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Strive merupakan organisasi di bidang kesehatan yang didirikan oleh para pelajar di
Universitas Melbourne. Misi kami adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai
kesehatan masyarakat kepada komunitas, terutama kepada mereka yang tidak memilki
fasilitas yang memadai. Ini bukanlah misi yang mudah, akan tetapi kami mencintai apa
yang kami lakukan. 

Buku petunjuk ini merupakan bagian dari program nutrisi kami yang ditujukan kepada
keluarga dengan anak kecil. Kami percaya memperkenalkan kebiasaan hidup sehat sejak
dini sangatlah penting untuk pertumbuhan dan pola makan orang tua dan anak di masa
depan. 

TUJUAN BUKU PANDUAN INI
MISI KAMI DI STRIVE

PERAN ORANGTUA
Meskipun kami belum menjadi orang tua, kami menyadari betapa susahnya menjadi mereka.
Bukan hanya pengalaman seru, melainkan juga menakutkan, dan melelahkan terutama untuk
yang baru menjadi orang tua. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik buat anak-anak,
akan tetapi ini akan sulit ketika mereka tidak mendengarkan dan memilih untuk tidak memakan
makanan yang telah disiapkan. Ada kalanya ini dapat menjadi indikasi yang mudah untuk
mengerti makanan apa yang mereka sukai, akan tetapi makanan tersebut bisa jadi tidak
mengandung nutrisi yang mereka butuhkan. Terkadang orang tua mungkin tidak cukup tahu
makanan apa yang harus diberikan kepada anak-anak mereka, karenanya buku pentunjuk ini
kami harapkan dapat membantu! Meskipun keyakinan kultural dan keluarga dapat membentuk
bagaimana kalian membesarkan anak-anak. Ini semua tidak ada salahnya, akan tetapi pada
akhir hari nanti, makanan yang bergizi merupakan sesuatu yang paling dibutuhkan anak-anak. 

Kami ingin menekankan bahwa peran orang tua pada program nutrisi adalah memberikan
makanan yang sehat untuk anak-anak. Akan tetapi pada akhir hari nanti, semuanya bergantung
kepada anak untuk memutuskan sendiri apakah akan makan dan seberapa banyak yang
mereka mau. Perlu diperhatikan betapa pentingnya untuk tidak memaksa anak untuk memakan
lebih dari yang mereka mau. Anak kecil sangatlah pandai; mereka memiliki kemampuan untuk
makan berdasarkan betapa banyak energi yang mereka butuhkan dan ini berbeda dari hari ke
hari. Ini mungkin akan sangat sulit dipercaya, akan tetapi ini fakta yang juga dicakup oleh ahli
diet Ellyn Satter (kami menyarankan untuk membaca bukunya). Hal yang sangat kami hindari
adalah untuk anak memiliki asosiasi negatif dengan makanan atau merasa malu akan badan
mereka sendiri. Ingatlah bahwa setiap anak berbeda dan itulah yang membuat mereka menjadi
sebuah kegembiraan di sekitar kita. 
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https://www.ellynsatterinstitute.org/how-to-feed/the-division-of-responsibility-in-feeding/


Mendukung anak kalian untuk menentukan pilihan makanan sehat tidaklah mudah. Iklan
penuh warna dan label makanan yang membingungkan di supermarket dapat membuat
penyortiran makanan sehat dari makanan cepat saji sulit, ditambah lagi untuk meyakinkan
anak kalian untuk memakan makanan yang kalian persiapkan. Akan tetapi makan sehat
tidak harus menjadi sebuah tugas dan tentu saja tidak harus selalu mahal. Lihatlah daftar
tips dan trik kami di bawah ini untuk inspirasi!

 Rencanakan makanan lebih dahulu - ini akan membantu anda menghindari
perjalanan di waktu akhir dan pengeluaran tidak terduga. Selain itu juga dapat
menghemat waktu dan energi di jadwal minggu yang sibuk. 
 Tulislah daftar belanja dan berpeganglah teguh pada itu! Hanya beli apa
yang kalian butuhkan untuk menghemat dan menghindari sampah makanan.
 Hindari belanja ketika lapar - kalian akan memiliki kecenderungan untuk
memasukkan barang tambahan di keranjang.
 Perhatikanlah katalog supermarket dan bahan pokok dalam jumlah besar
ketika mereka sedang diskon. Akan tetapi, jangan tericuh untuk membeli
makanan cepat saji yang sedang diskon!

1.

2.

3.

4.

2

MAKANAN SEHAT SESUAI ANGGARAN

SEBELUM PERGI KE TOKO:

TIPS DAN TRIK!



 Carilah makanan beku atau buah dan sayuran kaleng. Terkadang ini akan lebih murah daripada
sayuran dan buah segar yang tidak sedang pada musimnya dan juga dapat disimpan dalam waktu
yang lebih lama. Cobalah untuk memilih produk yang disimpan dengan jus alami, tanpa gula
tambahan atau pengurangan garam alternatif jika tersedia.
 Belilah makanan yang sedang pada musimnya! Lihatlah kalender musim yang disusun oleh
pemerintah Queensland untuk mengetahui musim buah dan sayuran utama.
 Belilah potongan daging yang murah, sekitar bagian bawah leher dan bagian atas pundak sapi atau
paha ayam dengan tulang. Daging-daging itu akan tetap memiliki cita rasa yang enak dan potongan
yang besar dapat digunakan kembali.

Daripada membeli daging yang sudah disiapkan dengan bahan pengawet, lebih baik pergi ke
tukang daging langsung untuk memilih potongan daging yang segar, sehingga lemak daging
dapat dihindari. Untuk tips lain, lihat BBC Good Food.

