
Katutubong Gulay
Recipes

Kalusugan ng Pamilya, Tiyakin 
Masustansiyang Gulay, Ihain



Ang kalusugan ng bata ay nakadepende sa 
maraming bagay. Isa na rito ay ang kalidad 
ng pagkain. Mahalagang pangalagaan ang 

kapakanang pangnutrisyon ng mga bata dahil ito 
ay nakakaapekto sa kalidad ng pamumuhay nila. 
Ang batang nakakakain ng tama ay malusog kaya 
nagiging matibay laban sa sakit at mas nakakapag-
aral nang mabuti. 

Ang pagkain ang nagbibigay lakas, tumutulong 
sa paglaki ng buto at kalamnan, at nagbibigay ng 
bitamina at mineral na siyang nangangasiwa sa 
buong katawan. Kung maaari, maghain tayo palagi 
ng mga pagkain na galing sa sariwang gulay o karne 
dahil mas masustansiya ang mga ito kaysa sa mga 
pagkaing naproseso o nakalagay sa plastic o lata. 

Ang recipe booklet na ito ay naglalaman ng mga 
paraan ng pagluluto ng mga katutubong gulay na 
masustansiya at madaling itanim. Ang pagtatanim 
ng gulay ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na 
may mapagkukunan tayo sa anumang oras na ito’y 
kailangan.



Recipes
 Gisadong Talinum at Munggo......................................... 
 Ginataang Sigarilyas at Kalabasa.....................................
 Sopas Ala Filipina............................................................
 Lumpiang  Gulay.............................................................
 Vegetable Siomai............................................................
 Veggie Burger..................................................................
 Champorado with Kadios/Munggo.................................
 Mais at Saluyot Sopas.....................................................
 Stir-fried Chicken with Kulitis..........................................
 Squash Siomai Soup.......................................................
 Ginataang Gulay Express.................................................
 Monggo Congee............................................................. 

 Kulitis Burger...................................................................
 Veggie Balls.....................................................................
 Katutubong Lumpia........................................................
 Falafel (Paayap o Munggo).............................................
 Kadpilan Arroz Caldo......................................................
   Alugbati and Sigarilyas Frittata......................................
   Pina-Upong Manok........................................................
   Yuca Sticks......................................................................
   Kamote Tops Juice..........................................................
   Cassava Jolly Roll............................................................
   Roselle Juice...................................................................

Paraan ng Pagluluto sa mga Dahong Gulay 
   Talinum............................................................................
    Chaya o Tree Spinach...................................................... 

     Kulitis...............................................................................
  Spinach............................................................................
    Japanese Malunggay........................................................
  Katuray ............................................................................

Pahina

2
3
6
7

10
11
14
15
18
19
22
23
26
27
30
31
34
35
38
39
40
41
42

43
43
44
44
45
45

Mga  N i l a l aman



1 2

Gisadong Talinum at Munggo

       

       

7 tasang dahon ng talinum
4 tasang butil ng munggo 
4 tasang upo (tanggalin ang buto at hiwain ng pakwadrado)
2 tasang chicken breast fillet (ginayat)
2 kutsarang bawang (hiwain ng maliliit)
¼ tasang sibuyas (hiwain ng maliliit)
½ tasang kamatis (hiwain ng maliliit)
¼ kutsaritang pamintang durog
7 tasang tubig para sa munggo
4 tasang tubig
¼ tasang mantika
¼ tasang patis

Mga Sangkap

Tumutulong sa paglaki ng 
buto at kalamnan!

          Paraan

1. Pakuluan ang munggo ng 20 minuto at isantabi.

2. Igisa ang bawang, sibuyas at kamatis.

3. Isunod ang manok at lutuin ng 3 minuto.

4. Timplahan ng patis at paminta.

5. Ihalo ang tubig at pakuluin ito.

6. Ilagay ang munggo at upo. Pakuluan sa loob ng 3 minuto.

7.  Ihalo ang talinum at ihain.
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Ginataang Sigarilyas at 
Kalabasa

       

       

8 tasang sigarilyas (hiwain ng pahalang)

8 tasang kalabasa (hiwain ng pakuwadrado)

2 tasang kakang gata

4 tasang pangalawang piga ng gata

4 tasang kasim ng baboy (giniling)

2 tasang kamatis (hiwain ng maliliit)

¼ tasang bawang (hiwain ng maliliit)

½ tasang sibuyas bombay/pula (hiwain ng maliliit)

¼ tasa + 2 kutsarang bagoong alamang

½ tasang mantika

½ tasang patis

8 tasang tubig

Mga Sangkap

Mayaman sa protina 
at calcium!

