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 Tungkol Saan Ang Modyul na Ito?

Laging magkasama ang pagkain at ang kalusugan. Bagama’t hindi lahat, karamihan sa mga kultura ay sumasang-
ayon sa pangungusap na ito. May ilang kulturang itinuturing na sagrado ang ilang pagkain. Gayunpaman, karamihan
sa ating pinipiling mga pagkain at kaugalian sa pagkain ay hindi sumusuporta sa mabuting kalusugan. Kailangang
maunawaan natin ang kahalagahan ng relasyon ng pagkain sa ating kalusugan. Kailangang maintindihan natin ang
wastong nutrisyon.

Ang modyul na ito ay nahahati sa tatlong aralin:

Aralin 1 —  Pagkain: Isang Pangunahing Pangangailangan

Aralin 2 —  Ang Tatlong Pangunahing Pangkat ng Pagkain

Aralin 3 —  Masusustansiyang Pagkain

 Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Matapos pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang:

♦ mabigyang kahulugan at maipaliwanag ang wastong nutrisyon;

♦ maipaliwanag ang kahulugan ng malnutrisyon;

♦ matukoy ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain;

♦ makapagplano ng payak ngunit balanseng pagkain; at

♦ matalakay ang iba’t ibang nutrisyonal na pangangailangan ng mga espesyal na miyembro ng pamilya.
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 Anu-ano na ang mga Alam Mo?

Bago mo simulan ang pag-aaral sa modyul na ito, alamin natin kung gaano na kalawak ang iyong kaalaman sa
paksang ito – ang nutrisyon. Piliin sa hanay B ang isinasaad ng bawat pahayag sa Hanay A. Isulat sa patlang ang
wastong sagot.

A B

_____ 1. Adobong may itlog, ensaladang kamatis,
kanin, at tubig

_____ 2. Hindi pagkain ng almusal

_____ 3. Pinakamahalagang elemento sa pagkain

_____ 4. Softdrinks, lollipops, chewing gums, chips

_____ 5. Kanin, mais, kamote, tinapay

_____ 6. Isda, karne, at itlog

_____ 7. Prutas, gatas, at gulay

_____ 8. Di-wasto at di-balanseng pagkain, mahinang
pagtunaw ng katawan sa mga sustansiya

_____ 9. Reserbang enerhiya sa katawan

_____ 10. Kailangan para sa pagpapalaki ng katawan

a. taba

b. malnutrisyon

c. pagkaing mayaman sa carbohydrates

d. balanseng pagkain

e. protina

f. mga pagkaing mayaman sa protina

g. di-regular na pagkain

h. mga pagkaing kumokontrol sa mga proseso
ng katawan

i. tanghalian

j. mga sustansiya nutrisyon

k. junk food
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Kumusta ang iyong pagsusulit? Sa tingin mo ba ay napagbuti mo ito? Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan
sa Pagwawasto na matatagpuan sa pahina 48.

Kung ang lahat ng iyong mga sagot ay tama, magaling! Ito ay nagpapakita na marami ka ng alam sa paksang ito.
Maaari mo pa ring pag-aralan ang modyul upang balik-aralan ang iyong mga nalalaman. Maaaring may matutunan ka
pang bagong kaalaman.

Kung nakakuha ka ng mababang puntos, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin, ang modyul na ito ay para sa iyo.
Ito ay makatutulong sa iyo upang maintindihan ang mga mahahalagang konsepto na magagamit mo sa iyong
pangaraw-araw na pamumuhay. Kapag maingat mong pinag-aralan ang modyul na ito, malalaman mo ang lahat ng
mga kasagutan sa pagsusulit at marami pang iba. Handa ka na ba?

Maaari ka nang pumunta sa susunod na pahina upang simulan ang Aralin 1.



4

ARALIN 1

Pagkain: Isang Pangunahing Pangangailangan

Ang pagkain ang kadalasang paboritong paksa ng karamihan. Subalit natural lamang na madalas nating
nalilimutan ang tunay na layunin ng pagkain - upang magbigay ng wastong nutrisyon. Sa araling ito, malalaman natin
ang kahalagahan ng pagkain sa wastong oras at ang mga ibubunga ng hindi-pagkain sa tamang oras. Matutuhan natin
na ang gutom at ang di-angkop na nutrisyon ay kapwa nagbubunga ng mahinang kalusugan.

 Basahin Natin

Basahin natin ang simpleng kuwento ng isang simpleng taong nagngangalang Mang Simon.

Isang malamig na umaga, si Mang Simon ay masayang nag-aararo ng kanyang bukid. Masiglang-masigla ang
pakiramdam niya pagkatapos kumain ng mabigat na agahan. Pagkaraan ng ilang oras, narinig niyang tumutunog ang
kanyang tiyan. “Ano iyon?” tanong niya.

Pagkalipas ng ilang minuto, muli niyang naramdamang kumakalam ang kanyang tiyan. “Huwag mo akong
abalahin ngayon!” sabi niya sa kanyang tiyan, “nangangalahati na ako sa bukid.”

Hindi naglaon, si Mang Simon ay kumain na para sa kanyang pananghalian. Kung hindi lamang kailangan ng
taong kumain, ang naisip niya, mas mapabibilis ang paggawa at walang oras na masasayang.” Nagpahinga siya saglit
pagkatapos mananghalian at muling nagpatuloy sa kanyang pag-aararo.
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Gumabi na at malapit nang matapos ang trabaho ni Mang Simon. Madilim na ang paligid kung kaya’t hindi na
makita ni Mang Simon ang kanyang inaararo. “Kung hindi lamang ako tumigil sa pag-aararo upang kumain ay tapos
ko na sana ang pag-aararo ng buong bukid ngayon.” reklamo ni Mang Simon.

 Pag-aralan at Suriin Natin Ito

Basahing muli nang mabuti ang mga pahayag ni Mang Simon. Lagyan ng ekis (8) ang patlang kung ang mga
pangungusap ay mali. Ipaliwanag kung bakit hindi ka umasang-ayon sa mga ito. Tandaan, maaari kang kumonsulta sa
iyong Instructional Manager o Facilitator kung ikaw ay nahihirapan.

____ 1. Kung hindi naramdaman ni Mang Simon na kumakalam ang kanyang tiyan, hindi na niya kailangang
kumain.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 2. Kung ang tao ay hindi na kailangang kumain, hindi maaaksaya ang panahon at mas maraming
gawain ang matatapos.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 3. “Kung hindi lamang ako tumigil sa pag-aararo upang kumain ay tapos ko na sana ang pag-aararo ng
buong bukid ngayon.”

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



6

Nasagot mo na ba ang mga tanong? Ihambing ang iyong mga sagot sa mga pangungusap sa ibaba.

____ 1. Kahit na hindi naramdaman ni Mang Simon na kumalam ang kanyang tiyan (o hindi siya nakaramdam
ng gutom), kailangan pa rin niyang kumain ng pananghalian. Kailangan niyang kumain upang
mapalitan ang enerhiya at sustansiyang nagamit ng kanyang katawan habang siya ay nag-aararo.

____ 2. Kung hindi kailangan kumain ng tao, saan kukuha ng sustansiya ang ating katawan? Hindi sapat ang
hangin at tubig upang matugunan ang mga sustansiyang kailangan ng katawan para sa maraming gawain.

____ 3. Kung si Mang Simon ay hindi tumigil sa pag-aararo upang mananghalian, magpapatuloy sa pagkalam
ang kanyang tiyan hanggang sa ito ay sumakit. Dahil dito ay titigil pa rin siya sa paggawa. Ito ay lalong
magiging sagabal sa pagpapabilis ng kanyang gawain.