 Pertimbangkanlah perbedaan harga! Jika sekantong gandung gulum 10 kali lebih murah daripada
Batangan muesli, pertimbangkan untuk membuatnya sendiri. Ini akan membantu anda untuk
menghemat uang dan mengontrol asupan garam, gula, dan lemak. 
 Beli opsi generik/merek rumah untuk produk dengan sedikit variasi kualitas seperti garam, gula dan
beberapa makanan kaleng.
Belilah makanan pokok yang tahan lama seperti pasta, nasi, kacang-kacangan, dan gandum dalam
jumlah besar.
Carilah promosi dengan waspada – seringkali produk ‘promosi’ bukanlah produk diskonan yang
malahan akan membuat kita membeli lebih banyak dari yang kita butuhkan.
Hindari minuman bersoda dan jus. Air merupakan pilihan yang lebih sehat dan murah (Anda dapat
menambahkan rasa ke air dengan sedikit jus buah atau buah segar untuk camilan yang lebih manis). 
Pertimbangkan kembali saat akan mengkonsumsi makanan manis, asin, atau makanan olahan tinggi.
Makanan ini sering kali jauh lebih mahal dan tidak bernutrisi. 
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KETIKA SEDANG DI SUPERMARKET:
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https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/cheap-cuts-how-get-most-meat


Buatlah makanan dalam jumlah banyak sehingga dapat dibekukan dan disimpan di
freezer.
Berkreasilah dengan sisa makanan Anda – sup atau kari dapat digunakan sebagai
topping pada pasta dan nasi pada malam berikutnya. Gunakan apa yang Anda miliki di
bagian lemari pendingin seperti sayuran yang dapat ditambahkan dan dicampurke
dalam sup. 
Tambahkan lentil, kacang merah, atau kacang polong lainnya ke dalam hidangan daging
– ini akan membuat membuat makan lebih murah dan memberikan asupan sayuran yang
cukup ke keluarga Anda. 
Buatlah campuran salad Anda sendiri daripada membeli alternatif yang sudah jadi –
beililah selada utuh daripada yang sudah dikantongi. 

1.

2.

3.

4.

KETIKA MEMASAK:
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TIPS AGAR ANAK MAU BERGERAK:
Beri mereka banyak pilihan.
Puji usaha mereka.
Teladan sikap positif.
Bangun aktivitas fisik ke dalam kehidupan 
sehari-hari keluarga Anda.
Biarkan mereka menjelajah dan berkreasi!
Bawa mereka ke luar ruangan jika 
memungkinkan.

Mendukung anak Anda untuk bermain 
di luar juga dapat memastikan mereka 
mendapatkan vitamin D yang cukup 
dari sumber day alam favorit kita: 
Matahari!

Tabir surya dan pakaian pelindung 
sinar matahari seperti topi dan kaos 
dapat membantu melindungi mereka 
dari kerusakan akibat sinar matahari .

Kebiasaan makan yang sehat memberikan manfaat yang paling optimum saat
dikombinasi dengan olahraga. Karenanya, memulai kebiasaan hidup yang sehat
sangatlah penting sejak dini untuk mendukung gaya hidup yang sehat sebagai
orang dewasa. 

Olahraga mendukung kesehatan jantung, tulang, dan otot. Ini membantu anak-
anak untuk membangun keahlian dan kepercayaan diri, sembari mengajarkan
mereka bagaimana caranya bangkit dari kejatuhan atau kesalahan. Rajin
berolahraga juga mencegah potensial mendapatkan masalah Kesehatan di
masa depan, seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes tipe II. 

Sebagian anak menikmati bermain dan berlari lebih dari yang lainnya, dan ini
sangatlah normal! Namun, aktivitas fisik sangatlah penting bagi semua
kesehatan dan kesejahteraan tumbuh semua anak, dan sudah seharusnya
dianjurkan bila memungkinkan. 

Anak penyandang disabilitas masih dapat terlibat dalam permainan yang aktif –
mintalah saran dari ahli kesehatan Anda tentang cara terbaik untuk
medukung mereka.

OLAHRAGA DAN MAKANAN
SEBUAH TINDAKAN PENYEIMBANGAN: MAKANAN SEHAT DAN
OLAHRAGA
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OLAHRAGA DAN MAKANAN
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Get Up & Grow oleh Departemen Kesehatan dan Penuaan Australia
adalah panduan online gratis yang berisi nasihat tentang cara
membantu anak Anda makan dengan baik dan tetap aktif secara
fisik. Panduan ini merekomendasikan bahwa anak-anak berusia 1
hingga 5 tahun harus aktif setidaknya selama 3 jam setiap hari. Ini
tidak perlu berjalan atau berlari – bergerak dan bermain dapat
dihitung juga!

Penting juga untuk diingat, terutama ketika anak Anda aktif secara
fisik, bahwa anak-anak berisiko lebih besar mengalami dehidrasi
dibandingkan dengan orang dewasa. Hidrasi yang baik membantu
meningkatkan kualitas tidur, kognitif, dan suasana hati. 

JADILAH PANUTAN
YANG BAIK

 

TAWARKANLAH AIR
DENGAN CAMILAN ATAU

MAKANAN 

BAWALAH BOTOL AIR
DENGAN DESAIN YANG

MEREKA SUKA
 

DORONGLAH MEREKA
UNTUK MINUM AIR

SEBELUM, SAAT, DAN
SETELAH OLAHRAGA.

MESKIPUN HANYA
SETEGUK.

 
TAMBAHKANLAH
POTONGAN BUAH
UNTUK RASA DAN

WARNA
 

DORONGLAH MEREKA 
UNTUK MINUM SELAMA 5-10 
DETIK. HITUNGLAH DENGAN 

KERAS AGAR MEREKA 
TAHU! JANGAN LUPA 

UNTUK MEMUJI MEREKA 
SETELAHNYA

BERMAINLAH DENGAN
TEMPERATUR AIR: AIR

HANGAT (MUSIM
DINGIN), AIR DINGIN

(MUSIM PANAS)

Meskipun cairan lain seperti jus dan minuman manis, dapat berkontribusi
pada asupan cairan, air adalah cara termudah dan termurah untuk
menjaga anak Anda terhidrasi sepanjang hari. Air tidak mengandung
energi ekstra, tidak seperti jus dan minuman manis lainnya dan dapat
memuaskan dahaga Anda.  

1, 2, 3...

KEGIATAN FISIK DAN ASUPAN CAIRAN

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/F5698F4E9CB73B94CA257BF000217BF6/$File/HEPA%20-%20B5%20Book%20-%20Family%20Book_LR.pdf


Sistem bintang lima mencerminkan seberapa sehat suatu 
produk di mana lima adalah peringkat tertinggi. Penting 
untuk memahami cara kerja system ini, karena dapat 
membingungkan! Sistem diatur untuk MEMBANDINGKAN 
produk dalam kategori SAMA. Oleh karena itu, sebungkus 
kentang goreng beku dengan peringkat bintang 4,5 
mungkin tidak lebih sehat daripada muesli batangan 
dengan peringkat bintang 3. 