          Paraan

1. Igisa ang bawang, sibuyas, kamatis, bagoong at    

kasim ng baboy. Timplahan ng patis.

2. Ihalo ang pangalawang piga ng gata. Takpan at pakuluin.

3. Ilagay ang kalabasa. Takpan at pakuluin ng 3 minuto.

4. Ihalo ang sigarilyas at kakang gata. Lutuin ng 5 minuto.

5. Maaari ng ihain.
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 Sopas Ala Filipina 

       

       

¼ kilong macaroni 

1 tasang kulitis o talinum, hatiin sa 2-3 bawat dahon 

½ kilong kamoteng kahoy (hiwain ng malilit) 

½ kilong kamote (hiwaing pakuwadrado) 

2 litrong tubig

1 pirasong sibuyas (gayatin ng pino) 

½ tasang patis 

6 pirasong bawang (gayatin ng pino)

¾ tasang gatas na evaporada

    Paraan

1. Igisa ang bawang at sibuyas sa kawali.

2. Idagdag ang tubig at hintaying kumulo.

3. Ilagay ang macaroni at patis.

4. Pagkalipas ng ilang minuto, ilagay ang kamote,   

 kamoteng kahoy at gatas na evaporada.

5. Hayaang kumulo hanggang maluto ang mga lamang  

 ugat.

6. Ilagay ang kulitis o talinum.

7. Pakuluin ng isa pang minuto.

Mga Sangkap

Malinamnam!
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Lumpiang Gulay

       

      

2 tasang kamote, lamang-ugat (gadgarin)

1 tasang munggo (pakuluan at durugin)

1 tasang kulitis (gayatin ng pino)

1 kutsarang sibuyas, bombay (gayatin ng pino)

1 kutsarang bawang (dikdikin at gayatin ng pino)

Asin at paminta 

Toyo 

Asukal 

Mantika  para sa pagprito

Mga Sangkap

Mayaman sa protina!

Paraan

1. Haluing mabuti ang lahat ng sangkap.

2. Ibalot ang isang kutsarang sangkap sa wrapper.

3. Iprito sa mainit na mantika
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Vegetable Siomai

       

      

2 tasang kalabasa o

orange kamote (gadgarin)

1 tasang munggo (lutuin at  

durugin ng pino) o giniling 

na karne

½ tasang kulitis o talinum

(tadtarin ng pino)

Bawang (hiwain ng pino)

Sibuyas (hiwain ng pino)

Asin at paminta 

Cornstarch

Itlog

Siomai wrapper

Nagbibigay ng bitamina 
at mineral!

Mga Sangkap

Paraan

1. Haluing mabuti ang lahat ng sangkap.

2. Ibalot ang isang kutsarita ng sangkap sa wrapper.

3. Ilagay ang mga ito sa steamer na may kumukulong tubig.

4. Hayaang maluto sa loob ng sampung minuto.
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Veggie Burger

       

      

Sauce o sawsawan:
½ tasang suka
1/8 kutsaritang pamintang durog
1 kutsaritang asukal
½ kutsaritang asin
2 kutsarang toyo + catsup

Mazaman sa iron!

Paraan

1. Paghaluin lahat ng sangkap maliban sa itlog. Haluing maigi at saka 
ilagay ang binating itlog para magdikit-dikit.

2. Gumawa ng maliliit na bilog gamit ang mga pinaghalong sangkap.
3. Gamit ang kutsara, ihulma ito para maging patty
4. Dahan-dahang iprito ang mga patties.
5. Iprito hanggang sa maging golden brown.
6. Ihain at maaari itong may kasamang sawsawan.
      
