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PENDAHULUANPENDAHULUAN

 Apa yang di makan bayi sejak usia dini 
merupakan fondasi penting bagi  
kesehatan dan kesejahteraannya di masa 
depan.

 SDM akan optimal jika gizi dan kesehatan 
pada beberapa tahun pertama kehidupan 
seseorang dimasa balita baik dan 
seimbang.

 Setiap harinya, anak membutuhkan gizi 
seimbang yang terdiri dari asupan 
karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan 
mineral.

 Asupan kandungan gizi tersebut dapat 
diperoleh dari makanan yang dikonsumsi 
yang  berguna untuk pertumbuhan otak 
(intelegensia) dan pertumbuhan fisik.

PENDAHULUANPENDAHULUAN 10 Tanda anak sehat bergizi baik 10 Tanda anak sehat bergizi baik 

1. Anak sehat bertambah umur, berat dan 
tinggi badannya juga bertambah.

2. Postur tubuh tegap dan otot padat. 
Pertumbuhan dan perkembangan rangka 
tubuh diukur dengan cara berdiri tegak 
dan dilihat dengan pengukuran lingkar 
lengan atas.
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10 Tanda anak sehat bergizi baik 10 Tanda anak sehat bergizi baik 

3. Rambut berkilau dan kuat. Tanda ini  
menunjukkan kecukupan makronutrien, 
seng, vitamin C dan vitamin E.

4. Kulit serta kuku bersih dan tidak pucat. 
Tanda ini menunjukkan kecukupan vitamin 
A, C, dan E.

5. Wajah ceria, mata bening dan bibir segar.   
Kejiwaan anak ditandai dengan sifat ceria, 
aktif berkomunikasi dan mau berteman.

6. Gigi  bersih  dan  gusi  merah  muda.  Gigi  
berkilat,  gusi  merah  muda  dan  lidah  
bersih menunjukkan anak kecukupan 
niasin, asam folat, riboflavin dan vitamin 
B12.

7.Nafsu makan baik dan buang air besar 
teratur.

10 Tanda anak sehat bergizi baik 10 Tanda anak sehat bergizi baik 

10 Tanda anak sehat bergizi baik 10 Tanda anak sehat bergizi baik 

8. Anak bergerak aktif dan berbicara lancar 
sesuai umur. Fungsi motorik anak yang 
sehat bila anak bergerak aktif sesuai umur, 
lincah bermain sesuai umur dan berbicara 
lancar sesuai umur.

9.Anak sehat penuh perhatian dan bereaksi 
aktif. Kecerdasan anak diartikan dengan 
sikap penuh perhatian, rasa ingin tahu, 
bereaksi aktif dan berprestasi.

10 Tanda anak sehat bergizi baik 10 Tanda anak sehat bergizi baik 

10. Anak dapat tidur 
nyenyak. Status gizi 
mempengaruhi 
kebiasaan tidur anak, 
ada hubungan IMT 
dengan jumlah jam tidur, 
anak yang langsing tidur 
lebih nyenyak dan lama 
dibanding dengan anak 
yang gemuk.
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GIZI SEIMBANGGIZI SEIMBANG

 Dulu “slogan 4 sehat 5 sempurna (4S5S)”.
 Sekarang “gizi seimbang (balanced diet)”
 Pedoman gizi seimbang yang kita memiliki 

berisi 13 pesan dasar.
 Divisualisasikan dalam bentuk logo 

“Tumpeng “yang disebut “Tumpeng Gizi 
Seimbang (TGS)”.

PUGSPUGS
 13 pesan dasar PGS tersebut diringkas 

menjadi   4 prinsip utama,   yaitu: 1) variasi 
atau keanekaragaman makanan, 2) 
pentingnya pola hidup bersih seperti 
menyajikan makanan dalam keadaan 
tertutup dan mencuci tangan sebelum 
makan, 3) pola hidup aktif dan olahraga, 
dan 4) memantau berat badan ideal

TUMPENG GIZITUMPENG GIZI

13 PUGS13 PUGS

1. Makanlah aneka ragam makanan
2. Makanlah makanan untuk memenuhi 

kecukupan energi
3. Makanlah makanan sumber karbohidrat 

setengah dari kebutuhan energi.
4. Batasi konsumsi lemak dan minyak 

sampai seperempat dari kecukupan gizi
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5. Gunakan garam beryodium
6. Makanlah makanan sumber zat besi
7. Berikan ASI saja kepada bayi sampai berumur 6 

bulan
8. Biasakan makan pagi
9. Minumlah air bersih, aman dan cukup jumlahnya.
10. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara 

teratur
11. Hindari minum minuman beralkohol
12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan
13. Bacalah label pada makanan yang dikemas.

