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016 - SIDNEY NIXON
“Isi Piringku” adalah panduan porsi gizi seimbang yang telah dicanangkan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia. 50% porsi piring diisi sayur segar dan buah. Lalu, bagaimana memadukan racikan sayur segar (yang bukan “salad”) bersama lauk yang sehat? Bagaimana juga dengan keterampilan memilih, meracik, dan mengolah makanan yang bagi generasi masa kini terasa membebani? Buku inilah jawabannya. Uraian edukasinya ringkas, ringan, dengan referensi yang dapat
dipercaya sehingga memberi bobot tentang mengapa bahan makanan tertentu dipilih, bagaimana
meracik yang benar, dan cara olah seperti apa yang tetap mempertahankan kualitas gizi makanan. Dijamin menyiapkan makanan sehat bagi keluarga terasa mudah dan menyenangkan, tanpa
menghilangkan rasa enak yang memanjakan lidah. Buku Resep Panjang Umur, Sehat, & Sembuh—yang pernah terbit sepuluh tahun yang lalu, dan mengalami cetak ulang berkali-kali—ini telah mengalami banyak perubahan dan disertai informasi ilmu gizi terkini. Sederhana namun bukan
miskin rasa, mudah tapi tidak hanyut dalam kepraktisan, buku ini hadir dengan 32 resep racikan
sayur segar dan 40 resep lauk berbumbu asli tanpa harus diberi gula dan minyak goreng apalagi
produk raﬁnasi.
Buku ini disusun sebagai informasi kepada pembaca tentang cara membuat skala rumah tangga
(sendiri) bihun, kwetiau, dan sohun yang sehat dan aman untuk dikomsumsi ebagai diversiﬁkasi
pangan. Penulis menyadari buku yang disusun ini jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran
sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan buku ini. Penebar Swadaya
Buku "Pangan Lokal Kaya Protein" ini menjelaskan tentang teknologi bahan pangan lokal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dikhususkan pada makanan-makanan yang kaya akan
kandungan protein di dalamnya. Buku ini mengajak anda untuk berkelana mengenali berbagai macam teknologi pangan lokal yang disajikan dalam beberapa bab. Dalam buku ini memuat 8 (delapan) jenis olahan bahan pangan lokal yang dibahas secara tuntas. Jenis olahan bahan pangan lokal
ini antara lain Bandeng Presto dari Kabupaten Pati, Mangut Manyung dari Kabupaten Pati, Mangut
Beong dari Kabupaten Magelang, Telur Asin dari Kabupaten Brebes, Ikan asin dari Kota Cilacap,
Sate Ambal dari Kebumen, Kripik Yutuk dari Kota Cilacap dan Kripik Yutuk dari Kota Cilacap, dan
Ikan Asap Khas Rembang. Buku ini merupakan buku yang ditulis berdasarkan hasil observasi langsung di tempat usaha yang dilakukan oleh penulis dan didukung dengan studi literatur untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari hasil observasi. Buku ini membahas beberaoa olahan bahan
pangan loka kaya protein mulai dari pengenalan bahan pangan, kandungan gizi, bahan baku; bahan aditif yang terkandung di dalamnya, senyawa beracun yang ada, pengepakan, kerusakan bahan pangan, hingga cara pencegahan kerusakan bahan pangan yang terjadi. Sayang sekalli jika anda melewatkan untuk tidak membaca buku ini. Selamat menjelajahi olahan bahan pangan lokal
dari berbagai daerah dengan kandungan protein yang tinggi dan cita rasa kedaerahan yang
melokal dan layak untuk dikagumi sebagai warisan kuliner lokal.
Buku Kandungan Zat Gizi Makanan Khas Yogyakarta ini berisi informasi kandungan zat gizi beberapa makanan khas Yogyakarta baik makanan tradisional maupun makanan yang sedang naik daun
di kalangan pecinta wisata kuliner, misalnya sate jamur, sate klathak, sambal belut, wedang uwuh,
kopi joss, dan sebagainya. Buku ini berisi hasil kajian yang dilakukan oleh Program Studi Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM mengenai berbagai macam makanan khas Yogyakarta dan kandungan zat gizinya. Buku ini dapat dibaca oleh berbagai kalangan baik mahasiswa, dosen, peneliti,
maupun masyarakat umum. Pembaca akan mendapatkan informasi mengenai kandungan zat gizi
makanan per takaran saji maupun per 100 gram dari tiap-tiap jenis makanan khas Yogyakarta. Selain itu, buku ini juga memaparkan mengenai teknik yang tepat dalam mengukur kandungan zat
gizi pada makanan. Pengukuran kandungan zat gizi pada sampel makanan dilakukan di laboratorium di lingkungan Universitas Gadjah Mada yaitu Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu
(LPPT), Laboratorium Pangan dan Gizi Fakultas Teknologi Pertanian, dan Laboratorium Gizi Kuliner,
Fakultas Kedokteran. Pembahasan juga dilengkapi dengan kajian mengenai keamanan makanan,

ukuran Rumah Tangga (URT) untuk makanan, serta Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat luas
mengenai makanan tradisional yang ada di Kota Yogyakarta sehingga mereka dapat memilih makanan mana yang cocok untuk dikonsumsi berdasarkan kondisi tubuh masing-masing orang. Sebagai
contoh, seorang penderita Diabetes Mellitus sebaiknya menghindari makanan yang tinggi gula
sederhana seperti geplak dan lebih memilih konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat kompleks
seperti growol dan garut.