Sauce o sawsawan
1. Paghaluhaluin ang suka, toyo, paminta, asin at asukal

2. Pwede ring gumamit ng catsup

¼ kilong tapilan o munggo
(pakuluan at durugin)
2 pirasong orange o yellow na       
kamote (gadgarin)
2 tasang kulitis o malunggay (hiwain 
ng pino)
1 tasang spinach (hiwain ng pino)
1 kutsaritang iodized salt

1 pirasong medium sized na sibuyas
(hiwain ng pino)
3 pirasong itlog (batihin)
2 kusaritang mantika
½ tasang harina
1/8 pamintang durog
Mantikang para sa pagprito

Mga Sangkap
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 2 tasang bigas na malagkit (hugasan at patiktikin)

 1 tasang kadios o munggo (ilaga hanggang lumambot)

 14 ½ tasang tubig

 1 tasang cocoa powder (tunawin sa maligamgam na tubig)

 2 tasang asukal (puti)

Mga Sangkap

Champorado with Kadios/Munggo

Nagbibigay lakas!

                                        Paraan

1.  Ilaga ang kadios sa mahinang apoy hanggang sa    

 lumambot.

2.  Ilagay ang kadios sa plastic bag, siguraduhing hindi                 

 matatapon at saka ito durugin.

3.  Paghaluin sa kaldero ang tubig at bigas. Pakuluin at                 

 huwag takpan. Haluin paminsan-minsan para hindi         

 dumikit ang bigas sa kaldero. Huwag hayaang umawas ang   

 tubig habang nagluluto.

4.      Kapag malapit ng maluto ang bigas, ihalo ang tinunaw   

 na cocoa. Haluing mabuti at hayaang kumulo.

5.  Ilagay ang kadios at haluing mabuti.

6.  Ilagay ang asukal at haluing mabuti para ito’y matunaw.

7.  Pakuluin muli at saka ihain.



15 16

Mais at Saluyot Sopas

       

       
 

4 na pirasong mais (kudkudin)

2 tasang saluyot (hiwain)

1 pirasong sibuyas (gayatin ng pino) 

1 pirasong bawang (gayatin ng pino)

Asin

Tubig

Mga Sangkap

Mayaman sa protina!

Paraan

1.  Igisa ang bawang at sibuyas.

2.  Idagdag ang tubig at hintaying kumulo.

3.  Ilagay ang mais at patis.

4.  Hayaang kumulo hanggang maluto ang mais. 

5.  Ilagay ang dahon ng saluyot.

6.  Pakuluin ng isa pang minuto.
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Stir-fried Chicken with Kulitis

       

       
 

8 pirasong manok, hita (hiwain)
3 tasang kulitis
1 kutsarang dinikdik na bawang
1 kutsaritang luya (hiniwa ng pahaba)
1 kutsarang siling haba
3 kutsarang pulang bell pepper
1 kutsarang iodized salt 
2 kutsaritang durog na paminta
2 kutsarang mantika
1 kutsaritang sibuyas (tinadtad ng pino)
2 kutsarang oyster sauce o patis

Mga Sangkap

Nagbibigay protina at 
mga bitamina !

    Paraan

1.  Lagyan ng asin at paminta ang manok.

2.  Magpainit ng mantika sa kawali. Ilagay ang manok at lutuin  

 hangang sa mamula-mula. Ilagay muna sa isang tabi.

3.  Sa parehas na kawali, igisa ang bawang, sibuyas, luya, bell   

 pepper at siling haba. Kapag luto na, idagdag ang manok.

4.  Ilagay ang oyster sauce o patis at hayaang maluto sa loob ng  

 isang minuto.

5.  Idagdag at lutuin ang kulitis ng isang minuto.

6.  Ihain habang mainit para sa 4 – 6 na tao. 
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Squash Siomai Soup

       

       Mga Sangkap

Mainam sa paglaki ng bata!

          Paraan

1.  Paghaluin ang kalabasa, hipon, baboy at sibuyas/green onions.
2.  Sa ibang lalagyan, haluin ang itlog, sesame oil, toyo at   

 paminta. Isama ito sa #1.
3.  Maglagay ng tig-iisang kutsarang pinaghalong sangkap sa   

 wrapper at magtabi ng 1 tasa nito para sa sabaw.
4.  Pahiran ang steamer ng mantika (o gumamit ng llanera) para   

 maiwasang dumikit o mahulog ang wrapper.
5.  Pasingawan sa loob ng 30 minuto hanggang maluto at itabi.
6.  Sa kawali, igisa ang natirang 1 tasang pinaghalong sangkap—  

 ilagay ang tubig at chicken cube. Pakuluan at timplahan   
 ng patis at paminta.