 Alamin Natin

Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi lamang ito basta masarap, ngunit ang
lalong mahalaga ay nagsisilbi itong “gasolina” para sa ating katawan. Ito ay nagsisilbi ring building blocks ng ating
katawan. Sa maraming pagkakataon, ito rin ang nagsisilbing “gamot” na nagpapagaling sa ating katawan.

Ang isang taong may normal na kalusugan, ay maaaring mabuhay ng tatlong linggo lamang nang hindi kumakain.
Subalit ang mahahalagang proseso ng katawan ay hindi gagana kung ang isang tao ay gutom. Ang isang taong gutom
ay mahina at madaling kapitan ng mga sakit. Ang gutom ay maaari pa ngang maging sanhi ng pagkabaliw at
pagkamatay.

Ang mga palatandaan ng gutom ay paalaala ng ating katawan na oras na upang kumain. Dapat nating bigyang-
halaga ang paalaalang ito lalo na kung ilang oras na ang nakalipas makaraan ang ating huling pagkain. Habang
dumadami ang ating mga gawain,  mas dapat nating sundin ang regular na oras ng pagkain. Kung sasanayin natin na
malipasan ng gutom magdudulot ito ng pananakit ng ating tiyan. Ito ay maaaring magdulot ng mga sakit sa  tiyan
tulad ng peptic ulcer.

8

8

8
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 Subukan Natin Ito

Itala ang bilang ng iyong pagkain sa loob ng tatlong araw. Isama ang mabibigat na pagkain, magagaang na
pagkain at mga meryenda. Punan ang tsart sa ibaba.

Pagkain Oras (unang araw) Oras (ikalawang araw) Oras (ikatlong araw)

Agahan

Meryenda

Tanghalian

Meryenda

Hapunan

Meryenda

Maaari kang humingi ng tulong sa iyong Instructional Manager o Facilitator sa pagsagot sa tsart.

 Alamin Natin

Ang bawat indibidwal, anuman ang edad, ay dapat kumain nang tatlong beses isang araw upang magkaroon ng
wastong nutrisyon. Ang pagmemeryenda nang isa o dalawang beses sa isang araw ay makabubuti rin lalo na kung ang
ating katawan ay mangangailangan ng maraming enerhiya sa buong araw.

Ang iyong tiyan ay nasasanay sa takdang oras ng pagkain. Ito ay lumalaki at lumiliit depende sa dami at dalas ng
ating pagkain. Ang sobrang pagkain ay nangyayari kung ang tiyan ay agad na nalalamanan at kung ang kinakain ay
higit sa pangangailangan ng katawan. Kabaligtaran naman nito ang nangyayari kung ang tao ay nagpapalipas ng gutom
o kulang na sustansiya. Ang tsart sa itaas ay magsasabi kung ikaw ay sumusunod sa regular na kaugaliang pagkain o
hindi. Ang regular na oras ng pagkain ay tumutulong sa ating panunaw. Ito rin ay tumutulong upang masiguro na ang
kinakain natin ay sapat.
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 Pag-isipan Natin Ito

Pag-aralan ang mga drowing sa ibaba at sagutin ang sumusunod na mga katanungan.

1. Aling larawan ang nagpapakita ng wastong nutrisyon?

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

A B
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2. Kung sa palagay mo ay wala sa sinumman sa dalawang babae ang may wastong nutrisyon, ipaliwanag sa
iyong sariling pananalita kung bakit mo nasabi ito.

a. Ilarawan ang hitsura ng dalawang babae.

A: _______________________________________________________

_______________________________________________________

B: _______________________________________________________

_______________________________________________________

b.   Ano ang kanilang kinakain o hindi kinakain?

A: _______________________________________________________

_______________________________________________________

B: _______________________________________________________

_______________________________________________________

Humingi ng tulong sa iyong Instructional Manager o Facilitator para sa karagdagang paliwanag sa mga
katanungan bilang 1 at 2.

Pagkatapos sagutin ang mga katanungan, ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 48.
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 Alamin Natin

Madalas nating isipin na ang taong may di-wastong nutrisyon ay yaong payat, mahina at sakitin. Subalit, kahit ang
isang taong mataba o mukhang malusog ay maaari ring may di-wastog nutrisyon. Ang di-wastong nutrisyon ay
tinatawag na malnutrisyon. Ito ay kadalasang sanhi ng:

a. pagkain nang kakaunti;

b. di-balanseng pagkain; at

c. kakulangan ng nutrisyon sa katawan.

Ang mga epekto ng malnutrisyon ay:

a. pagbaba ng timbang;

b. paging iritable

c. mahinang resistensiya sa mga impeksiyon at sakit

Nararanasan mo ba ang ilan o ang lahat ng palatandaan ng malnutrisyon? Kung gayon, ikaw ay dapat kumonsulta
sa isang manggagamot. Kung hindi naman mahalagang sundin mo ang sumusunod na mga tagubilin para sa
pagkakaroon ng wastong nutrisyon:

1. Iwasang kumain ng mga junk foods tulad ng kendi, chips, soft drinks, at iba pa. Ang mga ganitong uri ng
pagkain ay karaniwang napakatamis o napakaalat. Nagtataglay ang mga ito ng maraming artipisyal na
sangkap na hindi kailangan ng iyong katawan.

2. Kumain ng iba’t ibang uri ng prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa mga bitamina at mineral na
kailangan ng katawan upang magkaroon ng resistensiya laban sa mga sakit.
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3. Sikaping masunod ang regular na oras ng pagkain. Ito ay makatutulong sa iyo upang maiwasan ang labis na
pagmemeryenda o pagkain ng junk food.

4. Kumain ng masustansiyang agahan. Hindi ito nangangahulugan ng pagkain ng marami kundi pagkain ng
masusustansiyang pagkain. Ang isip at katawan ay mahihirapang gumana o magtrabaho kung walang laman
ang tiyan.

5. Kumain ng balanseng pagkain araw-araw. Dapat magkaroon ng sapat na sustansiya mula sa tatlong pangkat
ng pagkain. Higit natin itong tatalakayin sa Aralin 2.

 Tandaan Natin

♦ Huwag ipagwalang-bahala ang mga palatandaan ng gutom lalo na kung ikaw ay gumagawa ng mabibigat
na gawain.

♦ Ang regular na oras ng pagkain ay mahalaga upang mapanatiling malusog ang tiyan at katawan.

♦ Ang malnutrisyon ay dulot ng pagkain nang kaunti, di-masustansiyang pagkain, at kakulangan ng
sustansiya sa katawan.
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 Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan

Isulat sa patlang ang salita o parilang bubuo sa diwa ng bawat pangungusap.

pagkain malnutrisyon labis na pagkain junk food mga paalala

1. Ang di-wastong nutrisyon ay tinatawag ding ______________.

2. Ang halimbawa ng mga ______________ ay kendi, chips at softdrinks.

3. Kapag tayo ay kumakain nang labis kaysa sa kailangan ng katawan, nangyayari ang ______________.

4. Ang ______________ ay nagsisilbing “gasolina” sa ating katawan.

5. Ang palatandaan ng gutom ay ______________ ng ating katawan na oras na upang kumain.

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 49.

Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Kung hindi ay pagbalik-aralan ang mga bahagi ng aralin na hindi malinaw
sa iyo.
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ARALIN 2

Ang Tatlong Pangunahing Pangkat ng Pagkain

Ang pagpili ng tamang uri ng pagkain ay napakahalaga. Maaari tayong kumain ng napakaraming pagkain subalit
hindi maiiwasan na nagkukulang pa rin ang ating katawan sa tamang nutrisyon. Ang susi sa tamang pagkain ay ang
malaman at matutuhan ang tungkol sa tatlong pangkat ng pagkain. Simulan na nating tuklasin ang sikretong ito.

 Basahin Natin

Basahin ang komik-istrip sa ibaba.

