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BBaacckkggrroouunndd::  RReessuullttss  ooff  tthhee  22000033  SSiixxtthh  NNaattiioonnaall  NNuuttrriittiioonn  SSuurrvveeyyss  ((66NNNNSS))  rreevveeaalleedd  
iinnaaddeeqquuaacciieess  ooff  tthhee  FFiilliippiinnoo  ddiieett  iinn  vviittaammiinn  AA,,  iirroonn,,  aanndd  iiooddiinnee..  IInnaaddeeqquuaattee  iinnttaakkee  ooff  ffooooddss  rriicchh  iinn  
tthheessee  mmiiccrroonnuuttrriieennttss  lleeaadd  ttoo  VViittaammiinn  AA  DDeeffiicciieennccyy  ((VVAADD)),,  IIrroonn  DDeeffiicciieennccyy  AAnneemmiiaa  ((IIDDAA)),,  aanndd  
IIooddiinnee  DDeeffiicciieennccyy  DDiissoorrddeerrss  ((IIDDDD))..  TThheeyy  hhaavvee  ddeevvaassttaattiinngg  eeffffeeccttss  oonn  pprreeggnnaanntt  aanndd  llaaccttaattiinngg  
wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  uunnddeerr  ssiixx  yyeeaarrss  ooff  aaggee..  OOnnee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  rreessppoonnsseess  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  
pprroobblleemm  iiss  tthhee  FFoooodd  FFoorrttiiffiiccaattiioonn  AAcctt  ooff  22000000  wwhheerreebbyy  ccooookkiinngg  ooiill,,  fflloouurr,,  ssuuggaarr,,  rriiccee  aanndd  ssaalltt  aarree  
mmaannddaatteedd  ttoo  bbee  ffoorrttiiffiieedd  aatt  lleevveellss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  ((DDOOHH))..  TThhee  FFNNRRII--
DDOOSSTT  ttrraannssllaatteess  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  rreessuullttss  iinnttoo  hhaannddyy,,  uusseerr--ffrriieennddllyy  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn--
ppaacckkeedd  nnuuttrriittiioonn  ttoooollss//mmaatteerriiaallss,,  ssuubbsseeqquueennttllyy  pprroommoottiinngg  tthheeiirr  uussee..  OOnnee  ssuucchh  ttooooll  iiss  tthhee  FFNNRRII  
AAnnnnuuaall  MMeennuu  GGuuiiddee  CCaalleennddaarr  ((MMGGCC))  wwhhiicchh  iiss  eessppeecciiaallllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  ttaarrggeett  ccoommmmuunniittyy  
eexxtteennssiioonn  wwoorrkkeerrss,,  hheeaalltthh  eedduuccaattoorrss,,  aanndd  hhoommeemmaakkeerrss  ttaasskkeedd  wwiitthh  tteeaacchhiinngg  oorr  aaccttuuaallllyy  
ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  ddaaiillyy  cchhoorree  ooff  ppllaannnniinngg  ffaammiillyy  mmeeaallss..  TThhee  pprriinnttiinngg  ooff  tthhee  22000077  MMGGCC,,  aass  aa  vveehhiiccllee  
ttoo  pprroommoottee  ffoooodd  ffoorrttiiffiiccaattiioonn,,  wwaass  rreeaalliizzeedd  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  UUNNIILLEEVVEERR  PPhhiilliippppiinneess,,  IInncc..  