7.  Ihalo ang pechay Baguio at  lutuin ng 5 minuto.
8.  Maaari na itong ihain.

1 ¼ tasang kalabasa (hiwain ng 
maliliit)
2/3 tasang hipon (binalatan, hatiin 
sa gitna, alisin ang ugat, hiwain ng 
maliliit)
2 tasang kasim ng baboy (giniling)
¼ tasang pulang sibuyas (hiwain 
ng maliliit)
2 kutsarang spring/green onions 
(hiwain ng maliliit)
1 pirasong itlog
2 kutsarang sesame oil 
1 kutsarang toyo
Siomai wrapper

Sabaw:
3 tasang pechay Baguio 
(ginayat)
5 1/3 tasang tubig
2 kutsarang mantika
1 ½ kutsarang patis
1/8 kutsaritang pamintang 
durog
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Ginataang Gulay Express

       

       

4 tasang karot (hiwain ng pahaba at manipis)
4 tasang patola (hatiin sa gitna na may kasamang balat 
tulad sa mansanas)
8 tasang dahon ng malunggay
1 tasang kakang gata
2 tasang pangalawang piga ng gata
8 tasang kasim ng baboy (hiwain ng pahaba at manipis)
¾ tasang red bell pepper (hiwain ng pakuwadrado)
¼ tasang luya (hiwain ng pahaba at manipis)
¼ tasang bawang (hiwain ng maliliit)
½ tasang pulang sibuyas (hiwain ng maliliit)
2 kutsara + 2 kutsaritang bagoong alamang
½ tasang mantika
4 tasang tubig

Mga Sangkap

Mayaman sa protina!

          Paraan

1.  Igisa ang luya, bawang, sibuyas at alamang. Isunod  

 ang baboy at pangalawang pigang gata.

2.  Ihalo ang karot at patola. Pakuluan ng 5 minuto.

3.  Ihalo ang kakang gata at pakuluan ng walang takip.

4.  Ilagay ang malunggay at bell pepper. 

5.  Maaari na itong ihain.
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Monggo Congee 

       

       
 

1 ½ tasang monggo (pakuluan)

16 tasang tubig

¼ tasang mantika

3 kutsarang luya (strips)

3 kutsarang bawang (dikdikin at gayatin ng pino)

¼ tasang sibuyas (gayatin ng pino)

¼ tasang patis

1 tasang bigas na malagkit (hugasan, patiktikin)

1 tasang bigas (hugasan, patiktikin)

3 tasang malunggay, dahon

28 pirasong itlog ng pugo (laga)

Mga Sangkap

Nagbibigay lakas at 
protina!

Paraan

1.  Igisa ang bawang, sibuyas at luya sa kawali.

2.  Lagyan ng patis upang magkalasa.

3.  Idagdag ang malagkit, bigas at tubig. Pakuluin.

4.  Kapag luto na ang kanin, idagdag ang munggo.

5.  Idagdag ang dahon ng malunggay at patayin ang apoy.

6.  Ihain na may dalawang itlog ng pugo sa bawat tasa.
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Kulitis Burger

       

       

1 tasang kulitis (tadtarin ng pino)

1 tasang orange kamote (gadgarin)

1 tasang giniling na karne o puso ng saging*

1 kutsarang bawang (gayatin ng pino)

2 kutsarang pulang sibuyas (gayatin ng pino)

¼ tasang harina

1 pirasong itlog

Asin at paminta

Mantika para sa pagprito 

Mga Sangkap

Mayaman sa Bitamina A!

          Paraan

1.  Paghaluing mabuti ang lahat ng mga sangkap.

2.  Ihulma palapad para maging patty at saka iprito sa   

 mainit na mantika.

3.  Lutuin hanggang maging golden brown.

4.  Ihain na may kasamang tinapay at sweet and sour   

 sauce o catsup.      