Jun! Lino! Hindi ka nagtrabaho
kahapon.

Nilagnat
kasi ako at
nanghihina
pa nga
ang aking
katawan.

Labis na pagod siguro iyan . Ilan
na rin sa mga kasamahan natin
ang nagkakasakit.

Sa isang itinatayong gusali . . .
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Ikaw, mukhang malusog ka.

Talaga? Oo, totoo iyon.

Dapat ka ring
kumain ng
maraming prutas
at gulay.

Mahal kasi
ang presyo
ng prutas
at gulay.

Ang ibang gulay ay makukuha
lamang sa malilinis na bakuran.
Ang mga prutas na nasa panahon
ay mura lamang.

Sige, susundin ko
ang payo mo.

Kung sapat ang
iyong tulog,
walang dahilan
upang mapagod
ka nang husto.
Ano ba ang
kadalasang
kinakain mo?

Sapat na tulog
at balanseng
pagkain ang
aking sekreto.

Kanin, tinapay, isda, at
kung minsan ay gulay.

Ginagawa ko rin namang
lahat ang mga iyon.

Maniwala ka
sa akin,
mabisa iyon.
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 Magbalik-aral Tayo

1. Ano ang dalawang sekreto ni Jun?

________________________________________________________________________________________

2. Isinasagawa ni Lino ang isa lamang sa mga sekreto, ano pa ang kulang?

________________________________________________________________________________________

3. Bakit hindi magawa ni Lino ang pangalawang sekreto?

________________________________________________________________________________________

4. Ano ang ipinayo ni Jun kay Lino?

________________________________________________________________________________________

 Alamin Natin

Tungkol saan ang mga sekreto ni Jun? Ang mga ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan. Paano tayo
mananatiling malusog? Ang isang paraan ay ang pagkakaroon ng wastong nutrisyon. Ang wastong nutrisyon ay
hindi lamang basta pagkain nang tatlong beses sa isang araw. Ito ay may kinalaman din sa pagpili ng pagkain mula
sa tatlong pangunahing pangkat ng pagkain. Ang mga ito ay mga pagkaing nagbibigay lakas, mga pagkaing
nagpapalaki ng mga kalamnan at mga pagkaing kumokontrol sa mga proseso ng katawan. Ang sapat na dami ng
sustansiya mula sa mga pangkat na ito ay magdudulot sa atin ng lakas ng katawan, talino, at resistensiya laban sa mga
sakit. Pag-aralan natin ang iba pang mga bagay tungkol sa tatlong pangkat na ito ng pagkain.
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Pag-uwi ni Lino galing sa trabah . . .

Pero Darling, marami
kaming trabaho ngayon.
Nasa ikalawang palapag na
kami sa pagtatayo gusali
kung kaya’t ilang beses
akong kailangang
magpanhik-panaog dala ang
mga kagamitan. Pagod na
pagod ako.

Mauubos ko nga ang
isang buong baboy!

Darling, gutom na gutom na ako!
Pinabaunan mo ako ng paborito
kong ulam kaninang pananghalian.
Kinailangan kong bumili ng
karagdagang kanin dahil kulang
yung kaning pinabaon mo.

Kasi naman kung
minsan, hindi mo
inuubos ang kaning
pinababaon ko sa
iyo kaya isang
tasang kanin lang
ang inilagay ko
ngayon.

Nagluto ako ng
isang kalderong
kanin para lamang
sa iyo. Puwede
mong kainin iyon
lahat kung kaya mo.
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 Magbalik-aral Tayo

1. Ano ang inireklamo ni Lino?
_________________________________________________________________

2. Bakit kaunti lamang ang pinabaong kanin ng asawa ni Lino nang araw na iyon?

__________________________________________________________________________________________

3. Bakit pagod na pagod si Lino nang araw na iyon?
_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Sa palagay mo, mauubos ba ni Lino ang isang kalderong kanin na iniluto ng kanyang asawa? Ipaliwanag
ang iyong sagot.
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Maaari kumonsulta sa iyong Instructional Manager o Facilitator kung kailangan mo ng tulong sa pagsagot ng
mga tanong.

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pp. 49–50.
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 Alamin Natin

Sa binasang  komik istrip, gutom na gutom si Lino dahil marami siyang nagamit na enerhiya sa pagtatrabaho.
Karamihan sa ating enerhiya ay nakukuha natin mula sa mga pagkaing nagtataglay ng carbohydrate at taba. Ang
carbohydrates ang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya ng  katawan. Ang mga ito ay isa sa mga sustansiyang
madaling matunaw at makuha ng katawan. Ang taba naman ang pinakahuling pinagkukunan ng enerhiya ng ating
katawan, subalit ang mga ito ang may pinakamataas na enerhiya. Ang taba ay kadalasang naiimbak sa iba’t ibang
bahagi ng katawan, kung kaya’t mas matagal bago ito magamit ng katawan.

Nakukuha natin ang carbohydrates mula sa mga pagkaing katulad ng mga butil (bigas, trigo), mga cereal (mais,
oats) at halamang-ugat (patatas, kamote, cassava). Sa kabilang dako ang mga pagkain namang mayaman sa taba ay
mantekilya, margarina, tabang galing sa mga karne, at mantikang galing sa mga halaman. Ang mga pagkaing ito ay
tinatawag na mga pagkaing nagbibigay lakas dahil ang mga ito ang nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan upang
tayo’y makapagtrabaho.

 Pag-isipan Natin Ito

Ang ating katawan ay tulad ng isang sasakyan. Nangangailangan ang isang sasakyan ng gasolina upang ito ay
mapatakbo. Ang ating katawan naman ay nangangailangan ng carbohydrates upang makapagtrabaho. Kapag wala ito,
manghihina tayo katulad ng isang sasakyang tumitirik kapag naubusan ng gasolina. Kapag nangyari ito, ang
sasakyan ay kukuha ng fuel mula sa ibang bahagi nito. Ito naman ay ang naimbak na taba sa ating katawan. Kapag
maraming imbak na gasolina (taba) sa ibang bahagi (katawan), ito ay mabuti. Kung hindi naman ay kailangan mong
kumain ng mga pagkaing higit na mayaman  sa carbohydrates at taba. Subalit kailangang maging maging maingat sa
iyong pagkain, siguraduhing ito ay hindi junkfood.
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 Basahin Natin

Alamin ang suliranin ni Lino sa sumusunod na komik-istrip.

Sa kanilang pinapasukang konstruksiyon…

Pareng Jun, pumayat ako nang ako ay magkasakit.
Bumabawi ako ngayon sa pamamagitan ng pagkain
ng balanseng pagkain katulad ng ipinapayo mo.

Mabuti iyon. Gusto mo bang sumama sa ibang kasama
nating magbuhat ng weights? Makatutulong ito upang
lumakas ang iyong mga kalamnan.

Hindi na, Pare, salamat. Nagbubuhat
na ako ng mabibigat dito sa trabaho.
At ngayon pa lamang ako bumabawi
at bumabalik sa dati.

Protina? Nakukuha ito mula sa mga isda, karne
at legumbre. Ito ang kailangan upang
magkaroon ng mga kalamnan.

Matutulungan ba ako
nito?

Siyempre naman.
Tingnan mo ang ko ang
mga kalamnan ko.

Ang tamang
pagbubuhat ng
weights ay
makatutulong sa
iyo upang ikaw
ay lumakas.
Tiyakin mo
lamang na
kumakain ka ng
mga pagkaing
mayaman sa
protina.



20

 Magbalik-aral Tayo

Subukang sagutin ang sumusunod na mga tanong. Maaari kang humingi ng tulong mula sa iyong Instructional
Manager o Facilitator.

