
باعث شد دولت ناهار مدارس را در  جنگ جهانی دومهای پس از آغاز شد. قحطی ۲۰سنت ارائه ناهار مدرسه در اوایل قرن  ژاپندر 

مدارس دوره درصد از دانش آموزان  ۸۲درصد از دانش آموزان مدارس ابتدایی و  ۹۹بالغ بر  ۲۰۰۴در سال .مناطق شهری رواج دهد

 .اندژاپن دارای وعده ناهار مدرسه بوده دوم

شود، ناهار را آموزان خوردن در یک غذاخوری که در آن غذا و نوشیدنی از فروشندگان خریداری می، دانش مالزیدر اکثر مدارس 

 .کنندصرف می

 اساساً پر خلیج فارس، پدیده چاقی در کودکان رو به رشد است. غذاهای سنتی در امارات متحده عربیبا توجه به رونق اقتصادی در 

اند. کاهش تحرک هم باعث افزایش چاقی در فیبر و کم چربی بودند اما امروزه پیرو غذاهای پرچرب و با کلسترول زیاد غربی شده

 .نوجوانان شده است

والدین انتظار  و مدارس ابتدایی معموالً مجهز به امکانات آشپزخانه نیستند. از کانادا هیچ برنامه مدونی برای وعده غذایی مدارس ندارد

اکثر  .برنامه تغذیه وجود دارد ویژه های غیرانتفاعیسازمانبندی شده برای کودکان خود تهیه کنند. اما برخی از رود یک ناهار بستهمی

 .های غذاخوری با غذاهای گرم هستند( کانادا دارای سالن۱۲–۹( و دبیرستان )کالس ۸–۶مدارس سطح دوم )کالس 

قانون ملی ناهار مدرسه را تصویب کرد، اجرا  رئیس جمهور هری ترومنهنگامی که  ۱۹۴۶برنامه ملی ناهار مدرسه آمریکا در سال 

قصد ترومن حمایت  .این قانون در اصل برای کمک به مصرف مازاد تولید مزارع کشاورزی ایجاد شد، تا به نفع جامعه هم باشد .شد

امروز برنامه ملی فدرال ناهار مدرسه یک برنامه  .تغذیه کودکان و همزمان حمایت از مصرف محصوالت کشاورزی آمریکایی بود از

های غذایی متعادل با شود. این برنامه وعدهمدرسه و مراکز مراقبتی اجرا می ۱۰۱٬۰۰۰ای است که در بیش از عملیاتی کمک تغذیه

  .کندمیلیون کودک فراهم می ۳۱رایگان یا با هزینه خیلی کم برای ای متعادل را به ارزش تغذیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86