Sebagai contoh adalah perbandingan antara sereal 
Kellogg’s:
●Froot Loops (bintang 2)
●Corn Flakes (bintang 3.5)
●Just Right Original (bintang 4)
●All-Bran Wheat Flakes (bintang 5)
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Peringkat bintang kesehatan pemerintah Australia
adalah panduan penting untuk dipertimbangkan saat
mengemas kotak makan siang dan menyiapkan
makanan. Ini hanya berlaku untuk makanan kemasan. 

PERINGKAT BINTANG KESEHATAN

Penting untuk memberi contoh pola makan sehat kepada anak-anak Anda dengan memperhatikan
ukuran porsi dan pilihan bahan. Pedoman ‘5 dan 2’ Australia, merekomendasikan 5 porsi sayuran dan 2
porsi buah untuk hari itu untuk usia 9+. Balita dianjurkan 2,5 porsi sayuran dan setengah porsi buah-
buahan. Kunjungi EatForHealth untuk porsi yang dianjurkan. Perhatikan bahwa Anda tidak perlu terlalu
ketat dan juga hindari memberi makan berlebihan!

Namun, apa itu porsi penyajian? Satu porsi sayuran sekitar 75g dan satu porsi buah sekitar 150g.
Aturan umum untuk porsinya adalah 1 sendok makan untuk setiap tahun usia. 

PORSI PENYAJIAN

APAKAH BINTANG 5 BERARTI BERGIZI?
Mari kita pertimbangankan jus jeruk. Sebagian
besar botol memiliki peringkat bintang 5,
tetapi bagaimana jika dibandingkan dengan
jeruk dan air?
Ukuran penyajian yang disarankan adalah
125mL. Tergantung pada ukuran jeruk Anda,
dibutuhkan hingga 3-4 jeruk untuk satu gelas. 

PORSI DAN PILIHAN PORSI PENYAJIAN MAKANAN 

½ gelas sayuran matang, seperti
brokoli, labu
½ gelas kacang polong kalengan  
1 gelas bahan salad mentah  
1 buah ukuran sedang, misalnya
apel, pisang 
2 buah kecil, seperti

30g buah kering  

Contoh:

aprikot, plum

PORSI
PENYAJIAN

https://www.eatforhealth.gov.au/food-essentials/how-much-do-we-need-each-day/recommended-number-serves-children-adolescents-and
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Sediakanlah camilan sehat dan mudah di rumah seperti buah segar, stik sayuran
(denagn saus), yoghurt, dan telur rebus. 
Simpahlan setumpuk sayuran dan buah-buahan beku untuk makanan cepat dan
sehat. 
Kumpulkanlah resep makan malam yang mudah seeprti sup dan semur, sayuran
panggang dengan tambahan, pasta, nasi, bakson buatan sendiri serta tumisan. 

TIM-TAMS (CAMILAN)
Tahukah Anda bahwa ukuran porsi yang
disarankan hanya SATU biscuit dalam 11
kemasan? Ini berlaku untuk seua orang!
Rata-rata, orang dewasa makan setidaknya 2
sebagai camilan.

TIPS: Cobalah menetapkan tujuan keluarga seperti melibatkan anak-anak
Anda dalam persiapan makan dan makan bersama sekeluarga (tanpa layar

ponsel!) sesering mungkin.
 

Pertimbangkan ukuran porsi yang disarankan pada makanan kemasan, yang biasanya 
direkomendasikan untuk orang dewasa. Saran penyajian pada label makanan terkadang tidak 
realistis dan menyesatkan. Pada label makanan terdapat kandungan jumlah energi, lemak 
jenuh, natrium, dan semacamnya, perhatikanlah tulisan kecil yang mengatakan ukuran porsi, 
seperti ‘per 100gram’ atau per biskuit’.

Catatan: setiap produsen mengontrol ukuran porsi dan saran mereka, yang mungkin tidak 
sejalan dengan Panduan Makan Sehat Australia. 
Misalnya, satu paket keripikir jagung kembung memiliki 6 porsi per paket. Satu porsi adalah 
28gram dan porsi yang disarankan pada paket adalah 168gram. Jika Anda menghitung, 
ukuran porsi yang disarankan adalah seluruh paket!

Jika anak atau keluarga Anda menghindari kelompok makanan tertentu karena alas an 
kesehatan, agama, atau pribadii (seperti veganisme), temukan seumber vitamin dan mineral 
penting lainnya. Lihat halaman 11 untuk beberapa ide. 
Kurangilah minuman manis (termasuk jus buah). Mereka tidak terlalu bergizi dan dapat 
menyebabkan masalah gigi dan juga penambahan berat badan. Mereka juga mengurangi 
nafsu makan anak Anda untuk makanan sehat dengan mengenyangkan mereka. 

Untuk memilih opsi yang lebih sehat:

PILIHAN MAKANAN

TIPS SAAT SIBUK:

PORSI MAKAN DAN KEPUTUSAN PILIHAN MAKANAN
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Saat Anda menyiapkan dan memasak makanan, inilah saat ang tepat untuk memperkenalkan
keamanan pangan kepada anak-anak Anda. Penting untuk mengajari mereka bahwa terkadang
makanan tertnetu perlu dihindari atau disiapkan secara terpisah. Misalnya, beberapa orang perlu
menghindari telur karena alergi. Jika Anda menduga bahwa anak Anda memiliki intoleransi makanan
(makanan yang dapat mengganggu perut mereka) atau alergi, bicarakan dengan dokter Anda. 

Bagian lain dari keamanan pangan adalah kebersihan makanan. Terkadang, bakteri atau kuman lain
dapat menyebabkan makanan menjadi “buruk” dan dapat menyebabkan keracunan makanan.
Bakteri ini cenderung berkembang dalam makanan yang lembab dan kaya nutrisi seperti susu,
daging, dan ikan. Sayuran hijau dan kecambah, dan biji-bijian yang masak tetapi tidak disiapkan dan
disimpan dengan benar juga dapat dengan mudah rusak. 

KEAMANAN MAKANAN

Membilas buah dan
sayuran sebelum

dimasak

Simpan makanan yang
perlu didinginkan di
lemari es sebelum

dimasak atau dimakan
 
 

Membeli perlengkapan
pangan dari pemasok

terpercaya dalam
paket yang masih utuh

Mengangkut makanan
dengan cepat atau

dalam wadah dingin

PERSIAPAN DAN KEAMANAN MAKANAN

MENGAJARI ANAK ANDA TENTANG KEAMANAN MAKANAN

Ingatlah untuk mencuci 
tangan sebelum menyiapkan 

makanan dan di sela-sela 
menangani daging, buah, 

dan makanan matang. Dan 
juga, ingatkan anak-anak 

untuk mencucinya sebelum 
makan!