1. Ano ang inireklamo ni Lino kay Jun? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Ano ang naging sagot ni Jun sa reklamo ni Lino? ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Ano ang kailangang idagdag ni Lino sa kanyang pagkain kung binababalak niyang magbuhat ng weights?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Okey, susundin ko ang
payo mo.
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4. Bakit mahalaga ang protina sa ating katawan? _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 46.

 Alamin Natin

Mga pagkaing nagpapalaki ng kalamnan ang tawag sa mga pagkaing mayaman sa protina. Ang protina na
nakukuha sa mga pagkain ang tumutulong upang bumubuo ng ating mga  kalamnan. Karamihan ng malalambot at
matitigas na himaymay at likido sa ating katawan ay mayroong protina- mula sa buhok hanggang sa ating laway.
Walang sustansiyang maaaring pumalit sa mahalagang bahaging ginagampanan ng protina.

Ang pangunahing ginagampanan ng protina ay ang gumawa at mag-ayos ng mga selula sa ating katawan. Ito rin
ay nagbibigay ng enerhiya tulad ng carbohydrates at taba subalit ang enerhiyang ito ay ginagamit sa mas
mahalagang bagay-ito ay nagsisilbing maliliit na bahagi (building blocks) na bumubuo sa ating katawan. Kung gayon,
mahalagang makakuha ng sapat na protina mula sa ating pagkain upang mapanatiling malusog ang ating mga selula sa
katawan.

Nakukuha ang protina mula sa mga pagkaing-dagat (isda, kabibe), mga karne (manok, baboy), mga buto at
legumbre (munggo, peas), mga buto (buto ng kalabasa, mani, at mga produkto ng gatas (gatas, keso). Huwag nating
kalimutan ang itlog, isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng protina.
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 Subukan Natin Ito

Kumakain ka ba ng kahit ano sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng mga nabanggit sa itaas? Kung gayon,
sumangguni sa talaan sa ibaba. Ito ay talaan ng mga pagkaing mayaman sa protina. Lagyan ng tsek (4) ang patlang na
nagsasaad ng uri ng pagkaing iyong kinakain. Magbigay rin ng halimbawa ng pagkain tulad ng mga ito, malamang ang
iyong mga paborito. Lagyan naman ng ekis (8) ang patlang na nagsasaad ng uri ng pagkaing hindi mo kinakain.

Halimbawa: Isda ____ = bangus, hito, tilapia

Shellfish ____ = _________________

1. Isda ____ = ________________________________

2. Shellfish ____ = ________________________________

3. Poultry ____ = ________________________________

4. Itlog ____ = ________________________________

5. Karne ng baboy ____ = ________________________________

6. Karne ng baka ____ = ________________________________

7. Gatas ____ = ________________________________

8. Keso ____ = ________________________________

9. Legumbre ____ = ________________________________

10. Mga pagkaing buto at mani ____ = ________________________________

Maaari kang kumunsulta sa iyong Instructional Manager o Facilitator sa pagsagot sa pagsasanay na ito.
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 Pag-aralan at Suriin Natin Ito

Ano ang naramdaman mo habang sinasagutan ang pagsasanay? Nalagyan mo ba ng tsek ang lahat ng uri ng
pagkaing nakatala?

Kung nilagyan mo ng tsek ang lahat ng pagkain sa talaan, ibig sabihin ay mayroon kang masustansiyang protina
sa iyong diyeta. Wala kang problema sa pagkakaroon ng sapat na protina sa iyong katawan.

Kung ikaw ay naglagay ng tsek sa ilang mga uri ng pagkain, huwag kang mag-alala. Napakaraming pagkaing
mayaman sa protina at maaaring ilan lamang sa mga ito ang gusto mong kainin.

Kung ang iyong nilagyan ng tsek ay isa o dalawang uri lamang ng pagkain sa talaan, malamang ay itinala mo
ang iyong mga paboritong pagkain. Sana lamang ay mapalawak mo pa ang iyong talaan ng pagkaing mayaman sa
protina.

 Subukan Natin Ito

Nakarinig ka na ba ng ilang kasabihan tungkol sa iba’t ibang pagkain? Ang mga sumusunod ay ilan sa mga
kasabihan tungkol sa pagkain.

♦ Malalayo ka sa duktor kung kakain ng isang mansanas araw-araw.

♦ Ang isda at mani ay pagkain ng utak.

♦ Kapag ikaw ay may sipon, uminom ng calamansi juice.

♦ Ang balut ay pampalakas ng tuhod.

♦ Ang ampalaya ay pamparagdag ng dugo.

♦ Ang karot ay pampalinaw ng mata.
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1. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kilalang kasabihan tungkol sa pagkain na nagbibigay ng mabuting payo
tungkol sa ating kalusugan. Maaari ka bang makapagbigay ng ilan pang mga kasabihan? Kung mayroon,
itala ang mga ito sa patlang. Kung ikaw ay walang alam na kasabihan, magtanong sa mga miyembro ng iyong
pamilya, sa mga kapitbahay, at mga kaibigan. Hingin ang tulong nila.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Naniniwala ka ba sa mga kasabihang ito? Ipaliwanag ang iyong sagot.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 Pag-aralan at Suriin Natin Ito

Muling basahin ang mga kasabihan sa sinundang pahina. Ang bawat pagkaing nabanggit ay nagtataglay ng
sustansiyang kailangan ng ating katawan upang maiwasan ang iba’t ibang sakit at mapanatili ang normal na takbo
ng iba’t ibang bahagi ng katawan.

Halimbawa: Saging – mayaman sa potassium, mga bitamina A at C
Isda – mayaman sa mga bitamin B12, A, at D
Kalamansi – mga bitamina A at C
Itlog – bitamina A, D, B, at B2
Ampalaya – iron
Carrots – bitamina A
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Ang mga sustansiyang ito ay may kanya-kanyang mahalagang tungkuling ginagampanang sa ating katawan. Kapag
kulang tayo ng ilan sa mga ito, madali tayong kapitan ng mga sakit.

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 46.

 Alamin Natin

Ang mga pagkain ay may iba’t ibang tungkuling ginagampanan sa ating katawan. Nabanggit na natin ang
dalawang tungkulin ng mga ito – una, nagbibigay ng enerhiya at ikalawa nagkukumpuni ng mga himaymay sa ating
katawan. Upang magampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin, kailangan ng regulating nutrients. Ito ang mga
bitamina at mineral na nagsasaayos at nagpapanatili ng normal na takbo ng ating katawan. Kailangan lamang natin ng
kaunting dami ng mga bitamina at mineral sa ating katawan. Ngunit kahit na kaunti, malaki ang ginagampanan ng mga
ito sa pagpapanatili ng kalusuganng ating katawan.

Ilan sa mahahalagang bitamina ay A, B1, B2, B3, B6, B, C, D, E, at K. Ang ilan sa mahahalagang mineral ay iron,
potassium, phosphorous, at magnesium.

Ang labis na kakulangan ng alinman sa mga sustansiyang ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga sakit.
Pag-aralan ang talahanayan sa ibaba. Ipinakikita nito ang mga sakit na ibinubunga ng kakulangan ng sustansiya.

Kulang na Sustansiya Karamdaman

Bitamina A Pagkabulag sa gabi
Bitamina B Beri-beri
Bitamina C Scurvy (pagdurugo ng gilagid)
Bitamina D Rickets (pagkabansot at sirang anyo ng buto)
Iron Anemia (sakit sa dugo)
Calcium Malutong na buto

Potassium Hypokalemia (panghihina ng kalamnan at pagkatuliro)
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 Subukan Natin Ito

Narito ang isang menu ng pamilya para sa Sabado.