          

 * Kung gagamit ng puso ng saging, siguraduhing ito  

  ay napiga ng maigi sa tubig na may asin.
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Veggie Balls

       

 
½ kilong kamoteng orange o dilaw (gadgarin)
1 tasang monggo o tapilan (pakuluan at durugin) 
1 tasang malunggay (hiwain ng pino) 
1 tasang spinach o saluyot (hiwain ng pino) 
½ tasang alugbati (hiwain ng pino)
3 pirasong itlog
¼ kilong harina 
2 ulo ng bawang (hiwain ng pino) 
2 pirasong sibuyas na pula (hiwain ng pino)
Asin at paminta 
Toyo

Mga Sangkap

Tumutulong sa paglaki ng 
buto at kalamnan!

  Paraan

1.  Pagsama-samahin ang lahat ng sangkap maliban sa   

 itlog. Haluing maigi at pagkatapos ay ilagay ang   

 binating itlog para magdikit-dikit.

2.  Gumawa ng maliliit na bilog gamit ang mga    

 pinaghalong sangkap.

3.  Sa mainit na mantika, dahan-dahang ilubog ang mga  

 ginawang patty.

4.  Iprito ang mga ito hanggang sa maging golden brown.
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Katutubong Lumpia

       

       

  1 tasang giniling na karne

 1 tasang munggo (pakuluan at durugin)

 1 tasang kulitis (gayatin ng pino)

 2 kutsarang sibuyas, bombay (gayatin ng pino)

 1 kutsarang bawang (dikdikin at gayatin ng pino)

 Asin at paminta 

 Toyo

 Mantika para sa pagprito 

Mga Sangkap

Nagbibigay ng bitamina 
at mineral!

Paraan

1. Haluing mabuti ang lahat ng sangkap.

2. Ibalot ang isang kutsarang sangkap sa wrapper.

3. Iprito sa mainit na mantika.
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3 tasang paayap o munggo (pakuluan at durugin)

1 pirasong sibuyas, pula (hiwain ng pino)

1 pirasong bawang (hiwain ng pino)

3/4 kutsaritang asin

1 tasa ng harina 

Mantika para sa pagprito 

Mga Sangkap

Mayaman sa protina!

Paraan

1.  Haluin ang lahat ng mga sangkap.

2.  Gumawa ng maliliit na bilog gamit ang mga    

 pinaghalong sangkap.

3.  Gamit ang kutsara, ihulma ito para maging patty.

4.  Dahan-dahang iprito ang patty hanggang sa maging  

 golden brown.

Falafel (Paayap o Munggo)
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Kadpilan Arroz Caldo

       

       
 

1 tasang malagkit na bigas (hugasan at patiktikin)
1 tasang bigas (hugasan)
1 tasang nilagang kadios, mashed
½ tasang nilagang tapilan o monggo, mashed
2 pirasong sibuyas (gayatin ng pino)
2 ulo ng bawang (gayatin ng pino)
1 pirasong luya, katamtaman ang laki (gayatin ng pahaba)
¼ tasang mantika
2 kutsaritang patis
2 kutsaritang iodized salt
2 kutsaritang pamintang durog
¼ kilong manok, breast
2 litrong tubig

Mga Sangkap

Nagbibigay lakas!

        Paraan

1.  Igisa ang bawang, sibuyas, luya at manok sa kawali.

2.  Budburan ng patis at iodized salt.

3.  Idagdag ang malagkit at bigas.

4.  Ilagay ang tubig at hayaang kumulo.

5.  Dagdagang muli ng tubig at pampalasa. Idagdag ang   

 kadios at tapilan kapag kumukulo na.

6.  Hayaang kumulo hanggang sa maluto.

7.  Ihain.
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Alugbati and Sigarilyas Frittata

       

       
 

3 pirasong sigarilyas (gayatin ng manipis)
5 alugbati, tangkay (hiwain)
1 pirasong sibuyas
2 ulo ng bawang
6 pirasong itlog
Mantika para sa pagprito
Paminta
Asin

Mga Sangkap

Masustansiya!

Paraan
1.  Sa kawali, magpainit ng mantika.

2.  Igisa ang bawang, sibuyas, sigarilyas at alugbati.

3.  Lutuin sa loob ng 3-5 minuto.

4.  Sa isang mangkok, paghaluin ang mga itlog.    

 Lagyan ng asin at paminta para magkalasa.