 
 Menggunakan talenan terpisah dan pisau

bersih saat beralih atanra buah, daging
mentah, dan makanan matang

(mengelompokkan mereka denga warna
sangatlah memabntu)

 *Tentu saja jangan lupa untuk berhati-hati dengan air panas dan alat memasak seperti pisau tajam, dsb.



PANDUAN AUSTRALIA UNTUK MAKAN SEHAT: 5 KELOMPOK MAKANAN

KELOMPOK MAKANAN

LIHATLAH INI: untuk saran tentang jumlah dan jenis makanan yang
harus diberikan kepada anak-anak Anda, lihatlah sumber dari
pemerintah Australia Healthy Eating For Children: Teach your child
healthy habits for a healthy life..

Daging, ikan, tahu, telur,
kacang-kacangan serta biji-
bijian adalah sumber protein
yang membantu anka-anak
tumbuh, membentuk otot, dan
memperbaiki benjolan atau
goresan yang mungkin mereka
dapatkan.

Makanan biji-bijian, gandum utuh,
dan varietas sereal tinggi serta
merupakan sumber karbohidrat
dan memberi energi pada anak
Anda. Makanan karbohidrat
gandum tinggi serat, yang baik
untuk kesehatan usus. Makanan
biji-bijian dan seral adalah salah
satu kelompok makanan yang
paling mudah untuk dimasukkan ke
dalam makanan tetapi
keseimbangan itu penting. Namun,
seperti buah dan sayuran, terlalu
banyak dapat meningkatkan kadar
gula darah dan penambahan berat
badan yang tidak perlu. 

Diadaptasi dari Panduan Australia untuk Makan Sehat. Sumber: Eat for Health

Daging tanpa lemak dan 
ayam, ikan, telur, tahu, 

kacang-kacangan, biji-bijian, 
dan polong-polongan

Susu, yoghurt, keju, dan
atau alternatif dengan

sedikit lemak

Buah

Sayuran dan kacang-
kacangan

Makanan gandum
(sereal), gandum utuh,

dan/atau varietas sereal
tinggi serat

610

https://eatforhealth.govcms.gov.au/sites/default/files/content/The%20Guidelines/n55f_children_brochure.pdf
https://eatforhealth.govcms.gov.au/sites/default/files/content/The%20Guidelines/n55f_children_brochure.pdf


Produk susu dan alternatif mengandung nutrisi yang kuat, mengandung protein,
kalsium (membantu membangun tulang dan gigi yang kuat), dan lemak sehat. Jika
preferensi atau kebutuhan diet menghentikan Anda dari mengonsumsi susu, makanlah
makanan yang memberi Anda nutrisi yang sama. Misalnya, tahu dan beberapa
kacang kaya akan protein, lemak, dan kalsium seperti almond, kacang Brazil.
Sedangkan susu sapi bisa diganti dengan kelapa, kedelai, dan susu kacang yang
diperkaya kalsium seperti almond. Ada juga pilihan dengan tambahan kalsium. 

Buah dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik. Nutrisi ini
diperlukan untuk memastikan segala sesuatu mulai dari tulang hingga otak kita,
hingga darah yang dipompa melalui pembuluh darah kita, berfungsi dengan baik.
Cara terbaik untuk mendapatkan semua nutrisi yang berbeda ini adalah dengan
makan buah dan sayuran yang berbeda. Warna yang berbeda sering bertindak
sebagai kode yang memberi tahu kita berbagai nutrisi yang dikandungnya dan juga
membuat piring makan Anda menjadi berwarna-warni yang bisa membuat makan
Bersama keluarga menjadi menyenangkan. Sumber daya dari Nutrition Australia’s
Eat-A-Rainbow  penuh dengan ide tenatng cara memasukkan Pelangi ke dalam
makanan anak Anda. 

     PANDUAN AUSTRALIA UNTUK MAKAN SEHAT: 5 KELOMPOK MAKANAN
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KELOMPOK MAKANAN

Jangan menyuap atau menghukum anak Anda karena menolak makanan
Pastikan mereka datang ke meja dalam keadaan lapar. Hindari camilan. 
Jadilah panutan dengan memakan makanan yang sama
Saat menawarkan makanan baru, berilah mereka makanan yang sudah dikenal
juga
Jika anak Anda menolak untuk makan makanan tertentu, cobalah lagi nanti!
Atau masukkan ke dalam makanan mereka, seperti menambahkan zucchini dan
wortel cincang ke dalam bakso buatan sendiri.
Jadikan makanan menyenangkan untuk anak Anda!

Jika Anda ingin memperkenalkan berbagai makanan dari kelompok makanan
tetapi memiliki pemakan yang rewel, cobalah tips berikut:

PEMAKAN YANG REWEL

11

https://nutritionaustralia.org/fact-sheets/eat-a-rainbow/


MENCARI ALTERNATIF

makanan yang didasarkan pada buah-buahan, sayuran,biji-bijian, minyak zaitun,
kacang-kacangan, biji-bijian, dan rempah-rempah.
ikan dan makanan laut setidaknya dua kali seminggu dan daging merah sedikit
atau jarang.
Porsi sedang untuk keju, yoghurt, telur, dan daging unggas setiap minggunya.
Banyak air! (anggur secukupnya untuk orang dewasa).
Tidak ada minuman manis, gula tambahan, daging olahan, biji-bijian, dan minyak
olahan. 
 

Penelitian menunjukkan bahwa diet mediterania bermanfaat dalam mengurangi
risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Diet
terdiri dari:

6

DIET BEBAS
SUSU DAN

VEGETARIAN/
VEGAN

NUTRISI ALTERNATIF

Berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu Anda memulai! Mohon mencari
bimbingan dari ahli gizi terlatih karena ini hanya saran; ahli diet dapat memberikan
saran yang dipersonalisasi dan spesifik untuk setiap individual. 