Agahan Pananghalian Hapunan

gatas kanin kanin

sinangag sinigang na baboy na may pritong hito
kangkong at gabi

pritong galunggong ginisang repolyo

kamatis saging pinya

papaya

1. Alin sa mga menu ang mayroong lahat ng tatlong pangkat ng pagkain? _________________________________

2. Markahan ang pagkain sa pamamagitan ng paglagay ng sumusunod na mga titik:

L – kung ito ay nagpapalakas

K – kung ito ay nagpapalaki ng kalamnan

KP  – kung ito ay kumokontrol sa mga proseso ng katawan

Maaari kang kumonsulta sa iyong Instructional Manager or Facilitator kung mayroon kang mga katanungan
tungkol sa Takdang-aralin.

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 50.
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 Tandaan Natin

♦ Ang wastong nutrisyon ay ang pagkakaroon ng balanseng diyeta na binubuo ng mga pagkaing mula sa tatlong
pangunahing pangkat ng pagkain.

♦ Ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain ay:

• mga pagkaing nagbibigay lakas (carbohydrates at taba)

• mga pagkaing nagpapalaki ng kalamnan (protina)

• mga pagkaing kumokontrol sa mga proseso ng katawan (bitamina at mineral)

♦ Ang mga pagkaing nagbibigay lakas ay nagtataglay ng carbohydrates at taba, na mga pangunahing pinagkukunan
ng enerhiya.

♦ Ang carbohydrates ay ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya at ang taba ay ang nakaimbak na enerhiya ng
katawan.

♦ Ang pangunahing tungkulin ng protina ay ang gumawa at magkumpuni ng lahat ng himaymay ng katawan.

♦ Ang mga pagkaing kumokontrol sa mga proseso ng katawan ay nagtataglay ng mga bitamina at mineral na
nagpapanatili ng normal na tungkulin ng iba’t ibang bahagi ng katawan.

♦ Kahit na kaunti lamang ang kailangan ng ating katawan, ang kakulangan ng kahit isa lamang sa mga bitamina at
mineral sa iyong diyeta ay maaaring magdulot ng mga sakit.
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 Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Ang sekreto sa pagkakaroon ng wastong nutrisyon ay ________________.

a. sustansiya
b. pagkain ng tatlong beses sa isang araw
c. tatlong pangunahing pagkain
d. lahat ng nabanggit

2. Kung maraming enerhiya ang nagamit mo sa pagtratrabaho o paglalaro, mas kakailanganin mo ang
________________.

a. kanin, mais, patatas
b. juice, sopas, tubig
c. kendi, cake, icecream
d. lahat ng nabanggit

3. Ang ________________ ay nagtataglay ng pinakamataas na enerhiya:

a. kamote, kamoteng- kahoy, tinapay
b. mantekilya, langis buhat sa mais, taba ng hayop
c. isda, manok, legumbre
d. lahat ng nabanggit
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4. Kung ang iyong kaibigan ay payat at mahina, kailangan niyang palakihin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng
pagkain ng ________________.

a. tsiko, pinya, ampalaya
b. malunggay, petsay, mustasa
c. itlog, karne ng baka, gatas
d. lahat ng nabanggit

5. Ang mga sustansiyang tinataglay ng mga pagkain sa kakaunting dami ngunit may napakahalagang
ginagampanan ay ________________.

a. carbohydrates
b. protina
c. taba
d. bitamina at mineral

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 50.
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ARALIN 3

Masusustansiyang Pagkain

Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahalagahan ng tatlong pangunahing pangkat ng pagkain. Ito ang
pangunahing susi sa masusustansiyang pagkain. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang pangalawang susi.
Tuturuan kang magplano ng masustansiyang pagkain para sa iyong pamilya. Sa araling ito, malalaman mo rin na
ang bawat tao ay may iba’t ibang pangangailangang nutrisyonal.

 Subukan Natin Ito

Pag-aralan ang menu para sa pananghalian sa tatlong magkakaibang restawran.

Le Bistro Jubilee Fastfood Sariling Atin

sopas french fries tinolang manok

dinurog na patatas hamburger kanin

sizzling steak spaghetti saging

cake ice cream

1. Anong menu ang iyong pipiliin? _______________________________________________________________

2. Bakit ito ang pipiliin mo? ____________________________________________________________________
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3. Sa iyong palagay, aling menu ang pinakamasarap? _________________________________________________

4. Sa iyong palagay, aling menu ang pinakamasustansiya? Ipaliwanag ang sagot. ___________________________

___________________________________________________________________________________________

Ihambing ang iyong nga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 51.

 Pag-aralan at Suriin Natin Ito

Kadalasan, kapag tayo ay kumakain sa labas, pinipili natin ang pagkaing mukhang masarap, lasang masarap at
amoy masarap. Subalit sa mga pagkakataong ito, nakaliligtaan natin ang pinakamahalagang aspeto sa wastong
pagkain – ang nutrisyon. Natalakay na natin na ang kahalagahan ng tatlong pangunahing pangkat ng pagkain. Ang
pagpili at pagpaplano ng pagkain para sa iyo at sa iyong pamilya ay mahalaga. Nakasisiguro kang may sapat na
dami at kombinasyon ng sustansiyang kailangan ng iyong katawan sa anumang oras ng pagkain.

Ang mga sustansiya sa ating katawan ay gumagawa ng magkakasama. Walang nag-iisang pagkain ang
makapagbibigay ng lahat ng sustansiyang kailangan ng ating katawan, kung kaya’t kailangan nating kumain ng iba’t
ibang uri ng masustansiyang pagkain. Ang bawat isa sa tatlong pangkat ng pagkain ay dapat na nasa hapag tuwing
oras ng pagkain. Nararapat ding ang mga pagkaing ito ay may wastong dami.
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 Subukan Natin Ito

Itala sa iyong kuwaderno ang pagkaing kinakain mo sa araw-araw. Isama ang iyong inumin (tubig, kape, atbp.).
Itala ang mga pagkain sa ilalim ng ganitong pamagat: agahan, pananghalian, hapunan o meryenda. Anumang uri ng
pagkaing iyong kinain ay dapat na itala. Gawin ito sa loob ng tatlong araw. Gagamitin natin ang talaang ito sa susunod
na talakayan.

Handa ka na ba para sa susunod na talakayan?

 Alamin Natin

Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang sangkap na tutulong sa iyo upang mapagbalik-aralan ang
wastong dami at kalidad ng pagkaing iyong kinakain sa araw-araw. Ito ang iyong magiging “Gabay sa Nutrisyon.”
Ito ay hindi lamang magmumungkahi ng kalidad (uri) ng pagkain kundi pati na rin ang daming kailangan ng isang
normal na indibidwal. Malaki ang maitutulong nito sa pagpaplano ng masustansiyang pagkain para sa pamilya.

“Gabay sa Nutrisyon”

Mga Hakbang:

♦ Lagyan ng tsek (gumamit ng lapis) ang mga pagkaing iyong inihahanda at kinakain araw-araw. Madali mo itong
mabura upang magamit muli ang gabay para sa susunod na araw.

♦ Tandaan na ang mga pagkaing nasa loob ng isang pangkat ay mayroong pare-parehong sustansiya. Maaari itong
pagpalitin.

♦ Tandaan ang tamang dami ng pagkaing magmumula sa isang pangkat sa bawat araw.
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A.   Mga Pagkaing Nagbibigay Lakas

1. Mga pagkaing mayaman sa carbohydrates

Kumain ka ba ngayon ng alinman sa mga sumusunod na ito?