Individual meal planning merupakan buku yang berisi pengaturan makan individu sehat dewasa.
Prinsip pengaturan makan yang dijelaskan dalam buku ini adalah mengatur jumlah dan jenis zat
gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga tubuh tidak kekurangan/ kelebihan zat gizi. Pengaturan makanan individu sehat dapat dilakukan dengan beberapa tahap antara lain: 1. Pengaturan
makan disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang untuk orang Indonesia telah diatur oleh Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam buku Pedoman Gizi Seimbang
tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, dan digambarkan sebagai tumpeng gizi seimbang. Pedoman ini merupakan perubahan/ perkembangan dari 4 sehat 5 sempurna. 2. Menghitung kebutuhan energi dan zat gizi sesuai dengan kebutuhan individu. Kebutuhan energi dan zat gizi, terutama zat gizi makro tiap individu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kebutuhan energi dan zat gizi makro dipengaruhi oleh jenis
kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas ﬁsik. 3. Menerjemahkan hasil perhitungan
kebutuhan energi dan zat gizi dalam porsi makan dan menu makan sehari-hari. Poin ini sangat
penting sekali, karena energi dan zat gizi makro yang telah dihitung sulit diaplikasikan oleh individu jika tidak diterjemahkan dalam porsi makan sehari-hari atau dalam bentuk menu. Buku ini membahas lebih lengkap pembagian porsi makan berdasarkan kebutuhan energi dan zat gizi individu.
4. Memilih jenis zat gizi dan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan individu.
Unsur gizi dalam pangan mendukung pemenuhan kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Senyawa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral serta air dan komponen lain dalam pangan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Selain unsur gizi, keamanan pangan merupakan bagian yang penting untuk menghindari terjadinya keracunan pangan dan dampak akumulasi jangka panjang yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi.
Buku ini juga mengkaji bahan pangan sumber karbohidrat seperti serealia dan umbi-umbian serta
sumber protein, seperti unggas, ikan, telur, susu, daging, dan kacang-kacangan. Ada pula bahan
pangan sumber lemak, seperti lemak dan minyak serta buah dan sayur yang merupakan sumber vitamin dan mineral, dan bahan pangan lain yang juga penting dalam proses pengolahan pangan
seperti rempah-rempah, gula dan pemanis buatan, serta bahan penyegar. Materi yang dibahas
dalam buku ajar ini cukup lengkap dan tentunya dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa Gizi terkait karakteristik dan kandungan zat gizi bahan pangan serta cara pengolahan dan penanganan bahan pangan yang tepat untuk mencegah kerusakan dan memaksimalkan asupan zat
gizi yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang baik mengenai bahan pangan sangat penting
dimiliki mahasiswa gizi sebagai salah satu pilar kompetensi untuk menjadi nutrisionis yang kompeten agar dapat berkontribusi memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.
Sungguh membahagiakan rasanya melihat buah hati yang tumbuh semakin besar. Muncul pertanyaan, "Makanan apa yang boleh dan tepat untuk perkembangan bayi?" Bunda jangan khawatir!
Menu-menu MPASI yang sehat dan praktis ada di sini. Bunda bisa memilih menu sesuai dengan
usia perkembangan bayi. Menunya lengkap, mulai dari bubur, nasi tim, puree, dan ﬁnger snacks.
Bahan-bahannya mudah didapat. Cara memasaknya mudah, praktis, dan cepat. Rasanya enak,
dan pastinya menyehatkan untuk si buah hati! -AnakKitaPengetahun tentang Gizi mutlak diperlukan dan bermanfaat terhadap pemilihan makanan sehari-hari, agar semua zat gizi yang dibutuhkan oleh fungsi normal tubuh dapat terpenuhi. Selain itu
dengan mempelajari ilmu gizi bermanfaat pula untuk mengetahui status gizi masyarakat serta up-

aya penanggulangan masalah gizi yang terjadi di masyarakat / populasi penduduk Buku ini diharapkan dapat dijadikan referensi /sumber rujukan dalam upaya pemenuhan gizi bagi tubuh, yang tertuang dalam beberapa bab berikut ini : Bab 1 Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Bab 2 Gizi
dan Ruang Lingkupnya Bab 3 Gizi, Pencernaan dan Alat Pencernaan Bab 4 Makanan, Zat Makanan,
dan Fungsinya bagi Tubuh Bab 5 Karbohidrat dan Metabolismenya Bab 6 Protein dan Metabolismenya Bab 7 Vitamin dan Metabolismenya Bab 8 Mineral dan Metabolismenya
Dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja, diperlukan manajemen yang baik untuk mengelola kesehatan pekerja. Salah satunya ditinjau dari sisi gizi dan kesehatan. Gizi berperan
penting dalam memenuhi kebutuhan ﬁsiologis sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut,
harapannya pekerja dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari tanpa ada gangguan kesehatan
yang berarti. Tempat kerja merupakan tempat yang paling optimal untuk dilakukannya intervensi
gizi. Alasannya ialah karena sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Intervensi bisa dilakukan mulai dari memberikan asupan gizi yang sesuai kebutuhan pekerja. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap status gizi dan dampaknya terhadap kesehatan pekerja. Pengetahuan mengenai ilmu gizi sangat penting bagi mahasiswa dan praktisi gizi dan
kesehatan, khususnya pemerhati di bidang gizi di tempat kerja. Selain itu, para pemegang kebijakan di perusahaan juga dapat menggunakannya sebagai pedoman bagaimana menyusun sistem
pemenuhan gizi di tempat kerja sesuai sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Serat pangan memang tidak mengandung zat gizi, tetapi serat pangan mempunyai fungsi yang tidak dapat digantikan oleh zat lain dalam menstimulasi perbaikan kondisi ﬁsiologis dan metabolik.
Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa serat pangan dapat memperbaiki kondisi klinis
tertentu. Buku ini memuat uraian serat pangan termasuk pengertian, sumber, fungsi ﬁsiologis,
potensinya sebagai prebiotik serta hubungannya dengan indeks glikemik makanan. Peningkatan
prevalensi sindrom metabolik di seluruh negara maju maupun negara berkembang dipercaya
terkait dengan diet rendah serat. Peran serat pangan dalam penatalaksanaan sindrom metabolik
diuraikan secara detail termasuk bagaimana serat pangan dapat memperbaiki kondisi obes, hyperlipidemia, hiperglikemia, hipertensi dan resistensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Uraian
tersebut didukung oleh hasil penelitian baik pada hewan coba maupun manusia, serta dilengkapi
dengan teori yang terkait. Sumber serat pangan dalam penelitian tersebut banyak menggunakan
bahan pangan lokal Indonesia dengan harapan hasil penelitian tersebut mudah diterapkan oleh
masyarakat. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Survei konsumsi gizi berdasarkan penilaian tidak langsung status gizi untuk memberikan informasi
dasar tentang status asupan gizi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat saat ini dan sebelumnya. Dari perspektif ini, informasi tentang kualitas dan kuantitas asupan gizi saat ini dan
masa lalu diketahui mencerminkan status gizi masa depan. Konsumsi hari ini akan memengaruhi
kesehatan dan status gizi di masa depan. Buku ini juga akan memberikan informasi secara
lengkap mengenai: Bab 1 Pendahuluan, Tujuan dan Sasaran Survei Konsumsi Gizi Bab 2 Metode
Food Weighing Bab 3 Metode Food Record Bab 4 Metode Food Recall 24 Jam Bab 5 Metode Food
Frekwensi Questannaeri Bab 6 Metode Dietary Histori Bab 7 Teknik Pengukuran Konsumsi Gizi Bab
8 Teknik penggunaan Food Model dan Food Picture Bab 9 Teknik Estimasi dan Analisis Hasil Survei
Konsumsi Gizi Bab 10 Evaluasi dan Monitoring Hasil Survei Konsumsi Gizi
Pemerintah telah menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan (AKG) dan Angka Kecukupan
Energi (AKE) sebagai standar kebutuhan dan penyediaan makanan yang memenuhi kaidah mutu
dan gizi, serta aman dan halal. Sesuai tujuan standar makanan ini, Devisi Kajian Makanan Trandisional, Pusat Studi pangan, dan Gizi Universitas Gadjah Mada menyajikan buku ini kepada masyarakat luas dengan misi: memasyarakatkan ilmu pangan untuk meningkatkan mutu konsumsi
pangan. Bahasan buku ini, meliputi: jenis bahan pangan dan kualitasnya, pengelolaan pangan termasuk penyimpanan dan penggunaan bahan tambahan pangan, cara pengolahan dan memasak,
pemahaman tentang kegunaan makan, bagaiman menyusun menu keluarga agar kebutuhan zat
gizi tubuh dapat dipenuhi, serta dilengkapi tentang pengelolaan kantin sekolah yang sehat, ke-
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masan pangan, sanitasi, dan keracunan makanan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Indonesia mempunyai masalah gizi yang belum terselesaikan sampai saat ini, ditandai dengan
banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita dan usia masuk sekolah. Asupan gizi yang kurang
dan tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan status gizi anak. Anak
usia sekolah merupakan kelompok anak yang rentan mendapatkan asupan gizi yang tidak seimbang sehingga menjadi risiko tingginya angka kegagalan pertumbuhan pada anak. Kegagalan pertumbuhan seperti pertumbuhan tinggi badan (TB) yang tidak mencapai angka standar (stunting)
akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang dapat bersaing pada era globalisasi, karena secara jangka panjang stunting akan mempengaruhi produktivitas kerja, meningkatkan resiko
kegemukan dan obesitas, serta memicu penyakit sindrom metabolik. Stunting merupakan keadaan
tubuh yang pendek hingga melampaui deﬁsit 2 SD (Standar Deviasi) di bawah median panjang
atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang saat ini, karena terjadi peningkatan prevalensi stunting yang cukup tinggi termasuk di Indonesia.