KALSIUM

PROTEIN

ZAT BESI

VITAMIN A

VITAMIN B12, KREATIN,
KARNOSIN, VITAMIN D

OMEGA-3 (IKAN)
suplemen: tablet minyak ikan atau tablet omega-3 vegan
rantai panjang (lebih baik)

tahu, susu kedelai yang diperkaya kalsium, collard hijau,
bokchoy, kale, brokoli, tahini, kacang-kacangan, dan biji-
bijian (misalnya chia)

suplemen: nutrisi ini hanya/terutama ditemukan dalam
makanan hewani

kacang-kacangan dan biji-bijian (misalnya almond, biji labu),
telur, dan kacang-kacangan (misalnya lentil, buncis, tahu)

buah kering, sereal/roti yang diperkaya zat besi, sayuran
berdaun hijau tua (misalnya bayam), kacang polong

wortel, brokoli, melon, labu, bayam, sereal yang diperkaya,
ubi jalar

APA ITU DIET MEDITERANIA?

Untuk informasi lebih lanjut,  silahkan klik disini. Harap dicatat bahwa informasi yang diberikan tidak dapat
menggantikan nasihat medis profesional. Jika Anda memiliki masalah, hubungi dokter umum atau ahli diet Anda.

KELOMPOK MAKANAN

12

https://www.healthline.com/nutrition/mediterranean-diet-meal-plan#foods-to-avoid


Buah dan sayuran dapat disortir menurut ‘keluarga’ atau ‘jenisnya’. Sayuran
diklasifikasikan sebagai sayuran berdaun hijau, cruciferous, sumsum, akar,
batang tanaman yang dapat diklasifikasikan sebagai sitrus, melon, tropis, core,
pits, dan berry. Kami akan membahas lebih lanjut mengenai cruciferous, akar,
dan jeruk tetapi semua kelompok sama pentingnya untuk diet (lezat dan
serbaguna juga)!

KELOMPOK BUAH DAN SAYUR
KELOMPOK MAKANAN

Brokoli adalah sayuran cruciferous. Sayuran lain dalam
keluarga yang sama dengan broccoli adalah kangkung, kubis
brussel, lobak, dan kembang kol. Sayuran di kelas ini
cenderung rendah kalori, serta kaya serat dan vitamin C, E,
& K, serta folat. 

Folat sangatlah penting selama periode pertumbuhkan yang
cepat seperti kehamilan, bayi, dan remaja. Vitamin yang
ditemukan dalam sayuran cruciferous membantu tubuh kita
melawan infeksi dan menyembuhkan luka, sementara serat
menjaga berat badan kita tetap sehat dengan membuat kita
merasa kenyang lebih lama. 

Brokoli bisa dimasak atau disajikan mentah. Namun, pilihan
metode memasak Anda dapat mempengaruhi kadnungan
nutrisi dan manfaat kesehatannya. Perebusan dapat
melarutkan hingga 90% nutrisi berharga dari brokoli,
sementar mengukus, memanggang, menggoreng, dan
microwave menyimpannya. Konon, merebus brokoli maish
memberikan beberapa nilai gizi dan jelas lebih baik daripada
tidak sama sekali!
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Tempatkan brokoli segar di
atas nampam logang yang
dilapisi dengan alumunium
foil. Semprotkan minyak.
Taburi brokoli dengan keju.
Panggang brokoli pada
suhu 230 derajat (Celsius)
selama 15 menit. 

IDE CAMILAN: BROKOLI
PANGGANG

 
1.

2.
3.

SAYURAN CRUCIFEROUS 

TIPS: Air yang digunakan untuk merebus sayuran dapat
digunakan sebagai kaldu sayuran dan ditambahkan ke sup,
semur, dan lain sebagainya. 13



Wortel adalah sayuran akar. Sayuran akar menyerap
nutrisi dari tanah saat mereka tumbuh di bawah tanah.
Contoh lain adalah sayuran umum seperti sayuran ubi
jalar, bit, bawang merah, dan bawang putih. Sayuran
akar cenderung rendah kalori, tinggi antioksidan
(yang sangat baik untuk kesehatan seseorang) dan
mengandung banyak vitamin and mineral. Ubi jalar
dan wortel mengandung vitamin A, nutrisi penting
untuk penglihatan dan kekebalan; sementara kentang
Russet mengandung lebih banyak potassium daripada
pisang, yang membantu keseimbangan cairan dan
fungsi otot!

Kesalahan umum saat menyiapkan sayuran akar
adalah menambahkan mentega, garam dalam jumlah
besar, dan bahan tidak sehat lainnya. Ini pada akhirnya
dapat meningkatkan jumlah kalori yang dimakan yang
tidak bergizi atau mengenyangkan. Sayuran akar
sangat serbaguna dan dapat disiapkan dengan segala
cara yang bisa dibayangkan: dimakan mentah, dikukus,
direbus, dipanggang, ditumis, atau dipanggang.
Mengukus wortel adalah cara mudah untuk
menyiapkannya tanpa menambahkan lemak selama
proses memasak. Konon menambahkan sedikit lemak
ke masakan Anda tidak selalu buruk! Pastikan untuk
menambhakan jenis dan jumlah yang tepat. Ini bukan
makanan enak kecuali Anda menikmatinya! Lebih
lanjut tentang lemak di halaman 16. 

KELOMPOK BUAH DAN SAYURAN

KELOMPOK MAKANAN

SAYURAN AKAR

Iris tipis beberapa wortel
pada suatu sudut untuk

membuat keripiki Panjang.
Lumuri irisan tipis-tipis

dengan minyak goreng dan
bumbu atau rempah-
rempah favorit Anda.

Letakkan di atas Loyang
atau di dalam Loyang.
Panggang dalam oven

hingga garing. 

IDE CAMILAN: KERIPIK WORTEL
1.

2.

3.

 14



KELOMPOK BUAH DAN SAYURAN

Buah sitrus seperti jeruk, lemon, dan jeruk bali kaya akan vitamin C. Vitamin ini membantu nutrisi 
lain untuk melakukan tugasnya, misalnya dengan meningkatkan jumlah zat besi yang diserap 
tubuh kita, dan sangat penting untuk system kekebalan tubuh yang sehat. Ini memainkan peran 
besar dalam penyembuhan luka dengan membantu tubuh kita membuat sesuatu yang disebut 
kolagen, yang penting untuk kesehatan kulit, rata-rata anak-anak usia 1-8 tahun membutuhkan 
sekitar 25 mg vitamin C per hari (sekitar setengah jeruk). Kekurangan vitamin C yang parah 
dapat menyebabkan penyakit ‘scurvy’ dan bahkan dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang. 
Gusi berdarah bisa menjadi tanda kekurangan vitamin C. 

