فهم واقع اختيارات أغذية المستهلك وتعزيز أنظم غذائية وأنماط حياة صحية ومستدامة في
منطقة البحر األبيض المتوسط لألطفال من خالل إجراءات التغيير السلوكي
"مشروع "DELICIOUS
مشروع  DELICIOUSعبارة عن مشروع أوروبي يهدف إلى نشر العادات الغذائية الصحية بين األطفال والمراهقين الذين
تتراوح أعمارهم بين  12-6و .17-13يتضمن المشروع دراسة سلوك المستهلك ،األنظمة الغذائية المختلفة ،تعزيز النشاط
البدني لدي األطفال والمراهقين وأسرهم ،تقييم دورة الحياة ،التكنولوجيا ،تصميم برامج تعليمية الصفية وغير صفية باستخدام
العاب وأنشطة غير تقليدية .وذلك لتحقيق المزيد من االلتزام بحمية البحر األبيض المتوسط ونشر العادات الغذائية الصحية
لدى عامة الناس.
يعتبر النظام الغذائي ونمط الحياة بمنطقة البحر األبيض المتوسط من أكثر األنظمة صحة .إال أن في السنوات األخيرة لوحظ
زيادة في الوزن والسمنة وكثرة المشاكل الصحية الناجمة عن سوء األنظمة الغذائية المتبعة على طول منطقة البحر األبيض
المتوسط .تؤثر هذه المشكلة على مختلف االعمار السنية وخصوصا األطفال والمراهقين وذلك بسبب الميل الي التقيد بالنظام
الغذائي الغربي وقلة النشاط البدني .لذا يهدف مشروع  DELICIOUSإلى التغلب على هذا التغير السلبي وذلك من خالل تزويد
األطفال والمراهقين وعائالتهم باألدوات الالزمة لتحقيق خيارات وعادات غذائية أكثر صحة واستدامة موجودة بالفعل في
نمط الحياة النظام الغذائي المتوسطي.
يتضمن المشروع  7دراسات حالة من  5دول تقع في منطقة البحر األبيض المتوسط وهي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومصر
ولبنان .تستهدف هذه الدراسات تصميم مجموعة من الوصفات الغذائية الصحية المالئمة لتالميذ المدرسة .سيقوم طهاة
متخصصين بتطوير وجبات خفيفة ووصفات صحية ومستدامة لتوفير خيارات طعام أفضل داخل أماكن بيع األطعمة الموجودة
بالمدرسة (المقصف/الكنتين) .سيوفر المشروع تصميم مجموعة من األنشطة واألساليب العلمية والتعليمية تمكن األطفال
والمراهقون من تقييم مدى صحة واستدامة وجباتهم اليومية.
يحتوي المشروع على مجموعة من حقائب العمل .الحقيبة االولي :تستهدف فهم العوامل التي تحدد اختيار األطعمة وسوء
التغذية لدى األطفال والمراهقين في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط .الحقيبة الثانية :التقييم المستدام لنماذج إنتاج محلي
لنظام غذائي متوسطي .الحقيبة الثالثة :تصميم برامج رياضية لمنع ظاهرة السمنة وتعزيز الجوانب االجتماعية .الحقيبة
الرابعة :تطوير منتجات غذائية جديدة وتحسين الوصفات الغذائية الحالية للوصول بها ألفضل مستوي صحي ممكن .الحقيبة
الخامسة :تستهدف عمل وجبات مدرسية أسبوعية باستخدام حمية البحر األبيض المتوسط وفقا للمعايير الصحية العالمية وتحقيقا
لعنصر االستدامة .الحقيبة السادسة :وتشمل تطوير مجموعة من االدوات تعليمية التفاعلية والمتكاملة.
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األبيض المتوسط ) ، (PRIMAضمن اعالن الزراعة والغذاء لعام  2021وتقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بـ 2.884.191،25
يورو وسيتم تلقي تمويال قدره  2.606.875،00يورو.
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