Gizi merupakan suatu proses yang integratif dan kompleks. Permasalahan kajian penelitian bidang
gizi sangat kompleks dalam penyelesaian status gizi, status kesehatan, dan penyakit. Hal ini karena adanya interaksi antara faktor genetik dan lingkungan baik diet, perilaku makan, aspek budaya,
aktivitas ﬁsik dan olahraga. Penulisan metodologi penelitian menjadi hal yang sangat mendasar
agar dapat merancang penelitian yang mampu menjawab pertanyaan yang dirumuskan dan hasil
kajian atau temuan menjadi valid dan akurat sebagai bagian dari bukti ilmiah (evidence-based).
Ketepatan dalam menetapkan rancangan penelitian, pemilihan variabel dan indikator yang tepat
dengan instrumen atau alat pengukuran yang akurat dan valid menjadi hal penting; tentunya ditunjang dengan kemampuan analisis dan interpretasi data sebagai pelaksana penelitian. Buku ajar ini
terdiri dari 9 bab, yaitu bab 1 mengenai uraian konsep metode ilmiah dan perbedaan pengetahuan
dan ilmu pengetahuan serta sifat dan kesalahan yang sering dilakukan oleh peneliti. Bab 2 memaparkan tentang prinsip dari jenis dan rancangan penelitian gizi. Bab 3 menjelaskan tentang perbedaan konsep, variabel dan jenis serta aplikasi dalam mengukur paparan dan luaran dalam penelitian gizi. Pada bab 4 diuraikan terkait jenis kesalahan dan bias pada penelitian dan cara meminimalkan kesalahan dan bias serta reliabilitas dan validitas pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bab 5 sampai 7 menjelaskan terkait prinsip dan metode pengukuran dan peningkatan variabilitas dan reliabilitas pada pengukuran antropometri; di bab 5 prinsip dan metode pengukuran antropometri; bab 6 prinsip dan metode pengukuran dietetik atau asupan makan; dan bab 7 pengukuran biomaker dan perilaku gizi. Pada bab 8, penulis menjelaskan jenis dan prinsip pengujian hipotesis. Bab terakhir dari buku ajar ini yaitu bab 9 menguraikan terkait penetapan populasi, sampel, kriteria inklusi dan eksklusi serta prinsip perhitungan sample dan teknik sampling.
Pendekatan siklus atau daur kehidupan penting dipelajari karena kondisi kesehatan pada satu tahap dapat dipengaruhi oleh tahap sebelumnya. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa pemilihan dan pemberian zat gizi yang tepat akan memberi kontribusi yang sangat berarti terhadap tumbuh kembang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal pada setiap tahapan siklus
kehidupan. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Gizi Dalam Siklus
Kehidupan Bab 2 Gizi Pada Masa Kehamilan Bab 3 Gizi Pada Masa Nifas Bab 4 Gizi Pada Bayi Bab 5
Gizi Pada Masa Balita Bab 6 Gizi Pada Masa Pra Sekolah Dan Sekolah Bab 7 Gizi Pada Masa Dewasa
Bab 8 Gizi Pada Masa Lansia
BAHAN KAJIAN SESUAI DENGAN UJI KOMPTENSI UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA. DISERTAI CONTOH SOAL UKOM KESEHATAN MASYARAKAT
Ini sangat dibutuhkan oleh para ahli gizi, mahasiswa, dan para usaha makanan atau medis
Buku ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam menghadapi informasi keterbaruan ilmu
yang begitu dinamis. Mata kuliah ekonomi pangan dan gizi sebagaimana yang diajarkan di Universitas di berbagai tempat di Indonesia sangat berkembang. Penyajian materi walaupun padat, dapat
di mengerti dan terkini. Buku ini disajikan dalam bentuk ringkas, semua konsep ekonomi dalam bidang pangan dan gizi disusun berdasarkan kompetensi dasar untuk mahasiswa dengan peminatan
di bidang pangan dan gizi. Pada buku ini disajikan suatu inti dalam kerangka kerja yang teratur sehingga dapat dipelajari dan diingat dengan mudah dan cepat. Pendekatan kembali ke dasar yang
ada dalam teks, menjadikan buku ini dapat digunakan peserta didik yang sedang mempelajari
konsep dasar ekonomi pangan dan gizi sebagai buku pegangan atau buku rujukan, sehingga harapannya mahasiswa mampu mempelajari secara komprehensif dan terintegrasi bahwa permasalahan gizi dan faktor risikonya bersifat multisektor yang membutuhkan intervensi gizi yang menyelu-
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ruh dari berbagai aspek terkait.
Kekurangan pakan hijauan pada suatu musim tertentu adalah masalah global. Di daerah yang
beriklim sedang, masalah tersebut telah dapat diatasi dengan cara melaksanakan pengawetan
pakan hijauan secara rutin saat fase pertumbuhan tanaman pada musim semi. Namun bagi daerah
tropis, seperti di Indonesia, masalah tersebut selalu muncul pada musim kemarau. Di sinilah pintu
masuk peran serta lembaga pemerintah sebagai stimulator, komunikator, dan fasilitator, lembaga
swasta dan swadaya masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang peternakan untuk meningkatkan komunikasi yang intensif dan masif untuk mencari solusi mengatasi kekurangan hijauan
baik kuantitas maupun kualitasnya pada musim kemarau, melalui penemuan inovasi teknologi
baru, maupun adopsi atau modiﬁkasi teknologi yang telah established di daerah sedang. Di dalam
buku ini disajikan teknologi pengawetan pakan hijauan, dalam bentuk hay, silase, dan haylase.