Cara kita menyiapkan makanan dapat mempengaruhi nilai gizinya. Jeruk paling baik disajikan 
dengan kulit utuh dan baru dimakan, karena sertanya hilang selama proses pembuatan jus! Serat 
penting untuk kesehatan pencernaan, mencegah sembelit dan membuat Anda merasa kenyang 
lebih lama. Dengan demikian, jus jeruk buatan sendiri adalah cara mudah untuk menambahkan 
vitamin C ke dalam makanan anak-anak Anda. Jus segar atau yang dilarutkan bisa baik untuk 
anak-anak di atas usia satu tahun, jika itu merupakan bagian dari diet seimbang dan disertai 
dengan aktivitas fisik. Namun, tidak boleh menggantikan air dan dalam jumlah banyak. 

KELOMPOK MAKANAN

Jeruk adalah contoh sempurna
dari camilan yang alami. Cukup

potong dan tawarkan. 
Potong menjadi irisan dan

letakkan kulitnya di atas gigi
Anda. Sekarang … SENYUM. Ini

akan membuat makan jeruk itu
menyenangkan!

Jika tidak suka jeruk, mandarin
mudah dikupas dan tidak

berantakan. 

IDE CAMILAN: SEMUA ALAMI
1.

2.

3.

BUAH SITRUS

15



5

Anda mungkin bertanya-tanya, “Apa itu lemak jenuh? Apakah semua lemak itu buruk?”
Lemak dapat digambarkan sebagai lemak jenuh (tidak sehat) dan lemak tak jenuh (lebih
sehat).

Lemak jenuh membawa peningkatan risiko penyakit jantung, tetapi juga sulit untuk
dihindari karena terkadang ditemukan dalam makanan kaya nutrisi. Contoh makanan
diskretionari termasuk biskuit, kue, daging olahan, pizza, makanan cepat saji, dan kue
kering. Makanan ini tidak hanya memiliki lemak jenuh, tetapi juga biasanya telah
menambahkan garam dan gula, yang terkait dengan diabtes tipe II, obesitas, dan beberapa
jenis kanker. Lemak yang terlihat pada potongan daging juga jenuh, oleh karena itu,
kurangi lemak yang berlebihan dari daging. Jika memungkinkan, disarankan agar lemak
jenuh diganti dengan makanan yang mengandung lemak tak jenuh atau alternatif rendah
lemak dan rendah garam. 

Produk susu merupakan sumber kalsium dan mineral yang penting, tetapi juga
mengandung lemak jenuh, garam, dan/atau gula yang tinggi. Saat memilih produk susu,
penting untuk memeriksa lemak apa yang disertakan dan memutuskan keseimbangan
yang tepat untuk Anda. Karena lemak jenuh mengandung energi, ini membuatnya cocok
untuk anak usia 1-2 tahun, yang memiliki kebutuhan energi tinggi. Begitu anak berusia dua
tahun, ada baiknya beralih ke produk susu rendah lemak (dan garam) atau alternatif kaya
kalsium. 

LEMAK JENUH

 MAKANAN DISKRETIONARI: makanan/camilan “kadang-kadang”
Membatasi jumlah makanan manis, berlemak, dan asin (makanan

diskretionari) yang dimakan anak Anda akan memberi mereka pasokan
energi yang lebih stabil sepanjang hari. Ini juga membantu mencegah

sejumlah masalah kesehatan yang dapat muncul di kemudian hari,
seperti diabetes tipe II dan penyakit jantung. 

TIPS:
Hindari makanan yang
digoreng dan gunakan

metode memasak lainnya:
panggangan, oven-bake,

tumis, rebus, dan lain
sebagainya. Cobalah untuk

menggunakan sedikit minyak
tak jenuh bisa diperlukan,

seperti minyak zaitun. 
 

LEMAK MAKANAN: APAKAH
SEMUANYA SAMA?

16



KELOMPOK MAKANAN

Bagaimana dengan lemak “baik”? lemak tak jenuh dapat
ditemukan dalam makanan seperti biji-bijian, kacang-
kacangan, ikan, telur, gandum, alpukat, dan daging tanpa
lemak. Mereka juga datang dalam bentuk olesan, seeprti
olesan almond, yang direkomendasikan oleh Panduan
Makan Sehat Australia dalam jumlah kecil. 

LEMAK TAK JENUH

Panduan ini dibuat untuk membantu Anda merencanakan makanan
yang lebih sehat untuk anak-anak Anda, tetapi rekomendasi ini berlaku
untuk semua orang dan dapat membantu Anda meningkatkan
kesejahteraan Anda sendiri. Dalam menyiapkan makanan bergizi untuk
keluarga, Anda juga dapat menyongsong masa depan yang lebih
cerah dan sehat.  

TIPS: 
Departemen Kesehatan

Pemerintah Australia
merekomendasi untuk
mengganti makanan

berlemak tiinggi jenuh
seperti mentega dan krim
dengan pasta kacang dan

alpukat.
 

Diadaptasi dari Panduan Australia untuk Makan Sehat. Sumber: Eat for Health

PENGGAMBARAN PORSI PENYAJIAN
Satu porsi adalah sekitar 500-600 kilojoule:

2 scoops (75g)
2 potong (50-60g)

1½ tebal or 2 tipis (50-70g)
½ snack-size packet (30g)

2-3 (35g)
1 (40g)

5-6 (40g)
1 sendok teh (60g)

½ batang (25g)
1 sendok makan (20g)

1 kaleng (375ml)
12 (60g)

 
HANYA UNTUK ORANG

DEWASA:
60ml

600ml
200ml

es krim
daging olahan, salami
sosis reguler
biskuit asin atau renyah
biskuit polos manis
donat
permen
selai atau madu
coklat
mentega
minuman ringan
keripik goreng panas

ALCOHOL

spirit (2 minuman standar)
bir ringan(1½ minuman standar)
wine

PENYAJIAN STANDAR:
LEMAK/MINYAK/SEBARAN TAK JENUH

- 10g olesan tak jenuh ganda
- 10g olesan tak jenuh tunggal
- 7g minyak tak jenuh ganda monp (zaitun,
kanola, bunga matahari)
- 10g kacang pohon, kacang tanah atau
pasta kacang atau mentega

Contoh makanan tak jenuh ganda:
- biji bunga matahari, wijen, jagung, dan
anggur
- kacang kedelai

Contoh makanan tak jenuh tunggal:
- biji kanola dan kacang tiang
- dedak beras
- alpukat dan zaitun

