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Τρόφιμα – Κουίζ 

Εδώ θα βρείτε ένα κουίζ για τα ζητήματα τροφίμων σε όλο τον 
κόσμο. 

 ΘΕΜΑ 

Τρόφιμα 

 
Εξετάστε τις γνώσεις σας για τα τρόφιμα με αυτό το κουίζ 

1. Ποιος Στόχος για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναφέρεται στην πείνα; 
 

α) 1ος 
β) 2ος 
γ) 4ος 
δ) 5ος 

 

Απάντηση: β 

Ο 2ος Στόχος για την Αειφόρο Ανάπτυξη: «Τερματισμός της πείνας, επίτευξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας και βελτίωση της διατροφής και προώθηση της αειφόρου γεωργίας»  
Πηγή: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2  
 
 
2. Όταν οι άνθρωποι μιλάνε για την «εκτίμηση του αριθμού των ανθρώπων που πεινούν στον 

κόσμο», αυτό αναφέρεται: 
α) Στον αριθμό των ανθρώπων που υποσιτίζονται σε σχέση με τις θερμίδες-ενέργεια   
β) Στον αριθμό των ανθρώπων που υποσιτίζονται από τη λιγοστή διατροφή και την έλλειψη 
βιταμινών και υγρών 
γ) Στον αριθμό των ανθρώπων που υποσιτίζονται σε σχέση με τις θερμίδες-ενέργεια και από τη 
λιγοστή διατροφή  

  
Απάντηση: α 

Ο υποσιτισμός σε σχέση με τις θερμίδες-ενέργεια αναφέρεται σε μια μορφή υποσιτισμού όπου 
υπάρχει περιορισμένη ή μη επαρκής λήψη πρωτεΐνης (ή θερμίδων). Η πρωτεΐνη είναι απολύτως 
απαραίτητη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος και τη συντήρηση της ανάπτυξης της 
μυικής μάζας. Η πρόοδος στο θέμα της μείωσης των περιπτώσεων που υπάρχει στέρηση τροφής 
έχει επιβραδυνθεί ή σταματήσει σε πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο. 
Πηγή: http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/  
  
 
3. Η ασφάλεια τροφίμων αναφέρεται: 

α) Στην εγγυημένη προστασία τροφίμων 
β) Σε μια νέα πολιτική σχετικά με τα τρόφιμα 
γ) Στη διαθεσιμότητα τροφίμων και τη φυσική πρόσβαση στα τρόφιμα 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
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Απάντηση: γ        

Η ασφάλεια τροφίμων θεωρείται η αξιόπιστη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά και επαρκή 
τρόφιμα με διατροφική αξία. 
Πηγή: Save the Children, A life free from hunger, 2012. 
 
 
4. Σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για «τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσια υγεία»; 

α) στο AIDS 
β) στη μαλάρια και τη φυματίωση σε συνδυασμό 
γ) στην πείνα και τον υποσιτισμό  

  
Απάντηση: γ 

Υπάρχουν 795 επατομμύρια άνθρωποι που είναι υποσιτισμένοι στον κόσμο σήμερα. Το Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα για τα Τρόφιμα των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει ότι η πείνα και ο υποσιτισμός 
αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή  στην παγκόσμια υγεία, πολύ περισσότερο από το AIDS, τη 
μαλάρια και τη φυματίωση σε συνδυασμό.  
Πηγή: https://www.wfp.org/hunger  
 
 
5. Η ύπαρξη της πείνας στον κόσμο από το 2014 μέχρι το 2016 μειώθηκε στο: 

α) 5% 
β) 11% 
γ) 25% 
δ) 50% 

 
Απάντηση: β 

Η ύπαρξη της πείνας παγκόσμια έχει μεωθεί στο 11% σύμφωνα με τις στατιστικές από το 2014 
μέχρι το 2016. Ωστόσο, περισσότερο από 795 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν 
να στερούνται κανονικής πρόσβασης σε επαρκείς ποσότητες διαιτητικής ενέργειας.  
Πηγή: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2.  
  
 
6. Υπάρχει αρκετό φαγητό για όλους στον κόσμο; 

α) Όχι, χρειάζεται να αυξήσουμε την παραγωγή τροφίμων στον κόσμο για να τραφούν όλοι 
β) Ναι, υπάρχει αρκετή παραγωγή τροφίμων για όλους στον κόσμο 

  
Απάντηση: β 

Aν και παράγονται αρκετά τρόφιμα για όλους, η φτώχεια είναι βασικός παράγοντας υποσιτισμού, 
ιδιαίτερα στα παιδιά.  
Πηγή: FAO 2012 
 
 

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/EMBARGOED%20-%20A%20LIFE%20FREE%20FROM%20HUNGER%20-%20TACKLING%20CHILD%20MALNUTRITION.PDF
https://www.wfp.org/hunger
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
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7. Πόσα εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο εκτιμάται ότι υποσιτίζονται; 
α) 560 εκατομμύρια 
β) 795 εκατομμύρια  
γ) 980 εκατομμύρια  
δ) 200 εκατομμύρια  

 
Απάντηση: β 

Υπάρχουν 795 εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο που υποσιτίζονται και η πλειοψηφία ζει σε 
αναπτυσσόμενες χώρες.  
Πηγή Στατιστικών 2016: https://www.wfp.org/hunger/faqs   
  
 
8. Ποια είναι η πιο κοινή φυσική αιτία της έλλειψης τροφίμων στον κόσμο; 

α) Ξηρασία 
β) Σεισμοί 
γ) Πλημμύρες 

  
Απάντηση: α 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τα Τρόφιμα των Ηνωμένων Εθνών (UN World Food 
Programme), η ξηρασία είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες για την έλλειψη τροφίμων στον κόσμο. 
Πηγή: http://www.wfp.org/hunger/causes  
 
 
9. Σε ποιες από αυτές τις ηπείρους υπάρχει ο υψηλότερος αριθμός ανθρώπων που κινδυνεύουν 

από χρόνια πείνα; 
α) Αφρική 
β) Ασία και Ειρηνικός  
γ) Λατινική Αμερική και Καραβαϊκή 

  
Απάντηση: β 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τα Τρόφιμα των Ηνωμένων Εθνών, πάνω από το μισό 
των 795 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποφέρουν από χρόνια πείνα ζουν στην Ασία και τον 
Ειρηνικό. 
Πηγή Στατιστικών 2016: https://www.wfp.org/hunger/faqs  
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