Masing-masing produk awetan tersebut dibahas dari hulu sampai hilir, dimulai dari arti, prinsip, keuntungan dan kerugian, bahan baku, cara pembuatan, kualitas, penyimpanan, pemberian pada ternak, dan diakhiri dengan masalah pembuatan produk awetan yang umum di Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman dilengkapi dengan gambar, beberapa gambar perlu disajikan karena
belum ada di dalam negeri. Sampai sekarang belum ada buku tentang pengawetan pakan hijauan
yang dibahas secara detail dan lengkap seperti di dalam buku ini. Dengan membaca buku ini diharapkan para pembaca dapat memahami, mampu mempraktekkan, dan bahkan dapat memberi
solusi terhadap upaya membumikan pembuatan hay, silase, dan haylase di Indonesia. Buku ini sangat berguna bagi para mahasiwa, dosen, peneliti, penyuluh dan peternak. Disamping itu, buku ini
bermanfaat dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan produksi dan populasi ternak, serta pemantapan ketahanan pangan, khususnya daging dan susu.
Makanan tradisional merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, baik kontribusinya
dalam memberikan asupan gizi maupun peranannya sebagai bagian dari budaya masyarakat yang
patut untuk dilestarikan. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi,
memiliki berbagai macam makanan tradisional baik berbasis nabati maupun hewani. Makanan fermentasi tradisional merupakan komoditas pangan yang ekonomis karena bersumber dari pangan
lokal. Terlebih lagi makanan fermentasi tradisional ini memiliki arti penting dalam memperkuat jati
diri bangsa, sebagai icon dan identitas dari daerah tertentu, seperti tempe, semayi, dan cabuk dari
Jawa Tengah, growol dan gathot dari Yogyakarta, tape Muntilan, brem padat Madiun, tempoyak
dari Sumatra, dadih dari Sumatra Barat, bekasam dari Kalimantan, dan lain-lain. Selain meningkatkan aroma dan cita rasa, fermentasi tradisional ternyata juga berkontribusi bagi kesehatan
seperti meningkatkan nilai gizi makanan, sumber probiotik dan prebiotik, dan memproduksi berbagai senyawa bioaktif yang menguntungkan. Sate dan soto merupakan kuliner populer khas Indonesia yang telah mengakar dan dikenal di seluruh pelosok tanah air. Ragam sate Indonesia mencapai
85 resep yang merupakan kuliner khas dari 27 daerah di seluruh Indonesia. World Street Food
Congress 2013 bahkan telah memilih sate ayam, soto ambengan, nasi kapo bukittinggi, nasi campur bali Made Weti masuk sebagai kategori 20 besar makanan ternikmat di Asia. Kelengkapan
makan sate tidak hanya dibakar bersama bumbu saja, tetapi juga disertai irisan bawang merah, kubis, cabai, tomat, kecap, saus kacang, dengan bumbunya yang gurih, semua tertulis lengkap termasuk resepnya di dalam buku ini. Soto merupakan masakan berkuah berbasis kaldu asli Indonesia karena bumbunya yang terdiri atas rempah-rempah khas negeri ini. Nasi soto merajai makanan
pinggir jalan yang tidak sepi peminat karena praktis, selalu disajikan hangat sekaligus gurih dan segar oleh sambal dan perasan jeruk nipis. Beragam variasi soto menyebabkan orang tidak pernah
bosan untuk mencicipinya. Mulai soto padang, soto medan, tekwan, soto betawi, soto bandung, soto semarang, tauto pekalongan, sroto sokaraja, soto kadipiro, soto ambengan, soto kudus, sampai
coto makasar hingga 49 resep soto dari seluruh Indonesia dijelaskan di dalam buku ini. Demikianlah semua kenikmatan di bumi Indonesia telah tersaji di depan pembaca.
Telur merupakan bahan pangan hampir sempurna untuk memenuhi kebutuhan protein dan asam
amino bagi tubuh. Telur termasuk bahan pangan protein yang relatif murah dan mudah didapat
serta tidak membutuhkan pengolahan yang sulit sebagai pangan konsumsi. Pangan telur dapat berasal dari jenis ternak unggas dan reptil namun perlu hati-hati dalam memilih telur sebagai bahan
konsumsi karena dapat saja telur yang kita konsumsi telah terkontaminasi bakteri. Oleh karena itu
penting untuk memahami komponen dan struktur telur.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya
terkait dengan Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Sistematika buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 15 BAB yang dibahas secara rinci, diantaranya: dasar-dasar dari ilmu gizi, zat gizi makro maupun mikro, penerapan gizi
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dalam praktik sehari-hari dan sebagainya.
llmu Bahan Makanan (IBM) adalah ilmu dasar tentang bahan makanan yang harus dimiliki olch seorang tenaga gizi baik nutrisionis, maupun dietisien. Buku IBM ini disusun untuk membantu memudahkan mahasiswa gizi dalam menerapkan ilmu gizi. Pembahasan yang fokus pada bahan makanan yang digunakan sehari-hari di rumah tangga maupun di institusi pelayanan makanan seperti
rumah sakit dan katering diharapkan lebih mempermudah pemahaman dan penerapannya. Pada
Bab 1 dijelaskan tentang Pengantar dan Pengelompokan Bahan Makanan. Bab ini berisi tentang
subbab Berat yang Dapat Dimakan (BDD), Tabel Komposisi Pangan Indoncsia (TKPI), Ukuran
Rumah Tangga (URT) dan Daftar Bahan Makanan Penukar (DBMP) yang disertai dengan contoh-contoh kasus penerapan penggunaannya di setting rumah sakit maupun pengembangan produk.