Teruslah membaca untuk menemukan resep yang dapat Anda gunakan untuk memulai
perencanaan makan sehat Anda!17



buah ukuran
gigitan mangkuk smoothie 

muesli
bubur

Popcorn buatan sendiri 
tanpa garam dan mentega 
tambahan

Roti gandum (dengan
olesan)

sushi

bungkusan
sehat

kacang-
kacangan

sayuran ukuran gigitan 
atau potongan

tongkol jagungyoghurt

sayuran
buah

INGATLAH:
susu
keju

yoghurt 
roti gandum, biskuit, sereal

CARA MEMILIH CAMILAN SEHAT

Diadaptasi dari Western Sydney Local Health District, NSW Government. 2018

SELECTION OF HEALTHY SNACKS Menjadikan
sayuran dan buah
sebagai camilan
setiap harinya

Siapkan camilan dengan
anak kalian! Jadilah
panutan dengan
menunjukkan kepada
mereka bahwa anda
menyukai camilan tersebut

Sedia berbagai
macam jenis

camilan sehat di
kulkas dan lemari 

Potonglah sayuran
dan buah-buahan

menjadi kecil-kecil 

stik hummus
dan sayuran  

CAMILAN DENGAN GULA/GARAM/LEMAK
TINGGI

tidak lebih dari 1 porsi per harinya

18



bahan

metode

Resep dari One Handed Cooks:
http://onehandedcooks.com.au/recipe/roast

-potato-sweet-potato-salmon-frittata/

RESEP: KENTANG PANGGANG, KENTANG
MANIS, DAN FRITTATA SALMON

1 kentang ukuran sedang, sudah
dikupas, dan dipotong dadu 1cm
½ ubi jalar ukuran sedang, sudah
dikupas, dan dipotong dadu 1cm
1 sendok the olive oil

19

1 gelas  baby spinach yang sudah dicuci
1 x 180g kaleng salmon pink di mata air;
tulang dibuang, terkuras
½ gelas keju 
8 telur yang sudah dikocok pelan

Panaskan oven hingga 200°C.
Masukkan kentang dan ubi jalar ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak, dan
aduk hingga tercampur. Oanggang selama 20-30 menit dalam oven atau sampai
berwarna keemasan dan matang.
Panaskan panggangan (atau ubah fungsi oven ke panggangan) ke tinggi,
Saat panggangan sedang memanas, taruh kentang di atas penggorengan dan
tambahkan bayam, salmon, dan keju parut di atasnya. Masak dengan api kecil. 
Tuang kocokan telur di atasnya dan masak lagi selama 8-10 menit atau sampai telur
matang di pinggirnya tapi bagian tengahnya masih cair. 
Tempatkan penggorengan di bawah panggangan dan masak selama 5 menit lagi
atau sampai telur benar-benar matang. Frittata harus berwarna cokelat keemasan di
atasnya. 
Iris frittata menjadi kotak-kotak kecil dan sajikan dengan sayuran kukus. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Silahkan cek website
mereka untuk resep

lainnya!

Porsi untuk 3 dewasa dan 2 balita
Jangan ragu untuk memodifikasi resep agar sesuai

dengan keluarga Anda. 
Sisa makanan dapat disimpan di lemari es selama 1-

2 hari atau dibekukan selama 1 bulan. 

Resep ini mengandung alergen makanan
potensial: ikan, susu (keju), dan telur.

Teruntuk bayi yang sedang dalam masa
peralihan ke makanan padat, silahkan
berkonsultasi dengan ahli gizi anak dan
pastikan kentang dimasak dengan baik
agar cukup lunak untuk bayi. 

http://onehandedcooks.com.au/recipe/roast-potato-sweet-potato-salmon-frittata/


bahan

metode
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Resep didapatkan dari Ambitious Kitchen:
https://www.ambitiouskitchen.com/banana-

oatmeal-pancakes/

Tetap lezat tak
tertahankan meski

bebas gluten, susu, dan
tanpa tambahan gula!

Blender smeua bahan hingga halus. Atau, Anda bisa menumbuk pisang dengan garpu,
terutama jika Anda lebih suka yang bertekstur! Blender atau gunakan pengolah
makanan untuk oat dan kocok telur dengan garpu. 
Setelah semua bahan tercampur, panaskan wajan di atas api sedang dengan minyak
goreng pilihan Anda: minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sayur, dll. (Hindari metega
jika bisa!)
Tuang adonan ke dalam loyang untuk membuat pancake dengan ukuran yang
diinginkan. 
Masak hingga panekuk mengembang dan terlihat gelembung.
Balik pancake dengan spatula dan masak sisi lainnya sampai berwarna cokeklat
keemasan sesuai keinginan. Kecilkan api jika panekuk Anda terlalu cepat kecokelatan. 
Sajikan panekuk dengan bluberi atau topping buah pilihanmu!

1.

2.

3.

4.
5.

6.

BERHENTI DISANA! Pastikan untuk tidak menambahkan gula
atau pemanis tambahan. Anda mungkin tergoda, tetapi
kuncinya adalah menggunakan pisang matang! Jika setelah
dicicipi rasanya hambar, beri topping buah-buahan atau
sedikit madu/sirup maple di atasnya.

RESEP: PANEKUK OATMEAL PISANG

2 pisang matang sedang
2 telur
½ cangkir susu (atau susu almond tanpa
pemanis atau susu apapun yang Anda miliki)
1 sendok the ekstrak vanilla
1 ½ cangkir oat gulung (opsional)
½ sendok the kayu manis bubuk
½ sendok the garam
Minyak zaitun, untuk memasak

https://www.ambitiouskitchen.com/banana-oatmeal-pancakes/


bahan

metode
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Panaskan oven hingga 210°C.
Siapkan kembang kol dengan cara dicuci dan direndam. Masak dalam air mendidih
selama 5 menit. Tiriskan dan biarkan dingin. 
Potong kembang kol menjadi potongan-potongan kecil, menyerupai kentang di
‘hashbrowns’.
Dengan menggunakan handuk kertas, tiriskan sisa air dari kembang kol cincang dan
masukkan ke dalam mangkuk besar. 
Campurkan keju, telur, dan bumbu. Campur semua bahan jadi satu.
Lapisi atau semprotkan loyang kue mufin dengan minyak zaitun. Tambahkan dan
ratakan bahan ke dalam kaleng sekitar 1 cm. Jika Anda tidak memiliki loyang, lapisi
loyang dengan alumunium foil atau kertas roti dan bentuk ‘hashbrowns’ sesuai
keinginan. 
Panggang selama 20 menit di dalam oven atau sampai berwarna kecokelatan.
Periksa mereka untuk melihat apakah bagian dalamnya sudah matang. Kecilkan api
jika terlalu cepat kecokelatan. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