5.  Ihalo ang ginisang mga gulay sa itlog     

 at muling ilagay sa kawali.

6.  Siguraduhing maayos ang pagkakahalo ng mga sangkap  

 at hayaang maluto ang itlog.

7.  Kapag luto na, hanguin sa kawali at ihain. Maaaring   

 budburan ng keso.
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Pina-Upong Manok

       

       

1 ½ tasang chicken breast fillet (gayatin)

¾ tasang karot (hiwain ng pakwadrado)

3 tasang upo (tanggalin ang buto at hiwain ng pakwadrado)

1 ½ tasang sigarilyas (hiwain ng pahalang)

1 ½ balot ng sotanghon (binabad sa tubig)

1/3 tasang kamatis (hiwain ng maliliit)

2 kutsarang bawang (hiwain ng maliliit)

3 kutsarang sibuyas (hiwain ng maliliit)

4 ½ kutsarang patis

½ kutsaritang asin 

¼ kutsaritang pamintang durog

10 tasang tubig

3 kutsarang mantika

Mga Sangkap

Mayaman sa protina!

                   Paraan

1.  Igisa ang bawang, sibuyas, kamatis at manok.

2.  Timplahan ng patis, asin at paminta.

3.  Ihalo ang tubig at pakuluan.

4.  Ilagay ang sotanghon at karot. Takpan at pakuluan  

 ng 3 minuto.

5.  Ihalo ang upo at sigarilyas. Pakuluan ng 3   

 minuto at ihain.
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Kamote Tops Juice

       

       

2 tasa  talbos ng kamote
6 piraso kalamansi
6 kutsara asukal (opsyonal)
2 tasa  tubig

Mga Sangkap

Mayaman sa protina!

                   Paraan

1. Linisin ang talbos ng kamote.
2. Ilagay ang talbos ng kamote sa 2 tasa ng tubig.
3. Pakuluan sa loob ng 10 – 15 minuto hanggang sa maging 

berde ang tubig.
4. Ihalo na ang kalamansi at haluin ito hanggang sa maging 

kulay pusyaw na ang tubig.
5. Ihalo na rin ang asukal (opsyonal).

6. Maaari na itong inumin.

Yuca Sticks

       

       

2 ½ tasa kamoteng kahoy (kinadkad)
2 – ½ tasa harina (all-purpose)
1 tasa pulang asukal
1/3 tasa mantikilya
¼ - ½ tasa tubig
1 kutsara baking powder
2 kutsara vanilla
2 piraso itlog

Mga Sangkap

Nagbibigay lakas!

                     Paraan

1. Pagsama – samahin ang mga sangkap.

2. Ihulma ito ng hugis stick.

3. Iprito hanggang maluto. Ihain ng mainit.
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Cassava Jolly Roll

       

       

2 ½ tasa kamoteng kahoy (kinadkad)
2 ½ tasa harina (all purpose)
1 tasa pulang asukal
1/3 tasa mantikilya
¼ - ½ tasa tubig
1 kutsara baking powder
2 kutsara vanilla
2 piraso itlog

Mga Sangkap

Mayaman sa bitamina!

                       Paraan

1. Paghalu–haluin ang mga sangkap.

2. Hiwain nang maliliit at ihulma ng pakwadrado (3inches).

3. Maaaring lagyan ng anumang masustansiyang palaman 

(opsyonal) at saka bilugin.

4. Prituhin hanggang maluto at ihain ng mainit.

Roselle Juice

       

       

1 bugkos  Roselle (Pinatuyo)

5 tasa  Inuming tubig

2 kutsara  Pulang asukal o honey (opsyonal)

Mga Sangkap

Mayaman sa antioxidants!

Paraan

1. Pakuluan ang bunga/bulaklak ng Roselle ng 10 – 15 

minuto

2. Hanguin ang Roselle. Maaaring maghalo ng asukal o 

honey kung kailangan.