____  kanin

____  mais

____  tinapay

____  bihon at iba pang noodles

____  suman, palitaw, atbp.

____  gabi, kamote, at iba pang pagkaing-ugat

____   panutsa

____  prutas na minatamis

Mungkahing Dami

Kanin……………………………………5-7 tasa

Mais……………………………………..5 1/3 – 8 1/3 tasa, luto

Magkahalong mais at kanin……………..4 1/3 – 7 1/8 tasa, luto

Pagkaing ugat……………………………1 pirasong maliit

Asukal……………………………………5-9 kutsarita
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Maaaring maging kapalit:

1 tasa ng kanin = 4 na pirasong tinapay, ordinaryong laki

o 5 pirasong pandesal
o 1 1/8  tasa ng mais
o 1 tasa ng lutong kamote o 1 maliit na kamote

Ang mga pagkaing nabanggit ay mga pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Kailangan mo ito sa pang-araw-
araw na paggawa at sa pagpapanatili ng wastong init ng iyong katawan.

2. Pagkaing mayaman sa taba

____  mantekilya

____  margarina

____  langis galing sa niyog

____  mantika

____  kakang gata (triple serving)

____  iba pang taba at langis o mantika

Mungkahing Dami

6 na kutsarita
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B.  Mga Pagkaing Nagpapalaki ng Kalamnan

Mga pagkaing mayaman sa protina

____  karne ng baka

____  karne ng baboy na walang taba

____  manok na walang taba

____  atay, balun-balunan

____  longganisa, hotdog, tosino, hamon, atbp.

____  iba pang uri ng karne

____  gatas, keso, yogurt, iba pang produktong galing sa gatas

____  dilis at iba pang uri ng isda

____  hipon, kuhol, tulya, at iba pang kabibi

____  tuyong legumbre

♦ munggo

♦ paayap

♦ balatong

♦ bitsuwelas, peas, atbp.
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Mungkahing Dami

isda, karne, at iba pang produktong-poultry……. 1 ¾ - 2 (3 kubiko sentimetro)

tuyong legumbre o mani……………………… ½ tasa, luto

itlog……………………………………………. 2 piraso

Maaaring maging kapalit:

isda, manok, at karne = tuyong legumbre, luto 1 ½ tasa

o katamtamang laki ng itlog, 2 piraso
o katamtamang laki ng isda, 2 piraso

Kailangan mo ang mga pagkaing ito upang maiayos at makumpuni ang himaymay ng iyong katawan. Kailangan
ito ng mga buntis para sa pagbubuntis nila at panganganak. Ang mga inang nagpapasuso ay nangangailangan din nito
upang magkaroon ng gatas. Kailangan din ito ng mga bata sa kanilang paglaki. Ang mga pagkaing ito ang siyang
nagpapanitili sa pagiging pula ng ating dugo, sa pagiging malusog ng ating mga ugat at sa pagiging malakas ng ating
mga buto at kuko. Ito rin ay pinanggagalingan ng bitamina B at iron.

C.  Mga Pagkaing Kumokontrol sa mga Proseso ng Katawan

Berde, Madadahon at Madidilaw na Gulay

____  malunggay ____  talbos ng sayote

____  carrots ____  dahon ng gabi

____  dahon ng sili ____  saluyot

____  talbos ng upo ____  tamling

____  talinum ____  spinach
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____  dahon ng ampalaya ____  talbos ng kamote

____  alugbati ____  kangkong

____  mustasa ____  petsay

____  dahon at bunga ng kalabasa ____  ibang pang berde at madahong gulay

Mungkahing Dami

¾ na tasa, luto

Ang mga pagkaing nabanggit ay nakatala ayon sa dami ng bitamina A. Nakatutulong ang mga ito sa ating paglaki,
sa pagkakaroon ng malinaw na paningin at sa pagkakaroon ng malusog na balat. Ang pagkaing maberde at madilaw
ay nagtataglay ng bitamina A.

3.   Mga pagkaing mayaman sa bitamina C

____  kasoy ____  bayabas

____  datiles ____  kamatsile

____  strawberry ____  anonas

____  papaya ____  manggang hilaw

____  sinigwelas ____  suha

____  manggang hinog ____  durian

____  atis ____  chesa

____  kamatis ____  melon

____  guyabano ____  dalanghita
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Mungkahing Dami

1 hain (1 piraso ng katamtamang laki ng prutas o 1 hiwa ng malaking prutas)
para sa kamatis = 6 na piraso ng katamtamang laki, hilaw

Ang mga pagkaing nakatala sa itaas ay nakaayos ayon sa dami ng bitamina C. Kailangan natin ito para sa
malusog na gilagid at ngipin. Ang mga ito rin ay nagpapalakas ng ating resistensiya laban sa impeksiyon at mga
pangkaraniwang sakit.

4. Iba Pang mga Prutas at Gulay

____ mabolo ____ pinya

____ tsiko ____ langka

____ santol ____ kaimito

____ granada ____ duhat

____ pakwan ____ abokado

____ saging ____ makopa

____ bitsuwelas ____ ampalaya

____ puso ng saging ____ bataw

____ kadyos ____ paayap

____ okra ____ pula o berdeng siling malaki

____ sigarilyas ____ talong

____ sitaw

Ang mga pagkaing ito ay nakatutulong sa ating panunaw at paglabas ng dumi sa katawan. Ang mga ito ay
nagtataglay ng kaunting bitamina at mineral kung ihahambing sa madadahon at madidilaw na gulay at mga pagkaing
mayaman sa bitamina C.
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 Pag-isipan Natin Ito

Natatandaan mo ba ang mga uri ng pagkaing iyong kinain sa loob ng nakaraang tatlong araw? Ang mga ito ang
magiging sanggunian mo sa pagtingin ng mga pagkaing nasa iyong “Gabay sa Nutrisyon.” Tingnan kung ang iyong
kinakain ay balanse o hindi. Kung balanse ito, maligayang bati! Kung hindi naman, may panahon pa upang baguhin
mo ang iyong diyeta. Kailangang pagtuunan mo ng pansin ang pangkat ng pagkaing may mga sustansiyang kulang sa
iyo. Pagkatapos ay gumawa ng sariling gabay sa nutrisyon batay sa halimbawang nasa pahina 28 hanggang 34. Ipakita
ang resulta ng iyong gawain sa iyong Instructional Manager.

Pagkatapos mong magawa ito subukan nating magplano ng pagkain.

 Subukan Natin Ito

Paano ka nagpaplano ng pagkain? Subukan ang pagsasanay na ito. Pumili sa mga pagkaing nakatala sa ibaba.

sinigang na baka piniritong itlog paksiw na isda

sinangag na kanin nilagang kamote hinog na saging

kapeng may asukal calamansi juice nilagang mais

Ihambing ang iyong menu sa menu na nasa Batayan sa Pagwawasto sa pahina 50–51. Talakayin ang iyong
ginawa sa iyong Instructional Manager.
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 Basahin Natin

Sa bahay ni Lino at ng kanyang asawa …

Para saan?
Ang ibig mong
sabihin…?

Darling, magbihis ka,
kakain tayo sa labas.

Ano ba ang
okasyon?

Binigyan kami ng bonus ng
amo ko dahil natapos namin
ang bahay sa tamang
panahon.

Itabi na lang natin
ang pera.
Kakailanganin
natin ‘yan.

Pumunta ako sa
Health Center
ngayong hapon.
Nitong mga
nakaraan,
naduduwal ako sa
umaga.

Oo, buntis
ako.
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 Subukan Natin Ito

1. Ano ang kalagayan ng asawa ni Lino?
___________________________________________________________

2. Bakit nagbago ang isip ni Lino tungkol sa pagkain nila sa labas? ______________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Ano ang ipinayo ng doktor sa asawa ni Lino? _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4. Anu-anong mga pagkain ang hindi makabubuti sa kalagayan ng asawa ni Lino? __________________________

______________________________________________________________________________________________

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 52. Talakayin ang iyong mga sagot sa
iyong Instructional Manager o Facilitator.

Sabi ng doktor, kailangan kong
kumain ng mas maraming prutas at
gulay. Kailangan ko din ng gatas at
protina sa kinakain ko araw-araw.