RESEP: KEMBANG KOL 'HASBROWNS'

1 kepala kembang kol
1 ½ cangkir mozzarella atau keju
parut pilihan Anda
2 telur, dikocok sebentar
Bumbu pilihan Anda (sejumput
garam, merica, paprika, rempah-
rempah)

   

‘Hashbrowns’ dapat disajikan dengan
nugget buatan sendiri atau sayuran kukus.
Anda dapat membekukan sisa campuran
yang belum dipanggang. 



bahan

metode
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Panasakan oven hingga 200°C. Lapisi loyang dengan kertas roti.
Dalam panci, didihkan air dan quinoa. Kurangi hingga mendidih, tutup, dan masak
selama 10 menit. Angkat dari api dan biarkan selama 5-10 menit. Buka tutupnya,
haluskan dengan garpu dan sisihkan hingga dingin. 
Rebus brokoli dan tumbuk, atau cincang halus tergantung tekstur yang diinginkan. 
Setelah dingin, gabungkan dan campur ayam, quinoa, dan brokoli menjadi satu.
Dalam mangkuk terpisah, gabungkan remah roti, bumbu dan keju. 
Buat bola-bola kecil dari campuran ayam, kira-kira sukuran sendok-sendok makan.
Gulingkan di tepung roti dan letakkan di atas loyang. Ratakan perlahan dan bentuk
menajdi nugget. 
Panggang selama 10-15 menit, lalu balikkan nugget. Panggang lagi selama 10 menit
atau sampai matang dan berwarna keemasan. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

RESEP: QUINOA, AYAM & NUGGET BROKOLI 

1/2 gelas air
1/4 cangkir quinoa (butir putih atau nasi
alternatif)
1/2 cangkir brokoli matang
500 gr ayam cincang atau ayam cincang
halus
1/2 cangkir remah roti
1 sendok teh peterseli segar, cincang
halus
1/2 sendok teh thyme segar
1/2 cangkir keju parut halus

Resep dari One Handed Cooks:
http://onehandedcooks.com.au/recipe/baby
-toddler-finger-food-quinoa-chicken-brocolli-

nuggets/

Silahkan nugget kembang kol mereka
atau untuk pilihan vegetarian! 
http://onehandedcooks.com.au/recipe
/cauliflower-nuggets-kids/

Hindari menggoreng! Percayalah, rasa akan hialng saat Anda menggorengnya 
dan digantikan oleh rasa minyaknya. Anda juga dapat menggunakan 
penggorengan udara jiak tersedia. Jika Anda harus menggoreng, pilih minyak 
canola yang memiliki lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang tinggi, lemak 
jenuh yang rendah, dan titik asap yang tinggi. Tetaplah menggoreng sebagai 
camilan!

http://onehandedcooks.com.au/recipe/baby-toddler-finger-food-quinoa-chicken-brocolli-nuggets/
http://onehandedcooks.com.au/recipe/cauliflower-nuggets-kids/


bahan

metode
 Masak nasi coklat

Dengan cuka beras: masak nasi seperti biasa. Setelah nasi mastang, tambahkan
percikan cuka beras dan lipat ke dalam nasi untuk dicampurkan. 
Tanpa cuka beras: masak nasi dengan sedikit lebih banyak air dari biasanya, agar
lebih mudah diolah. Berhati-hatilah agar nasi tidak terlalu lembek atau seperti
bubur. 

Siapkan tuna atau salmon pilihan Anda. Ini bisa langsung dari kaleng atau sedikit
dilemparkan ke atas api dan minyak zaitun dalam panci. 
Di atas api sedang-rendah, tuangkan telur untuk menutupi dasar panci. Taburkan
daun bawang cincang jika diinginkan. 
Setelah pinggirannya mulai matang, lipat telur menjadi egg roll menggunakan
spatula/sumpit. Sisihkan dan ulangi dengan sisa telur. 
Bersenang-senanglah dengan menyatukan bahan-bahannya! Letakkan nasi setengah
di sisi rumput laut yang halus, ratakan dan tekan nasi ke bawah. 
Lapisi bahan yang Anda inginkan di atas nasi. Akhiri dengan menggulung sushi. Anda
bisa menambahkan butiran nasi ke tepi sushi untuk membantu mempertahankan
bentuknya. 
 Iris sushi menajdi potongan-potongan kecil untuk dimakan! Jangan ragu untuk
bereksperimen dengan bahan yang berbeda. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Anda bisa membuat cuka beras sendiri
dengan mencampurkan sedikit gula
dengan cuka putih. hati-hati untuk tidak
menambahkan terlalu banyak gula!

1 bungkus rumput laut
1 cangkir beras merah
1 kaleng tuna atau salmon
2-3 butir telur, kocok rata
stik sayuran pilihan Anda (mentimun,
wortel) dan selada
daun bawang, cincang (opsional)
percikan atau cuka beras (opsional)

RESEP: SUSHI GULUNG BERAS COKLAT
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Halaman kode QR:

Alternatif lain, Anda dapat mengunjungi website kami:
http://strivehealth.org.au/

IJika Anda menginginkan salinan dari panduan dan buku cerita, kami
memiliki versi elektronik yang dapat diakses tanpa dipungut biaya!
Silahkan pindai kode QR dibawah yang akan mengarahkan kalian ke
website kami. 

https://strivehealth.org.au/


Panduan cepat dan mudah makan sehat untuk keluarga!

 

Bagian ini diproduksi oleh Strive Student Health Initiative dari University of

Melbourne. Ini terdiri dari informasi, tips dan trik untuk membantu orang tua

memahami nutrisi. Semua informasi bersumber dari situs web terpercaya; terutama

dari Pemerintah untuk meringkas dan menyederhanakan dokumen yang ada.

 

Pesan dari Strive: Kami memahami bagaimana terkadang memberi makan anak-

anak bisa sangat sulit, akibatnya sulit untuk memasukkan pilihan yang sehat. Kami

berharap panduan ini dapat kembali menginspirasi orang tua untuk melakukan dan

menekankan betapa pentingnya penyesuaian gizi.

S t r i v e  S t u d e n t  H e a l t h  I n i t i a t i v e  

h t t p s : / / s t r i v e h e a l t h . o r g . a u /


