Name _________________________________
Station ___________________
Ang mga sumusunod na pahina ay nagtataglay ng mga kaalaman
sa nutrisyon na nauugnay sa pagkain ng gulay. Ang mga
impormasyong ito ay maaaring gamitin sa inyong programa bilang
mga broadcast fillers o info bits.
Maaari rin pong mag-interview ng mga nutritionists-dietitians o
nutrition action officers sa ating lalawigan.
Marami pong salamat muli sa inyong tulong sa patuloy na
pagpapalaganap ng wastong nutrisyon.
National Nutrition Council
Provincial Nutrition Office
Province/City of ___________________
Contact persons:

CALABARZON
& MIMAROPA Regions

_____________________________ _______________
_____________________________ _______________
_____________________________ _______________

Mga NILALAMAN
1.

Ano ang kahalagahan ng gulay sa kalusugan?

2.

Gaano karaming gulay ang dapat kainin araw-araw?

3.

Pababa ng pababa ang konsumo ng gulay ng mga
Pilipino.

4.

Bakit kaunti ang gulay na kinakain ng mga Pilipino?

5.

Ano ang maaaring mangyari sa hindi pagkain ng
sapat na gulay?

6.

Paano mahihikayat ang mga bata na kumain ng
gulay?

7.

Mga paraan para kumain ng gulay ang mga bata.

YAMAN KAALAMAN sa NUTRISYON

1. Ano ang kahalagahan ng gulay sa kalusugan?
Ayon sa Food Guide Pyramid (FNRI-DOST), ang gulay
at prutas ay mayaman sa Bitamina A, Bitamina C, iron,
folate at potassium. Ang gulay ay mababa sa taba at
sagana sa fiber.

2. Gaano karaming gulay ang dapat kainin arawaraw?
Ang Food Pyramid ay nagsasabing kumain ng tatlo
hanggang limang dulot (servings) ng gulay bawat araw. Ito
ay katumbas ng pagkain ng isa at kalahating tasa ng gulay
(luto na) araw-araw.
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3. Pababa ng pababa ang konsumo ng gulay ng
mga Pilipino
Ayon sa surveys na isinagawa ng Food and Nutrition Research
Institute (FNRI)-DOST mula 1978 hanggang 2003, pababa ng
pababa ang konsumo ng gulay ng mga Pilipino:
1978 – 145 gramo ng gulay o 1 ½ tasa ang konsumo ng
bawat Pilipino
1982 – 130 gramo ng gulay o kulang ng 1 ½ tasa ang
konsumo ng bawat Pilipino
1993 – 106 gramo ng gulay na lamang o kulang ng 1 tasa
ang konsumo ng bawat Pilipino
Ayon sa karagdagang pag-aaral sa konsumo ng gulay (2004),
napag-alaman din na:
•
•
•

Ang mga kabataan sa Metro Manila ay mababa ang konsumo ng gulay.
Ang presyo ng gulay (mas mahal pa sa karne) ang isang
dahilan sa mababang konsumo ng gulay sa Metro Manila.
Matutugunan ang kakulangan ng calcium, iron, Bitamina
B1 (thiamine), Bitamina B2 (riboflavin), niacin, Bitamina C
at Bitamina A sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagkain
ng mas maraming gulay araw-araw.
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4. Bakit kaunti ang gulay na kinakain ng mga
Pilipino?
Ayon sa pananaliksik na isinagawa ng FNRI-DOST noong
2005 sa Metro Manila, Metro Cebu, at Davao, ang
mga dahilan kung bakit kaunti sa mga Pilipino ang mga
kumakain ng gulay ay:
Pangunahing Dahilan
1. Impluwensya ng mga kapamilya na hindi kumakain ng
gulay (role model).
2. Pag-ayaw sa pagkain ng gulay dahil sa lasa at sa itsura
nito.
3. Mas gustong kainin ang karne kaysa gulay.
4. Mga maling paniniwala na dala ng kultura.
Halimbawa:
• magkakaroon ng ketong kapag kumain ng kalabasa
• magiging bobo ang kumakain ng kalabasa
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5. Kakulangan ng kaalaman sa mga sustansyang taglay ng
gulay at ng mga benepisyong pangkalusugan na dulot
nito.
6. Mas maraming oras ang kailangan sa paghahanda at
pagluluto ng gulay.
Karagdagang dahilan kung bakit hindi sapat ang
kinakaing gulay ng mga Pilipino:
1. Mahal ang presyo ng gulay.
2. Takot sa mga kemikal at pesticides na ginagamit sa
paghahalaman ng gulay.
3.

Kakulangan ng gulay sa tahanan at pamilihan.
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5.

Ano ang maaaring mangyari sa hindi
pagkain ng sapat na gulay?

1. Ang kawalan o kulang na Bitamin A, Bitamina C, Bitamina E,
iron, folic acid, niacin at iba pang B-vitamins, at potassium sa
katawan ay magbubunga ng “micronutrient
deficiencies.”
2.

