایی طراحی شده است، که رنگ قرمز نشان دهنده میزان زیاد، رنگ زرد 

.متوسط و رنگ سبز میزان اندك در تولید محصوالت است
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هاي نیل به این اهداف برخورداري از تغذیه آنجایی که جامعه سالم زیربناي توسعه هر کشوري است یکی از راهزا
سالم است که در اختیار قرار دادن اطالعات الزم در مورد مواد غذایی به افراد جامعه تا حدودي در این زمینه 

ها درج هویت محصوالت روي بسته بنديمنظور مشخص کردنهایی بهاین اطالعات توسط برچسب. مؤثر است
.گیردشود که اطالعاتی از تاریخ تولید و انقضا گرفته تا مواد تشکیل دهنده را در بر میمی

ها داشته باشند هرچند که این اطالعات در افراد هنگام خرید محصوالت باید دقت زیادي در خواندن این برچسب
است و ذکر ارزش مواد غذایی و میزان پروتئین و انرژي آن روي این ها حاوي مواد تشکیل دهنده اغلب برچسب

از آنجایی که بسته . کنندها درج نشده است اما باز هم تا حدودي سالمت ما را تا حدودي تضمین میبرچسب
بندي مواد غذایی اقدامی مناسب براي ارائه اطالعات از محصول خریداري شده است نیاز است که تولید کنندگان 

.آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند

: تهیه و تنظیم 

اسماعیلیالهام 