Bab ini menjadi kunci yang dapat menghubungkan IBM dengan aplikasi di bidang gizi. Selanjutnya
dijelaskan tentang sifat ﬁsik, kandungan gizi, sensori, keamanan, komponen spesiﬁk, cara penyimpanan bahan dan efek penyimpanan terhadap 13 kelompok bahan makanan yaitu 1) Serealia dan
kacang-kacangan, 2) Umbi-umbian, 3) Sayur dan buah, 4) Daging, 5)Unggas, 6) Seafood, 7) Telur,
8) Susu, 9) Minyak dan lemak, 10) Bahan penyegar, 11) Bumbu dan rempah, 12) Gula dan madu,
dan 13) Minuman. Pembahasan pada keseluruhan isi buku ini diharapkan dapat membuat para
pembaca, khususnya mahasiswa gizi, memahami fungsi ilmu bahan makanan dalam ilmu gizi secara utuh dan menyeluruh.
Anda mungkin pernah mendapat nasihat dari orang tua bahwa wanita yang hamil tidak boleh
makan sembarangan, misalnya makan pisang kembar. Sebab, makan pisang kembar dapat mengakibatkan bayi terlahir kembar siam. Hal ini dikatakan mitos karena belum ada bukti yang membenarkan. Sementara itu, medis mempunyai pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Bayi terlahir kembar siam karena telur yang telah dibuahi di dalam rahim terbelah menjadi dua, sehingga
memiliki dua rangkaian DNA yang sama, bukan karena ibunya mengonsumsi pisang kembar. Nah,
di sinilah kegunaan buku ini. Buku ini menyajikan pembahasan mengenai pantangan bagi ibu
hamil. Pantangan tersebut meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, dan minuman, mulai
dari kategori yang benar-benar tidak boleh dikonsumsi, boleh dikonsumsi dengan persyaratan tertentu, hingga hal-hal yang tergolong mitos. Buku ini sangat penting bagi Anda yang sedang hamil
atau berencana untuk hamil, supaya berhati-hati dalam mengonsumsi apa pun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera baca hingga tuntas buku ini! Selamat membaca!
Indonesian food composition table.
Setiap orang memiliki kebutuhan pangan berbeda-beda tergantung kebutuhan dan pertimbangan
aktivitas. Bahan pangan yang tersedia sebagai sumber gizi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dalam konsep pangan, pangan dikonsumsi karena memiliki gizi baik makro maupun mikro. Kebutuhan tersebut harus dicukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketimpangan asupan
zat gizi akan menyebabkan terganggunya kesehatan manusia. Berbagai upaya baik perbaikan proses maupun penambahan zat gizi dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi yang terjadi. Dalam buku ini diharapkan akan menambah pengetahuan pembaca tentang peran penting pangan dan gizi dalam kehidupan manusia. Beberapa topik yang akan dibahas di antaranya : Bab 1
Pengantar Pangan dan Gizi Bab 2 Kandungan dan Fungsi Zat Gizi Bab 3 Metabolisme Zat Gizi Bab
4 Nilai Gizi Bahan Pangan Bab 5 Pola Konsumsi Pangan Bab 6 Kebutuhan Zat Gizi Bab 7 Upaya Perbaikan Gizi Bab 8 Kecukupan Zat Gizi Bab 9 Status Gizi Bab 10 Malnutrisi Bab 11 Fortiﬁkasi dan Anti Gizi Bab 12 Keamanan Pangan dan Gizi Bab 13 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Salah satu masalah yang kerap menghantui negara berkembang adalah soal gizi, baik gizi kurang
dan gizi buruk, khususnya pada balita. Ini bisa dibilang persoalan lawas, ia sudah berlangsung sejak lama dan masih saja bertahan hingga hari ini. Secara statistik, pada 2016-2018, misalnya, prevalensi balita kekurangan gizi di Indonesia relatif menunjukkan tidak ada perubahan signiﬁkan. Ini
artinya, negara kita belum sepenuhnya bebas dari belenggu masalah itu. Ada banyak balita saat
ini yang sedang menderita gejala kurang gizi, dan kondisi itu akan memengaruhi pertumbuhan
dan masa depan mereka. Tentu ada begitu banyak faktor penyebab dari kondisi tersebut. Dan,
buku di tangan Anda akan berusaha mengulas beberapa di antaranya. Di dalamnya akan diajukan
beberapa variabel yang berhubungan dengan statuz gizi, mulai dari faktor konsumsi, perilaku, biologi, dan lingkungan. Tak hanya itu, penulisnya juga akan menelaah lebih jauh manakah di antara
sejumlah variabel itu yang berperan menentukan lebih dari yang lain, di mana telaah itu didasarkan pada konteks masyarakat tertentu di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
Torbangun atau Bangun-bangun (Coleus amboinicus L) termasuk tanaman pangan yang dapat
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meningkatkan sekresi dan produksi ASI (sebagai laktagogum). Sifatnya yang mudah tumbuh dan
dapat dipanen dalam waktu yang singkat, menjadikan Torbangun sebagai ASI booster yang sangat
potensial untuk dikembangkan. Buku yang ada di tangan pembaca ini, menguraikan potensi Torbangun untuk mendukung pemberian ASI dan pertumbuhan bayi melalui inovasi pemanfaatan
tepung Torbangun dalam pengembangan produk pangan sebagai makanan tambahan untuk ibu
menyusui.
Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh sel kanker dalam tubuh, yaitu sel yang tumbuh dan
berkembang biak dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Selain dapat membelah
secara abnormal tanpa kontrol, sel kanker dapat menyebar dan menyerang jaringan di sekitarnya
yang disebut metastasis. Masyarakat sering menyebut kanker sebagai tumor, tetapi tidak semua
tumor merupakan kanker. Tumor adalah sebutan untuk semua benjolan atau gumpalan yang muncul pada tubuh bagian mana pun, baik pada bagian tubuh yang terlihat maupun tersembunyi.
Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian paling banyak di dunia. Pada tahun
2017, diperkirakan 9 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat mengidap kanker. Diprediksikan
jumlah tersebut akan terus meningkat hingga 13 juta pada tahun 2030. Menurut Data Riskesdas
2018, prevalensi kanker di Indonesia, yaitu 1,8 per 100.000 penduduk. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, yaitu 1,4 per 100.000 penduduk. Buku ini membahas mengenai
apa itu kanker, faktor risiko penyebab kanker, radikal bebas dan antioksidan, potensi bahan pangan sebagai antikanker, dan beberapa bahan pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pencegah
kanker.
Berdasarkan tinjauan pengetahuan gizi dan kesehatan mutakhir, penulis mngupas berbagai hal
seputar kesehatan islami yang diuraikan dalam Al-Qur'an. Diantaranya, aneka makanan berkhasiat, pola makan yang benar untuk balita hingga lansia, serta konsep makanan sehat menurrut syariat islam. Temukan juga berbagai jawaban dari masalah kesehatan modern, seperti obesitas, osteoporosis, diabetes, jantung koroner, dan kanker. [Mizan, Hikmah, Referensi, Kesehatan, Indonesia]
Dunia penyediaan makanan (industri makanan, katering, restoran, cafe, kaki lima, Usaha Kecil Menengah/UKM) semakin diminati masyarakat di tingkat nasional maupun internasional, baik dalam
skala kecil maupun besar. Keadaan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat modern yang terbiasa
makan di luar, baik bersama keluarga maupun teman-teman. Bahkan kini sudah menjadi gaya
hidup masyarakat di perkotaan untuk menikmati kebersamaan di luar rumah. Dengan demikian,
muncul kebutuhan para pengusaha makanan untuk lebih kreatif dan kompetitif dalam melakukan
usahanya. Demikian pula dengan kualitas para ahli dan tenaga kerjanya, dibutuhkan kemampuan
yang profesional. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, dibutuhkan suatu buku panduan lengkap
seputar ilmu kuliner yang dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan. Di dalamnya memuat
seluruh teori dasar kuliner yang komprehensif, termasuk pengolahan bahan makanan, pemilihan
dan penampilan makanan, penyimpanan, menu, sanitasi dan higienis, pengetahuan resep, pengolahan makanan, pengetahuan alat masak, aneka bumbu, dan pengaturan eﬁsiensi. Buku yang ditulis
oleh tim ahli gizi ini dapat membantu Anda, para pengusaha kuliner, pengajar, mahasiswa, penulis,
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dan konsultan kuliner untuk mengembangkan ilmu kuliner secara komprehensif baik skala nasional
maupun internasional.
Mata kuliah ini membahas mengenai konsep manajemen data termasuk di dalamnya dasar biostatistik, penggunaan uji dalam praktik pengolahan dan analisis data, serta penggunaan perangkat
lunak lainnya dalam penelitian dan survey gizi (WHO Anthro dan Nutrisurvey). Konsep Pengolahan
Data yang termasuk dalam pembahasan modul ini adalah mulai dari bagaimana menginput data,
melakukan pengeditan data, pengkodean, validasi hingga analisis data. Analisis Data Gizi dan Kesehatan yang akan digambarkan dalam modul akan dilakukan dengan SPSS for Windows yaitu program statistik pengolah data pada ilmu-ilmu sosial, Nutrisurvey, dan WHO Anthro.
Anemia pada Baduta ini kurang mendapat perhatian oleh masyarakat, pengambil kebijakan, atau
bahkan pemerhati anak. Luputnya dari perhatian tersebut karena anak yang menderita anemia tidak tampak sakit dan tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan secara medis. Hal ini juga
hampir mirip dengan masalah stunting yang tidak menunjukkan gejala penyakit yang berat. Saat
ini, Pemerintah dan masyarakat sudah mulai memberikan perhatian besar terhadap stunting, namun belum menyentuh dengan saksama terhadap anemia terutama anemia pada Baduta. Secara
besaran masalah, anemia pada anak Baduta lebih besar dari pada stunting. Sekali lagi karena
anak Baduta dengan anemia nyaris tidak terlihat mengalami gangguan kesehatan karena mereka
masih dapat beraktivitas meski dengan badan letih, lesu, lemah dan kurang bergairah untuk bermain. Anemia pada Baduta dapat berpengaruh pada perkembangan kognitif dan motorik tidak
hanya selama masa kanak-kanak tetapi dapat berlanjut hingga usia dewasa dan dalam skala luas
akan memengaruhi sumber daya manusia di masa depan. Hal ini karena usia Baduta merupakan
usia emas bagi perkembangan anak, usia ini masuk dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan,
dalam periode ini, terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat untuk menopang kehidupan anak
di usia selanjutnya.
