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Ang kahalagahan ng balanseng diyeta

Binibigyan ng balanseng diyeta ang mga bata 
ng lahat ng kinakailangang sustansya para sa 
malusog na paglaki. Pinahuhusay din nito ang 
kanilang kakayahan na mag-aral at binabawasan 
ang karamdaman.

Ang sikreto ng masustansyang tanghalian
Ang malusog na baunan sa tanghalian ay dapat naglalaan ng mga butil 
(hal. noodles na gawa sa kanin, noodles at kanin), mga gulay, at karne at 
mga alternatibo nito sa sukat na 3:2:1.

Kung ang malusog na baunan sa tanghalian ay nahahati sa anim na 
bahagi, ang mga butil ay dapat umuukupa sa tatlo; ang mga gulay ay 
dapat umuukupa sa dalawa, at ang karne at mga alternatibo nito ay 
dapat umukupa sa isa. Sa madaling salita, ang sukat ng mga butil, mga 
gulay, at karne at mga alternatibo nito ay 3:2:1.

MGA BUTIL
Umuukupa sa tatlong 
bahagi

3

Mga Gulay
Umuukupa sa 
dalawang bahagi

2
Karne
Umuukupa 
sa dalawang 
bahagi

1

Maging matalino sa pagkain
Ano ang dapat na kasama sa masustansyang tanghalian?
Sagot: Mga butil at gulay ang dapat na umuukupa sa pinakamalaking 
bahagi, sinusundan ng karne at prutas.
• Mga butil ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya. Ibinibigay 

ng mga ito ang kailangan ng mga bata habang nag-aaral at nag-eehersisyo.
Kabilang sa pagkain sa ilalim ng kategoryang ito ang: lugaw, noodles na 
gawa sa kanin, noodles, kanin, tinapay at patatas. 

• Maraming iba’t ibang pagpipilian ng mga gulay, hal. choy sum, spinach, 
bok choy, wax gourd, hairy gourd, pinatuyong kabute at straw 
mushroom, atbp.

• Iminumungkahi ang walang taba na karne, isda, manok na walang 
balat. Mabuti ring alternatibo ang mga itlog at tokwa.

• Tubig ang palaging mas mabuting inumin. Kabilang sa ibang mga 
masustansyang mapagpipilian ang mababa sa asukal na inuming soya, 
mababa sa taba na gatas, skimmed na gatas at malinaw na sabaw.

• Piliin ang sariwang pagkain.  Kaunti lamang ang piliing
naproseso, napreserba at piniritong mga pagkain gaya ng mga 
sausage, ham, bacon at pork chop.

Ang prutas ay malasa at 
mabuti sa kalusugan

Maaari itong kainin ng 
mga bata bilang 

panghimagas 
pagkatapos kumain!

Website ng Sentro para sa 
Proteksyon ng Kalusugan

www.chp.gov.hk

“EatSmart@school.hk” Website
http://school.eatsmart.gov.hk
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