Eh di lalo
tayong dapat
magdiwang.
Ano ang
gusto mong
kainin?

Okey, darling.
Mamili na lang
tayo imbes na
kumain sa labas.
Bibilhin natin ang
mga pagkaing
ipinayo sa iyo ng
doktor. Bibilhin
din natin ang
kahit anong gusto
mo.

Huwag ‘yong masyadong
matatamis at mamantika.
Hindi ‘yon maganda para
sa akin at sa ating anak.
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 Alamin Natin

Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kani-kaniyang pangangailangang dami ng pagkain. Ang isang buntis ay
nangangailangan ng mas maraming sustansiya para sa kalusugan ng sanggol. Dapat siyang kumain ng mga pagkaing
mayaman sa calcium at sa protina para sa paglaki ng kanyang sanggol at para na rin sa kanyang mga kalamnan. Ang
calcium mula sa gatas ay magpapalakas ng mga buto ng kanyang sanggol. Ang iron galing sa karne ay magbibigay ng
sapat na suplay ng dugo para sa kanya at sa sanggol. Dapat din siyang kumain ng mas maraming prutas at gulay.
Magbibigay ang mga ito ng sapat na suplay ng mga bitamina at mineral na panlaban sa mga impeksiyon at sakit.

Ang labis na pagkain ng mga pagkaing nagbibigay lakas at matatabang pagkain ay hindi makabubuti sa isang
buntis. Ang kanyang mga gawain ngayon ay hindi na nakapapagod at kasimbigat ng dati. Maaaring maimbak lamang
sa kanyang katawan ang mga pagkain at magiging taba. Ang labis na taba ay magiging sanhi ng kahirapan sa
panganganak.

Kung may mga bata sa pamilya, dapat silang kumain ng mas maraming pagkaing nagbibigay lakas at nagpapalaki
ng kalamnan. Ang mga sustansya sa mga pagkaing nagpapalaki ng kalamnan ay tumutulong sa pagpapaunlad ng
kanilang mga kalamnan at buto at mga sangkap ng katawan. Ito ay tumutulong din sa pagsuplay ng dugo sa utak na
siyang mas kailangan ng mga batang nag-aaral. Ang mga pagkaing nagbibigay lakas naman ang siyang nagbibigay-
lakas para sa malilikot na bata. Tandaan, ang mga batang nasa elementarya ay mga batang lumalaki. Ang kanilang mga
buto ay kailangang maging malakas. Nangangailangan sila ng calcium nang dalawa hanggang apat na beses higit
3kaysa sa pangangailangan ng matatanda.
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 Tandaan Natin

♦ Ang mga sustansiya sa ating katawan ay gumagawa ng sama-sama . Nararapat na magkarrom ng  hustong dami
ang mga ito sa ating araw-araw na pagkain.

♦ Ang Gabay sa Nutrisyon ay makatutulong sa ating pagpaplano para sa masustansiyang pagkain ng pamilya. Ito
ay nagmumungkahi ng mga uri at dami ng pagkaing kailangan ng isang individwal.

♦ Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kani-kaniyang pangangailangang dami at kombinasyon ng pagkain,
lalo na ang mga buntis at maliliit na bata.

 Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan

A. Magplano ng menu para sa pananghalian. Pumili mula sa mga pagkaing nakatala sa ibaba.

tsamporadong may gatas piniritong tilapia corn soup
tustadong tinapay hinog na saging itlog na maalat at kamatis
kanin

B. Muling tingnan ang mga pagkaing nakatala sa itaas. Tukuyin kung alin sa mga ito ang nabibilang sa tatlong
pangkat ng pagkain. Itala ang sagot sa sumusunod na talahanayan.

Mga Pagkaing Nagbibigay
                Lakas

Ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 52.

Mga Pagkaing Nagpapalaki
            ng Kalamnan

Kumokontrol sa Proseso
          ng Katawan
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 Ibuod Natin

♦ Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailanagn ng tao. Ito ay nagsisilbing “gasolina” para sa ating
katawan.

♦ Ang tunay na layunin ng pagkain ay upang bigyan ng wastong nutrisyon ang ating katawan.

♦ Ang wastong nutrisyon ay kaakibat ng pagpili ng tamang dami ng pagkain mula sa tatlong pangunahing pangkat
ng pagkain. Ito ay ang mga sumusunod:

• Pagkaing nagbibigay lakas o mga pagkaing nagtataglay ng carbohydrates at taba;
• Pagkaing nagpapalaki ng kalamnan o mga pagkaing nagtataglay ng protina; at
• Pagkaing kumokontrol sa mga proseso ng katawan o mga pagkaing nagtataglay ng mga bitamina at mineral.

♦ Upang matiyak ang wastong nutrisyon, dapat magplano ng pagkaing masustansiya sa pamamagitan ng paggamit ng
gabay sa nutrisyon.

 Anu-ano ang mga Natutuhan Mo?

Sa pamamagitan ng maikling pagsusulit na ito, malalaman natin ang iyong mga natutuhan sa modyul na ito.
Basahing mabuti ang sumusunod na mga pangungusap. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Ang hindi regular na oras ng pagkain ay may hindi mabuting epekto sa ating kalusugan. Alin sa mga sumusunod
ang hindi halimbawa ng mga epektong ito?

a. labis na pagkain
b. kakulangan ng sustansiya
c. wastong nutrisyon
d. ulcer
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2. Upang magkaroon ng wastong nutrisyon, dapat tayong ______________________.

a. kumain ng paborito nating pagkain
b. kumain ng mga pagkaing mula sa tatlong pangunahing pangkat ng pagkain
c. kumain ng mga pagkaing nagtataglay ng mga artipisyal na sangkap
d. kumain ng mga pagkaing mahal

3. Ang sanhi ng malnutrisyon ay _________________.

a. di-balanseng diyeta
b. pagkain ng napakakaunti
c. kakulangan ng nakukuhang sustansiya ng katawan
d. lahat ng nabanggit

4. Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan ay _________________.

a. taba
b. bitamina at mineral
c. carbohydrates
d. protina

5.Ang lahat ng selula sa ating katawan ay mayroong mahalagang sustansiya na tinatawag na _______________.

a. taba
b. bitamina at mineral
c. carbohydrates
d. protina



46

6. Ang mga ito ay mga sustansiyang kailangan natin sa kaunting dami. Subalit kung mayroon tayong kulang sa
alinmang sustansiyang ito, dadapuan tayo ng iba’t ibang sakit. Ang mga ito ay tinatawag na ________________.

a. taba
b. bitamina at mineral
c. carbohydrates
d. protina

7. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng junk food?

a. labis na matatamis na pagkain
b. labis na maaalat na pagkain
c. labis na dami ng pagkain
d. labis na pagkaing may artipisyal na sangkap

8. Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutukoy sa balanseng pagkain?

a. agahan, tanghalian, at hapunan
b. mga pagkaing nagtataglay ng sustansiyang kailangan natin
c. mga pagkaing may sapat na dami at kalidad
d. kumbinasyon ng mga pagkaing nagbibigay lakas, nagpapalaki ng kalamnan at kumokontrol sa mga proseso

ng katawan.

9. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa pagpaplano ng pagkain?

a. masasarap na pagkain
b. masusustansiyang pagkain
c. mga mumurahing pagkain
d. mga pagkaing madaling kainin
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10. Sino sa mga kasapi ng pamilya ang kadalasang walang espeyal na pangangailangang nutrisyonal?

a. tatay
b. buntis na nanay
c. mga sanggol
d. mga bata

Kung tapos ka na sa pagsagot, ihambing ang iyong mga sagot sa Batayan sa Pagwawasto na nasa pahina 53.
Kunin ang bilang ng tamang sagot at tingnan ang katumbas nito sa ibaba.

