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Ang buong pamilya ay may malaking papel sa pagpapalaki ng bata at paghubog sa kanyang  

emosyonal, pisikal at mental development.  

Sa bahay, unang nalalaman ng bata kung ano ang tama sa mali gayun din kung ano ang mabuti sa  

masama, kaya naman malaki ang impluwensiya ng magulang sa mga ito.  

Dagdag pa rito, ang isang nanay bilang may bahay at ilaw ng tahanan ay may malaking papel sa  

pagtataguyod ng malusog na pamilya, lalo na sa kanyang mga anak.  

Bago pa man mailuwal ang sanggol, ang papel ng isang ina sa magiging kalagayan ng nutrisyon ng  

kanyang anak ay hindi matatawaran.  

Sinasabi ng mga siyentipiko na ang unang isang libong araw ng sanggol mula sa sinapupunan ng ina  

ay kritikal sa kalusugan at nutrisyon nito.  

Ang ina ay responsable sa kanyang pagkain ng tama at sapat habang siva ay nagbubuntis dahil ang  

nutrisyong nakukuha niya mula sa pagkain ay siya ring nutrisyong makukuha ng kanyang dinadalang  

anak.  

Ang kalagayan ng nutrisyon ng kanyang sanggol ay makakaapekto sa nutrisyon nito hanggang paglaki.  

Pagkaluwal ng sanggol, ang gatas ng ina ang pinakamasustansya at pinakakumpletong pagkain na  

matatanggap ng kanyang anak mula pagkasilang hanggang anim na buwan.  

Ang gatas ng ina ay mayaman sa enerhiya, protina, bitamina A at C, at minerals tulad ng calcium at  

phosphorus na nagbibigay lakas at sustansya sa sanggol.  

Nakagisnan na sa isang tradisyonal na pamilyang Pilipino na ang nanay ang nagpaplano at  

naghahanda ng masusutansyang pagkain para sa kanyang lumalaking anak at maging sa buong  



pamilya.  

Napag-alaman sa datos ng 8th National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng  

Department of Science and Technology, na dalawa ang klase ng malnutrisyon na makikita sa Pilipinas.  

Ito ay tinatawag na double burden of malnutrition kung saan ang undernutrition 0 kulang sa  

nutrisyon at overnutrition 0 sobra sa nutrisyon ay parehong matatagpuan sa populasyon.  

Ayon pa sa datos, isa sa bawat limang preschool children ay kulang sa timbang habang lima sa bawat  

sandaang preschool children ay sobra sa timbang.  

Mainam na malaman ng ina kung ang kanyang anak ay kulang, sobra 0 may tamang nutrisyon nang  

sa gayon ay ma-modify 0 ma-maintain niya ang ginagawa niyang diet sa mga ito depende sa kanilang  

pangangailangan.  

Ideal na maging huwaran ang ina sa pagkain ng masusustansiyang pagkain upang gayahin at  

tangkilikin ng kanyang mga anak ang pagkain ng tama.  

Mabuting maipaliwanag ng nanay ang kahalagahan ng pagkain ng masustansya sa mga bata upang  

maitanim sa kanilang isipan at maging ugali ang pagkain ng tama hanggang pagtanda.  

Maaring gawing bonding moments ang pagkain ng masustansya. Hindi lang ito para sa kalusugan ng  

pamilya kundi para na rin sa pagyayabong ng samahan ng bawat isa.  

Maituturing na ang ugali ng mga bata ay sumasalamin sa kung paano sila pinalaki ng kanilang mga  

magulang.  

Kaagapay ng mga tatay at malalapit na kamag-anak, ang ina ang humuhubog sa pagkatao ng  

kanyang anak sa tulong ng tamang pagpapakain at paggabay patungo sa wastong nutrisyon.  

Ina ang tunay na kampiyon laban sa malnutrisyon!  

 