13 PUGS13 PUGS GIZI SEIMBANG ANAK USIA DINIGIZI SEIMBANG ANAK USIA DINI

 Air susu ibu (ASI) adalah satu-satunya 
makanan yang mengandung semua zat gizi 
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi 
0-6 bulan.

 Sampai  usia  2  tahun  merupakan  masa  
kritis  dan termasuk dalam periode 
window of opportunity.

Makanan Anak Usia DiniMakanan Anak Usia Dini

 Makanan anak usia 6-12 bulan.
 MP-ASI mulai diberikan pada usia 6 bulan 

karena bayi sudah mempunyai reflex 
mengunyah dengan pencernaan yang kuat. 
Makanan yang dikenalkan awal berbentuk 
lumat yaitu buah dahulu seperti pisang 
baru kemudian dikenalkan bubur susu. 
Pola pemberian pertama ketika usia 6 
bulan cukup sebanyak 2 sendok makan 
buah lumat sehari 2 kali

 Usia 7 bulan. Pada usia 7 
bulan mulai dikenalkan 
bubur tim saring dengan 
campuran sayuran dan 
protein hewani-nabati. 
Sehingga pola menunya 
terdiri dari buah lumat, 
bubur susu dan tim saring.

Makanan Anak Usia DiniMakanan Anak Usia Dini
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 Usia 8 bulan. Mulai usia 8 bulan sudah 
bisa diberi tim cincang untuk membantu 
merangsang perumbuhan gigi, meskipun 
belum tumbuh gigi bayi dapat mengunyah 
dengan gusi. Untuk meningkatkan 
kandungan gizi, makanan pada usia ini 
dapat ditambah minyak. Minyak akan 
menambah kalori dan meningkatkan 
penyerapan vitamin A dan zat gizi lain.

Makanan Anak Usia DiniMakanan Anak Usia Dini

 Usia 9 bulan. Secara bertahap mulai 
dikenalkan makanan yang lebih kental dan 
berikan makanan selingan 1 kali sehari. 
Makanan selingan berupa: bubur kacang 
hijau, pudding susu, biscuit susu.

 Usia 10 bulan. Kepadatan makanan 
ditingkatkan mendekati makanan keluarga, 
mulai dari tim lunak sampai akhirnya nasi 
pada usia 12 bulan.

Makanan Anak Usia DiniMakanan Anak Usia Dini

Makanan anak usia 1Makanan anak usia 1--5 tahun5 tahun

 Pada usia ini anak 
sudah harus makan 
seperti pola makan 
keluarga, yaitu: 
sarapan, makan siang, 
makan malam dan 2 
kali selingan. Porsi 
makan pada usia ini 
setengah dari porsi 
orang dewasa.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
pemberian makan anak usia 1pemberian makan anak usia 1--5 tahun:5 tahun:

 Selalu variasikan makanan yang diberikan 
meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan 
buah. Usahakan protein yang diberikan juga 
berganti sehingga semua zat gizi terpenuhi.

 Variasikan cara mengolah sehingga semua bahan 
makanan dapat masuk, misalnya anak tidak mau 
makanbayam maka bayam dapat dibuat dalam 
telur dadar.
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
pemberian makan anak usia 1pemberian makan anak usia 1--5 tahun:5 tahun:
 Berikan air putih setiap kali 

habis makan.
 Hindari memberikan 

makanan selingan mendekati 
jam makan utama.

 Ketika masuk usia 2 tahun 
jelaskan manfaat makanan 
yang harus dimakan sehingga 
dapat mengurangi rasa tidak 
sukanya.