Kehamilaan adalah suatu mata rantai yang berkesinambungan yang terdiri dari Ovulasi (pematangan sel) lalu pertemuan Ovum (sel telur) dan spermatozoa (Sperma) terjadilah pembuahan dan pertumbuhan zigot kemudian bernidasi (penanaman) pada uterus dan pembentukan plasenta dan tahap akhir adalah tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm.
Pelayanan Kebidanan merupakan bentuk pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari
sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Pelayanan ini diberikan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan,
persalinan, masa nifas, neonatus, bayi, balita, anak prasekolah, dan keluarga berencana yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi, pelayanan praktik kebidanan sangat erat terkait dengan hal dan perihal hidup manusia, bahkan sejak sebelum individu manusia tersebut berada dalam
kandungan ibunya. Pembahasan dalam buku ini : Bab 1 Konsep Dasar Ilmu Gizi dan Pengelompokan Zat Gizi Bab 2 Karakteristik Karbohidrat Bab 3 Karakteristik Lemak Bab 4 Karakteristik Protein Bab 5 Pengertian, Keseimbangan, Akibat Kekurangan, dan Kelebihan Energi Bab 6 Karakteris-
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tik Vitamin Larut Air (B dan C) dan Larut Lemak (A, D, E, K) Bab 7 Keseimbangan Air dan Elektrolit
Dalam Tubuh Bab 8 Daftar Analisis Zat Gizi Bahan Makanan Bab 9 Angka Kecukupan Gizi (AKG)
Bab 10 Penyusunan Menu Sesuai dengan Standar Porsi Bab 11 Gizi Seimbang Bagi Wanita Hamil
Bab 12 Gizi Seimbang Pada Wanita Bersalin Bab 13 Gizi Seimbang Bagi Ibu Nifas dan Menyusui
Bab 14 Gizi Seimbang Pada Bayi Bab 15 Gizi Seimbang Bagi Balita Bab 16 Gizi Seimbang Bagi
Anak Remaja dan Dewasa Bab 17 Hubungan Gizi Dengan Kesehatan Reproduksi Bab 18 Konseling
Gizi
Skrining gizi adalah alat pengukuran secara antropometri (TB, BB, LILA) dan secara biokimia misal
kadar Hb. Kesehatan ibu dan anak merupakan bagian dari kesehatan global yang menjadi prioritas
bersama. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tindak lanjut pasca Millenium Development Goals (MDG) menetapkan kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam hal ini kesehatan reproduksi, agar mampu diakses secara universal pada tahun 2030. Kesehatan reproduksi menjadi titik
awal perkembangan kesehatan ibu dan anak yang dapat dipersiapkan sejak dini, bahkan sebelum
seorang perempuan menjadi ibu. Persiapan tersebut dapat dilakukan melalui skrining pra nikah.
Buku dengan judul “Ilmu Gizi Dasar” merupakan buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari yang berasal dari
berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan mengenai bab-bab yang
dipelajari tersebut. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: Konsep dasar ilmu gizi; Pengelompokan zat gizi; Karakteristik karbohidrat; Karakteristik Lemak; Karakteristik protein; Keseimbangan akibat kekurangan gizi dan kelebihan gizi; Karakteristik vitamin larut air (B dan C) dan
larut lemak (A, D, E, K); Karakteristik mineral makro dan mikro; Keseimbangan air dan elektrolit
dalam tubuh; Analisis zat gizi bahan makanan (Daftar komposisi bahan makanan); dan Menu sesuai dengan standar porsi.
Buku ini berisi tentang seluk beluk industri pakan ternak terlengkap mulai dari perencanaan pembangunan pabrik, penataan dan layout pabrik lengkap, pembelian dan penerimaan bahan pakan di
silo/gudang pakan, formulasi pakan dengan software, penggilingan, pencampuran, pembuatan pellet dan crumble, pengepakan dan labeling. Selain itu, dijelaskan pula tentang peralatan lengkap
pabrik pakan, kontrol kualitas bahan pakan, proses produksi, dan produk pakan jadi.
Gizi berperan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa gizi yang baik, kita tidak bisa merasakan
hidup sehat dan tanpa kesehatan yang baik juga kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Gizi
berkaitan erat dengan makanan. Status gizi seseorang ditentukan oleh apa yang dimakannya. Untuk itu diperlukan makanan-makanan yang sehat dan seimbang agar kita bisa memperoleh gizi
yang seimbang. Gizi memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya mencakup masalah klinis, tetapi juga mencakup kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, dizaman sekarang, pengetahuan
tentang ilmu gizi berkembang pesat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui tentang gizi dan mampu menerapkan gizi seimbang dalam kehidupannya untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera dengan asupan gizi yang baik.