8-10 – Napakahusay! Marami kang natutuhan tungkol sa nutrisyon. Maaari ka nang magpatuloy sa susunod na
modyul.

6-7 – Mahusay! Magbalik-aral lamang sa mga paksang hindi mo naintindihan.

0-5 – Magbalik-aral sa mga paksang hindi mo naintindihan. Matutulungan ka ng iyong Instructional Manager o
Facilitator.
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 Batayan sa Pagwawasto

A. Anu-ano na ang mga Alam Mo? (pahina 2)

1. d 6. f

2. g 7. h

3. j 8. b

4. k 9. e

5. c 10. e

B. Aralin 1

Pag-isipan Natin Ito (pp. 8–9)

1. A at B; parehong batang babae ay may di-sapat na nutrisyon

2. a. A – Siya ay hindi lamang payat at puro buto; mukha rin siyang sakitin. Ito ay mga senyales ng di-sapat na
nutrisyon

B – Siya ay mukhang malusog. Ang kanyang katawan ay katamtaman at siya ay may tamang taas. Subalit
ang pagkaing kanyang kinakain ay hindi masustansiya.

b. A – Siya ay hindi kumakain. Halatang siya ay kulang sa sustansiya at pagkain.

Batang babae B – Siya ay labis na napakakain ng mga maling uri ng pagkain. Kumakain siya ng mga junk
foods tulad ng kendi at chips, na makasasama sa kalusugan. Hindi siya kumakain ng kanin, ulam, at
saging na masustansiya at makabubuti para sa kanyang kalusugan.
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Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan (pahina 12)

1. malnutrisyon.

2. junk foods

3. labis na pagkain

4. pagkain

5. mga paalaala

C. Aralin 2

Magbalik-aral Tayo (pahina 15)

1. Ang dalawang sekreto ni Jun ay ang sapat na tulog at ang pagkain ng balanse.

2. Sapat ang tulog ni Lino pero hindi balanse ang kanyang diyeta. Ang kadalasang kinakain niya ay kanin,
tinapay, at isda, sa halip na mga prutas at gulay.

3. Sabi ni Lino, mataas daw ang presyo ng prutas at gulay.

4. Pinayuhan ni Jun si Lino na mamitas ng mga gulay sa malinis na bakuran at bumili ng mga prutas na
napapanahon upang ito ay mura.

Magbalik-aral Tayo (pahina 17)

1. Nagrereklamo si Lino tungkol sa kaunting kanin na pinabaon ng kanyang asawa sa kanya. Kinailangan niya
pang bumili ng karagdagang kanin dahil sa labis na gutom na naramdaman nito.

2. Ayon sa asawa ni Lino, kung minsan ay hindi niya nauubos ang pinababong kanin.

3. Maraming ginawang trabaho si Lino nang araw na iyon. Nagpanhik-panaog siya sa kanilang mga
ginagawang gusali at nagbuhat ng mga kahoy.
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4. Hindi, ilang bahagi lamang ng kanin ang mauubos ni Lino dahil ang kapasidad ng ating tiyan ay limitado.
Gutom na gutom lamang siya at inakala niyang mauubos niya  ang gayong karaming kanin.

Magbalik-aral Tayo (pp. 20–21)

1. Nagrereklamo si Lino na siya ay pumayat pagkagaling nito sa sakit.

2. Pinayuhan ni Jun si Lino na magbuhat ng weights.

3. Mga pagkaing mayaman sa protina katulad ng mga isda, karne, at legumbre.

4. Ang protina ay siyang nagpapalaki ng ating mga muscle.

Subukan Natin Ito (pahina 26)

1. Ang tatlong pagkain ay kumpleto. Tinataglay ng mga ito ang lahat ng pagkaing mula sa tatlong pangkat.

2. Agahan Pananghalian    Hapunan

gatas – K;KP kanin =  L kanin – L

sinangag – L sinigang na baboy na pritong hito – KP
(may kangkong at gabi) – K;KP

pritong galunggong – K ginisang repolyo – KP

kamatis – KP saging – L;KP pinya – KP

papaya – KP

Alamin Natin ang Iyong Natutuhan (pp. 28–29)

1. d
2. a
3. b
4. c
5. d
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D.   Aralin 3

Subukan Natin Ito (pp. 30–31)

1-3 (Maaaring iba-iba ang mga sagot ng mga mag-aaral)

4. pinakamasustansiya – Sariling Atin

Dahil ito ay may balanseng sustansiya mula sa tatlong pangkat ng pagkain. Ang sangkap ng tinolang manok ay
manok(protina, taba, at mga mineral), dahon ng sili at sayote (mga bitamina), atay at balun-balunan (mga
mineral).

Ang Le Bistro ay may sopas (hindi sigurado kung ano ang sustansiyang mayroon ito), mashed potato
(carbohydrates, taba mula sa mantekilya, bitamina A), steak (protina, taba taba at mineral), at cake
(carbohydrates at taba). Ang menu rito ay masyadong mayaman sa enerhiya.

Ang Jubilee ay may french fries (carbohydrates mula sa patatas, at taba galing sa mantika), hamburger
(protina mula sa karne ng baka, carbohydrates mula sa tinapay, at taba mula sa mantika at mayonnaise),
spaghetti (carbohydrates mula sa pasta, protina mula sa karne ng baka, taba mula sa mantika, at mga mineral
mula sa tomato sauce), ice cream (carbohydrates mula sa asukal, taba at mineral mula sa krema). Ang menu
rito ay masyado ring mayaman sa enerhiya.

Subukan Natin Ito (pahina 39)

Mga Posibleng Sagot:

a. Pritong itlog, sinangag na kanin, hinog na saging, kapeng may asukal, o calamansi juice. (Mas makabubuting
hindi isangag ang kanin sa menung ito upang maiwasan ang sobrang taba).

b. Paksiw na isda, sinangag na kanin, hinog na saging, kapeng may asukal
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Mga Maling Sagot:

Sinigang na baka, sinangag na kanin, atbp. Ang sinigang na baka ay karaniwang inihahanda sa pananghalian
at hapunan.

Nilagang kamote, nilagang mais, atbp. Ang mga pagkaing ito na mayaman sa carbohydrates at hindi ito bagay
sa mga putaheng nasa talaan (piniritong itlog, paksiw na isda). Kadalasang ito ay kinakain sa meryenda ng mga
Pilipino.

Subukan Natin Ito (pahina 41)

1. Buntis ang asawa ni Lino.

2. Nagbago ng isip si Lino dahil gusto niyang mabili ang masusustansiyang pagkain para sa kanyang asawa ng
buntis. Napagkasunduan nilang mamili na lamang ng mga pagkain sa palengke.

3. Pinayuhan ito ng doktor na kumain ng maraming prutas at gulay, at mga pagkaing mayaman sa protina, at
uminom ng gatas.

4. Ang matatamis at maaalat na pagkainay hindi makabubuti sa mga buntis.

Alamin Natin ang Iyong mga Natutuhan (pahina 43)

A. Ang pinakamabuting pagkain para sa kumpletong pananghalian ay:

Kanin, pritong tilapia, maalat itlog na may kamatis, corn soup at hinog na saging.

Ang tsamporado at tustadong tinapay ay pinakamabuting kainin sa agahn at meryenda.
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B.

tsamporado pritong tilapia hinog na saging

kanin maalat na itlog kamatis

tustadong tinapay

corn soup

E. Anu-ano ang mga Natutuhan Mo?  (pp. 44–47)

1. c 6. b

2. b 7. c

3. d 8. a

4. c 9. d

5. d 10. a

Mga Pagkaing
Nagbibigay Lakas

Mga Pagkaing
Nagpapalaki ng

Kalamnan

Mga Pagkaing
Kumokontrol sa mga
Proseso ng Katawan
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