3. Ihain at inumin nang mainit o malamig na may kasamang 

yelo.
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Paraan ng Pagluluto                      
sa mga Dahong Gulay 

Chaya o Tree Spinach

Talinum
- Ilahok sa sinigang, munggo, bulanglang 
at iba pang sinabawang ulam

- Maaaring gawing salad ang dahon o 
talbos

- Pakuluan. Paghaluin ang mga 
sumusunod na sangkap: pineapple 
tidbits kasama ang sabaw, suka, asukal, 
paminta, asin, sibuyas at pipino. Ilagay 
ang pinaghalong sangkap sa talinum at 
haluing mabuti.

- Lutuin sa gata tulad ng pagluto sa 
dahon ng gabi o kamoteng kahoy

- Maaaring gumawa ng sabaw gamit 
ang mga murang dahon

- Gayatin ng maliliit ang mga dahon 
at lutuing mabuti

       

       
Spinach

Kulitis

- Ilahok sa sinigang, munggo, 
bulanglang at iba pa

- Ilaga at isawsaw sa toyo at 
kalamansi

- Ilahok sa sinigang, munggo, 
bulanglang at iba pa

- Ilaga at isawsaw sa
toyo at kalamansi
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Katuray

Japanese Malunggay

- Maaaring igisa sa 
bawang, kamatis at iba pa

- Ilahok sa sinigang at  iba 
pang sinabawang gulay

- Pakuluan ang dahon 
at bulaklak. Maaaring 
gawing salad o isahog sa 
iba’t ibang putahe.

Maraming salamat sa mga naging bahagi sa paggawa Recipe Book na ito:
Katutubong Lumpia
Agnes M. Solano
Miluz C. Reyes
Rosa V. Villaruel
Menchi M. Reyes
Nicanor B. Garcia (Bagbag II Elementary School)
Leilani M. Obseña (Bagbag II Elementary School)
Elenor A. Vergara (Mayor Calixto D. Enriquez Elementary School, Rosario)
Lucila G. Salud (Mayor Calixto D. Enriquez Elementary School, Rosario)
Josephine M. Paiton (Talipusngo Elementary School)
Gregorio G. Angue (Layong Mabilog Elementary School)

Veggie Burger
Norma N. Ponsaran (Luis Aguado National High School)
Juanita D. Ramos (Tulay Elementary School)
Ronabel A. Mojica (Sta. Mercedes Elementary School)
Maricel M. Campos (Kalubkob Elementary School)

Sopas Ala Filipina
Rosalinda A. Mapanoo 
Criselda C. Penus    
Joeper E. Verdeflor    
Charito T. Campos    
Teresita J. Amulong     

Veggie Balls 
Flerida Panganiban

Mais at Saluyot Sopas 
Lito A. Pagkaliwanagan

Alugbati and Sigarilyas Frittata
Stephanie Zubiri

Yuca Sticks
Department of Agriculture
*The Frugal Chef (2011, March 11). How to Make Fried Yuca. Photo retrieved from https://www. 

 youtube.com/watch?v=b2-C4MwP9sE

Kamote Tops Juice
*Drink Benefits (2013). Amazing Benefits of Camote Tops Leaves (Talbos ng Kamote). Retrieved  

 from http://www.drinkbenefits.com/amazing-benefits-of-camote-tops-leaves-talbos-ng-           
 kamote.htm

*Babon, M. (2013). Photo retrieved from http://www.hyperkreeytiv.com/amazing-sweet-potato- 
 leaves/

Cassava Jolly Rolls
Department of Agriculture
*Photo retrieved from https://www.pinterest.com/pin/557390891354871860/

Roselle Juice
*(2014). Retrieved from http://www.thai-recipes-today.com/roselle-drink.html
*(2014). Photo retriecved from http://goodyfoodies.blogspot.com/2014/03/recipe-roselle-juice- 

 homemade-ribena.html

*All online sources were retrieved on December 2016.
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Kadpilan Arroz Caldo
Procerfida L. Olano  
Corazon C. Dimaisip   
Luzviminda C. Dimapilis   
Annaliza C. Atendido 
Emeryn G. Deri  

Monggo Congee
Squash Siomai Soup
Ginataang Gulay Express
Ginataang Sigarilyas at Kalabasa
Gisadong Talinum at Munggo
Food and Nutrition Research  

              Institute (FNRI)

Ian Curt Sarmiento
Marjorie Bonghanoy
Ma. Shiela S. Anunciado
Kirstein D. Itliong 
and other project members
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