Kakulangan sa pagkain ng dietary fiber na mahalaga sa:
• Maayos na pagdumi
• Tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at
glucose levels (asukal)
• Pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at
ilang sakit na cancer

3. Walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain nito.
Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng
pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay.
Ang kawalan o kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke
ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na
presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang
konsumo ng gulay.
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6. Paano mahihikayat ang mga bata na kumain
ng gulay?
Ang gulay ay nagdudulot ng iba’t-ibang kulay, lasa at
“textures” na sapat na makakahikayat sa mga bata na
kainin ito. Maraming paraan sa paghahanda ng gulay –
bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at
sabaw. Maisasama din ang gulay sa isda, karne, manok o
itlog.
Mga tips para mahikayat ang kapamilya
na kumain ng gulay
1. Bumili ng gulay na nasa panahon. Bukod sa mura,
ito ay sariwa at hitik sa sustansya.
2. Iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw
upang ito ay maging kaaya-aya sa mga kakain.
3. Subukan din ang malulutong na gulay tulad ng
carrots, letsugas at pipino na kinakain ng hilaw o
pinasingawan.
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Mga tips para mahikayat ang kapamilya
na kumain ng gulay

4. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang
main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay
maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda.
5. Gumamit ng niligis (puree) at lutong gulay tulad ng
patatas, kamote at kalabasa at ihalo ito sa paggawa
ng mga sabaw at sopas.
6. Maghanda ng gulay sa iba’t ibang paraan at iwasan
na lagi itong nilaga o ginisa. Ang ibang gulay ay
maaaring kainin ng hilaw, pinasingawan, inihaw at
hinurno (baked).
7. Ang mga gulay katulad ng carrots, pipino,
kamatis, letsugas, green pepper, at iba pa ay lalong
sumasarap kung may sawsawan (dip) o low-fat
dressing o French dressing (pinagsama-samang
suka, asin, asukal at paminta)
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Mga tips para mahikayat ang kapamilya
na kumain ng gulay

8. Gawing dekorasyon ang gulay sa paghahanda ng
pagkain katulad ng hiniwang kamote, singkamas,
carrots, celery, beans, at iba pa.
9.

Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong,
dahon ng sibuyas, kintsay, carrots at iba pa ang
“instant noodles” para madagdagan ang sustansya
nito.
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7. Mga paraan para kumain ng gulay ang mga
bata
1. Sa edad na anim na buwan ng sanggol maaari
ng bigyan ng maberde, madahon at madilaw na
gulay. Siguraduhin lamang na ang mga ito ay
naligis, hiniwa ng maliliit, minasa o sinala bago
isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod
sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang
ang bata ay magkaroon ng panlasa para sa gulay at
umayos ang dumi. Patuloy na gawin ito hanggang
ang bata ay lumaki na.
2. Magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak
sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw.
Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay.
Bilang “role models” sa mga anak, kailangang ang
mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo
ang manguna sa pagpakita ng malusog at tamang
kaugalian sa pagkain.
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Mga paraan para kumain ng gulay ang mga bata

3. Tiyakin na ang gulay ay laging kasama sa
pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya.
Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay
para matugunan ang pagnanais kumain ng mga
bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling
kainin at masasarap na gulay.
4. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain
kung saan gutom pa ang mga bata.
5. Gawing “fun” o kaaya-aya ang gulay sa
pamamagitan ng paghiwa nito sa iba’t ibang hugis.
6. Ihalo ang gulay sa paborito nilang pagkain.
7. Gumamit ng konting taba, asukal o asin upang
mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang
lumalaki.
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Mga paraan para kumain ng gulay ang mga bata

8. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng
gulay. Maaari ring tumulong ang mga bata sa
paghahanda at pagluluto ng mga gulay.
9. Mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda
ng gulay. Halimbawa, magsama ng mga gulay sa
baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag
ng letsugas, kamatis o pipino sa mga sandwiches.
Maaari ring magpabaon ng mga slices ng carrots,
pinasingawang baguio beans, nilagang kamote at
saging na saba bilang snacks.
10. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes
gamit ang iba’t ibang paraan. Maaaring hindi
nila ito magustuhan sa una, ngunit mahalaga na
mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain
lagi ng gulay sa hapag-kainan.
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Mga paraan para kumain ng gulay ang mga bata

11. Huwag pilitin ang mga bata na kumain ng gulay.
Ang hapag-kainan ay hindi lugar ng “digmaan”
para pag-awayan ang pagkain. Sa kalaunan, ang
mga bata ay mahihikayat ding kumain ng gulay
kung sila ay hindi pinupwersang kumain nito.
12. Kung hindi magtagumpay ang inyong mga
pamamaraan, subukang itago ang gulay sa loob ng
ibang pagkain. Tadtarin o ihalo ang gulay sa mga
sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at
kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at
halaya. Kailangang maging creative.
13. Magtayo ng kitchen garden at isama ang mga
anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang
nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang
pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga,
pagtatanim at paghahanda nito.
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Pagkilala at Pasasalamat
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• Department of Health
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Para sa karagdagang kaalaman,
maaring sumulat o tumawag sa:

NATIONAL NUTRITION COUNCIL
2332 Chino Roces Avenue Extension, Taguig City
Telefax: 816-4211
Email: nnc_region4@yahoo.com
Website: www.doh.gov.ph/nnc

