
AKIBAT KURANG KONSUMSI
SAYUR DAN BUAH

MANFAAT KONSUMSI SAYUR
DAN BUAH 

PENTINGNYA
KONSUMSI
BUAH DAN
SAYUR
INSTALASI GIZI 
RSUD PURI HUSADA
TEMBILAHAN 

Konsumsi sayuran dan buah-buahan
untuk hidup sehat sejumlah 400 gram
per orang per hari

ANJURAN KONSUMSI

Website : rsudpurihusada.inhilkab.go.id
Email : puri_husada@yahoo.com

Sumber energi, vitamin, dan mineral
Menurunkan kolesterol dan kadar
gula dalam tubuh
Mencegah penyebab sel kanker
Membantu meningkatkan kecerdasan
otak dan daya ingat
Menyembuhkan luka lambung 
Sebagai antibiotik
Mencegah diare
Menyembuhkan rasa sakit kepala
Mencegah sembelit (Susah BAB)
Baik untuk kesehatan kulit 

Gangguan penglihatan 
Meningkatkan risiko kegemukan 
Meningkatkan risiko sembelit (Susah
BAB)
Menurukan kekebalan tubuh 
Meningkatkan risiko penyakit 

250 gram sayur (setara dengan 2 porsi
atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan
ditiriskan)
150 gram buah (setara dengan 3 buah
pisang ambon ukuran sedang atau

      1 potong pepaya ukuran sedang atau 
      3 buah jeruk ukuran sedang)

3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap
hari atau setengah bagian plring berisi buah

dan sayur setiap kali makan
 

Balita dan anak-anak sekolah dianjurkan
300-400 gram per orang per hari

 
Bagi remaja dan orang dewasa sebanyak

400-600 gram

Yuk Mulai ! 
Rubah perilaku makan agar
kesehatan kita di masa depan
tetap terjaga. Ingat kan.

You are what you eat



BUAH

Jenis
Sayuran

Sumber Karbohidrat 

Sumber Lemak 

Sumber Provitamin A

Sumber Vitamin C

Sumber Mineral

       seperti kentang, ubi jalar, biji
       kacang   kering, ubi kayu, dan talas 

       seperti biji matang, beberapa
       kacang-kacangan dan cucurbil 
      (labu-labuan).

      seperti Wortel, Ubi jalar (berdaging
      kuning atau jingga), cabai merah,
      kapri, sayuran daun hijau, dan kacang
      hijau. 

       seperti kubis-kubisan, tomat, biji
       kacang muda, dan berbagai sayuran
       daun.

      seperti kubis-kubisan, dan sebagian
      besar sayuran daun lainnya. 
 

SAYUR
Sayur- soyuran berbagai bagian dar
tumbuh- tumbuhan yang meliputi daun,
akar, batang dan bunga, bahkan
buahnya yang biasanya masih muda
yang merupakan sumber vitamin don
mineral.

Buah-buahan adalah salah satu bahan
pangan yang mudah diolah dan
dimakan, mempunyai rasa dan aroma
yang  menggiurkan dan mengandung
banyak zat gizi yaitu Vitamin dan
Mineral.

Jenis Buah-
Buahan

Sumber Vitamin C 

Sumber Vitamin A

Sumber Vitamin E

Sumber Vitamin B1

Sumber Vitamin B6 

Sumber Mineral Kalsium & Kalium

       terdapat pada hampir semua jenis
       buah-buahan seperti alpukat, anggur,
       apel, belimbing, jambu biji, jambu air,
       jeruk, pisang dan semangka.  

       seperti alpukat, apel, kedondong,
       lengkeng, markisa, pepaya, pisang,
       semangka dan sawo. 

      seperti alpukat. 

       seperti anggur, manggis dan pisang. 

      seperti buah anggur 

       seperti lengkeng, dan sawo. 

 