TThhiiss  MMGGCC  ffeeaattuurreess  ccyyccllee  mmeennuuss,,  ssttaannddaarrddiizzeedd  rreecciippeess,,  aanndd  nnuuttrriittiioonn,,  hheeaalltthh  aanndd  ffoooodd  ssaaffeettyy  ttiippss  
ffoorr  tthhee  ggeenneerraall  ppooppuullaattiioonn..  TThhiiss  yyeeaarr’’ss  tthheemmee  ffooccuusseess  oonn  aa  yyeeaarr--rroouunndd  ddaaiillyy  gguuiiddee  ttoo  ffoorrttiiffyyiinngg  
mmeeaallss  wwiitthh  mmiiccrroonnuuttrriieennttss  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  vvaarriioouuss  ffoorrttiiffiieedd  ffooooddss..  OObbjjeeccttiivveess::  GGeenneerraallllyy,,  ttoo  
pprroommoottee  nnaattiioonnwwiiddee  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee’’ss  rreesseeaarrcchh  rreessuullttss  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  pprreesseenntt    
nnuuttrriittiioonn  kknnoowwlleeddggee  ttoowwaarrddss  iimmpprroovviinngg  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  FFiilliippiinnooss,,  aanndd  
ssppeecciiffiiccaallllyy,,  ((11))  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssuuiittaabbllee,,  ssiimmppllee,,  aanndd  rreesseeaarrcchh--bbaasseedd,,  pprriinntteedd  nnuuttrriittiioonn  ttooooll  ffoorr  tthhee  
ggeenneerraall  ppuubblliicc  aanndd  ((22))  ttoo  pprroommoottee  tthhee  uussee  aanndd  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ffoorrttiiffiieedd  ffooooddss..  MMeetthhooddss::  RReecciippeess  
uussiinngg  ffoorrttiiffiieedd  ffooooddss  aanndd  ffoooodd  iinnggrreeddiieennttss  wweerree  tteesstteedd,,  ssttaannddaarrddiizzeedd,,  aanndd  eevvaalluuaatteedd  ffoorr  tthheeiirr  
sseennssoorryy  qquuaalliittyy  ((uussiinngg  tthhee  99--ppooiinntt  HHeeddoonniicc  RRaattiinngg  SSccaallee))  aanndd  nnuuttrriieenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  SSeelleecctteedd  
rreecciippeess  wweerree  pphhoottooggrraapphheedd  ffoorr  tthhee  ccaalleennddaarr..  MMeennuu  ccyycclleess  wweerree  ppuutt  ttooggeetthheerr  ffoorr  aa  yyeeaarr--rroouunndd  
gguuiiddee..  UUpp--ttoo--ddaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ddaaiillyy  nnuuttrriittiioonnaall  gguuiiddee  ppyyrraammiiddss  ffoorr  FFiilliippiinnooss  ffoorr  vvaarriioouuss  aaggee  
ggrroouuppss  wweerree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  ccaalleennddaarr..  RReessuullttss::  TThhee  22000077  FFNNRRII  MMGGCC  iinncclluuddeess  1122  mmoonntthhllyy  
77--ddaayy  ccyyccllee  mmeennuuss  aanndd  1122  ssttaannddaarrddiizzeedd  rreecciippeess  iinnccoorrppoorraattiinngg  ffoorrttiiffiieedd  ffooooddss,,  wwiitthh  eenneerrggyy,,  
pprrootteeiinn,,  ccaallcciiuumm,,  iirroonn,,  vviittaammiinn  AA,,  tthhiiaammiinn,,  rriibbooffllaavviinn,,  nniiaacciinn,,  aanndd  vviittaammiinn  CC  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  pprroovviiddeedd  
ppeerr  sseerrvviinngg  ssiizzee..  HHeeaalltthh  aanndd  nnuuttrriittiioonn  ttiippss,,  ffaaccttss  aabboouutt  ffoooodd  ffoorrttiiffiiccaattiioonn,,  iiooddiizzeedd  ssaalltt,,  aanndd  tthhee  
PPhhiilliippppiinnee  RReeccoommmmeennddeedd  EEnneerrggyy  aanndd  NNuuttrriieenntt  IInnttaakkeess  ((RREENNIIss))  wweerree  aallssoo  aaddddeedd..  
RReeccoommmmeennddaattiioonn::  IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  MMGGCC,,  aass  aann  eevveerryyddaayy--uussee  nnuuttrriittiioonn  pprroommoottiioonn  
ttooooll,,  bbee  aa  ccoonnttiinnuuiinngg  yyeeaarrllyy  oouuttppuutt  ooff  aann  FFNNRRII  --  iinndduussttrryy  ppaarrttnneerr((ss))  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  iittss  
cciirrccuullaattiioonn  bbee  iinnccrreeaasseedd  aa  hhuunnddrreedd--ffoolldd  ttoo  rreeaacchh  aass  mmaannyy  bbeenneeffiicciiaarriieess  aass  ppoossssiibbllee,,  iinncclluuddiinngg  
tthhoossee  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  
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