Kebutuhan Gizi dan Anjuran Kebutuhan Gizi dan Anjuran 
Pembagian Makan SehariPembagian Makan Sehari
 Usia 6-8 bulan: 650 kalori

Bahan makanan
atau penukar

Jml porsi
(p)

Pagi Selingan
pagi

Siang Selingan
sore

Sore

Nasi ½ ¼ ¼

Daging

Tempe

Sayur

Buah 1 ½ ½

Susu ½ ½

Minyak

ASI sekehendak

Taburia 1 sachet sehari

Total sehari 650 84 97 28

Contoh set hidangan:Contoh set hidangan:

Waktu Hidangan Bhn
makanan

Berat (g) Porsi (p) Energi
(kalori)

Pagi Bubur susu
saus jeruk

Tepung beras 12 ¼ 117

Susu bubuk 10 2/5

Jam 10 Buah jeruk
pepaya

Jeruk manis 25 ½ 52

Pepaya 60 ½

Usia 9Usia 9--11 bulan: 900 kalori11 bulan: 900 kalori
Bahan makanan

atau penukar
Jml porsi

(p)
Pagi Selingan

pagi
Siang Selingan

sore
Sore

Nasi 1 ¼ ¼

Daging ½

Tempe ½

Sayur ½

Buah 1 ½ ½ ½

Susu ½ ½

Minyak ½

ASI sekehendak

Taburia 1 sachet sehari

Total sehari 900 122 36 123 25 143
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Usia 12 bulan: 1100 kaloriUsia 12 bulan: 1100 kalori
Bahan makanan

atau penukar
Jml porsi

(p)
Pagi Selingan

pagi
Siang Selingan

sore
Sore

Nasi 2 ½ ½ 1 ½

Daging 1 ¼ ½ ¼

Tempe 1 ¼ ½ ¼

Sayur 1 ¼ ½ ¼

Buah 2 1 1

Susu ½ ½

Minyak 1 ½ ½ ½ ½

ASI sekehendak

Taburia 1 sachet sehari

Total sehari 1100 144 50 218 126 253

Usia 1Usia 1--2 tahun: 1300 kal2 tahun: 1300 kal
Bahan makanan

atau penukar
Jml porsi

(p)
Pagi Selingan

pagi
Siang Selingan

sore
Sore

Nasi 2 ¼ 7/10 ¼ 7/10 6/10

Daging 1 ¼ ¼ ¼ ½ ¼

Tempe 1 ½ ½ ½ ½

Sayur 1 ½ ¼ ¼ ½ ½

Buah 2 ½ 1 ½

Susu

Minyak 1 ½ ¼ ¼

ASI sekehendak

Taburia 1 sachet sehari

Total sehari 1300 221 149 261 87 235

Usia 1Usia 1--2 tahun: 1300 kal2 tahun: 1300 kal

Bahan makanan
atau penukar

Jml porsi
(p)

Pagi Selingan
pagi

Siang Selingan
sore

Sore

Nasi 2 ¼ 7/10 ¼ 7/10 6/10

Daging 1 ¼ ¼ ¼ ½ ¼

Tempe 1 ½ ½ ½ ½

Sayur 1 ½ ¼ ¼ ½ ½

Buah 2 ½ 1 ½

Susu

Minyak 1 ½ ¼ ¼

ASI sekehendak

Taburia 1 sachet sehari

Total sehari 1300 221 149 261 87 235

Usia 3Usia 3--5 tahun: 1400 kal5 tahun: 1400 kal

Bahan makanan
atau penukar

Jml porsi
(p)

Pagi Selingan
pagi

Siang Selingan
sore

Sore

Nasi 3 1 1 1
Sayur 2 ¾ ¾ ½
Buah 2 ½ ½ 2
Tempe 2 1 1
Daging 3 1 1 1
Minyak 2 ½ ¾ ¾
Gula 2 1 1
Susu 1 1
Total sehari 1400 293,75 75 381,25 275 375
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Patokan porsi yang digunakan:Patokan porsi yang digunakan:

 Patokan porsi yang digunakan:


 1.   Nasi 1 porsi= 3/4 gls=100 g=175 kal


 2.   Sayur 1 porsi= 1 gls=100 g=25 kal


 3.   Buah 1 porsi=1-2 bh=50-190 g=50 kal


 4.   Tempe 1 porsi= 2 ptg sdg=50 g=75 kal


 5.   Daging 1 porsi= 1 ptg sdg= 35 g=75 kal


 6.   Minyak 1 porsi= 1 sdt=5 g=50 kal


 7.   Gula 1 porsi= 1 sdm=13 g=50 kal


 8.   Susu bubuk (tanpa lemak) 1 porsi=4 sdm=20 g=75 kal.

 Bubur ikan isi sayuran
 Nasi sup campur sayuran dan daging

 Mi rebus isi telur dan sayuran
 Bubur makaroni isi ayam, wortel dan keju
 Bubur havermut susu isi sayuran dan ayam

 Bubur roti isi keju dan sayuran
 Bubur kentang isi daging giling dan sayuran
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