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ABSTRACT
In general, malnutrition is caused by insufficient food intake and infectious
diseases. There are two main groups of nutrients, namely macro nutrients and micro
nutrients (Admin, 2008). Macro nutrients are nutrients that provide energy for the body
and are needed for growth, including in These include carbohydrates, proteins, and fats.
Meanwhile, micronutrients are nutrients needed to carry out other body functions, for
example in producing red blood cells, the body needs iron, including vitamins and
minerals.
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ABSTRAK
Gizi buruk disebabkan karena asupan makanan yang tidak mencukupi dan penyakit
infeksi. Terdapat dua kelompok utama zat gizi yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro
(Admin, 2008).
Zat gizi makro merupakan zat gizi yang menyediakan energi bagi tubuh dan
diperlukandalam pertumbuhan, termasuk di dalamnya adalah karbohidrat, protein, dan lem
ak. Sedangkan zat gizi mikro merupakan zat gizi yang diperlukan untuk menjalankan
fungsi tubuh lainnya, misalnya dalam memproduksi sel darah merah, tubuh memerlukan
zat besi.Termasuk di dalamnya adalah vitamin dan mineral.
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Perkembangan masalah gizi di Indonesia
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Stunting merupakan pertumbuhan linear
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