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Buku ini berisi pemanfaatan bahan pangan sehat lokal yang ada di sekitar kita serta telah 

diujicobakan guna menunjang asupan gizi masyarakat. Selain itu buku ini berisi informasi 

tentang akupresur yang dapat dipraktekkan untuk

penanganan gangguan kesehatan ringan pada ibu menyusui dan balita.

Besar harapan kami, buku ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan pribadi dan keluarganya. Kami mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim penyusun yang 

telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan buku ini.

Plt. Dirjen Kesmas
drg. Kartini Rustandi, M.Kes
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Mengapa Banyak Anak Indonesia 
Mengalami Kurang Gizi?

Tahukah bunda,
Saat ini 1 dari 3 anak Indonesia mengalami 
stunting.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat 
kurang gizi yang berkepanjangan, infeksi 
berulang dan kurangnya stimulasi.

Anak yang stunting berisiko untuk mengalami 
hambatan pertumbuhan dan perkembangan, 
sehingga tinggi badannya lebih pendek dari 
teman seusianya dan kemampuan kognitifnya 
tidak berkembang secara optimal.
Dampak jangka panjang stunting  dapat
berpengaruh terhadap produktivitas kerja, daya 
saing, serta mempunyai risiko lebih besar untuk 
mengalami penyakit tidak menular (PTM) di 
usia dewasa.

Masalah stunting diawali dari masalah kurang gizi 
pada remaja dan ibu hamil, lalu masalah kurang 
gizi tersebut berlanjut pada masa bayi sampai 
usia 2 tahun. Oleh karena itu pencegahan stunting 
dapat dimulai dengan memperhatikan jumlah dan 
kualitas makanan yang dikonsumsi oleh remaja 
putri, ibu hamil dan anak-anak.

Hasil studi yang dilakukan oleh SEAMEO RECFON 
Tahun 2016 menunjukkan di beberapa daerah juga 
menunjukkan makanan anak-anak Indonesia kurang
mengandung protein, terutama protein hewani 
serta zat gizi lainnya yang penting untuk
pertumbuhan seperti zat besi, asam folat, seng, 
dan beberapa jenis vitamin lainnya seperti
vitamin B dan C. 

Indonesia negara yang sangat kaya sumber daya alam, 
termasuk sumber makanan bergizi yang sangat mudah dijang-
kau baik dari segi ketersediaan maupun harga. Selain itu 
Indonesia juga kaya akan rempah dan jenis tumbuhan lain 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan anak.

Berikut adalah beberapa tips penyediaan makanan bergizi
untuk balita, remaja dan ibu hamil yang dilengkapai dengan
beberapa ramuan jamu yang bermanfaat untuk meningkatkan 
nafsu makan termasuk jika anak sedang sakit. Kami juga 
sajikan tips pijat refleksi untuk meningkatkan nafsu makan 
dan kesehatan anak. Semoga bermanfaat!
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Resep

OLAHAN MAKANAN

Mie Kelor
50 gr tepung kelor (setara 500 gr
daun kelor segar)
200 gr tepung terigu
50 gr tepung beras
1 btr telur ayam
Garam secukupnya
Air secukupnya
Minyak goreng secukupnya

Bahan - Bahan :

Campur semua bahan mie, aduk sampai kalis.
Giling adonan sampai tipis sambil ditaburi sedikit 
tepung supaya tidak lengket.
Setelah semua adonan selesai digiling, potong adonan 
menggunakan alat pemotong mie.
Selanjutnya rebus mie di dalam air yang sudah 
mendidih dan sudah diberi minyak goreng sampai 
matang.
Angkat dan tiriskan.
Sajikan mie kelor bersama pelengkap.

Cara membuat :

4
porsi

2+
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Mencegah anemia
pada anak



Arem-Arem
Mie Sayuran

100 g mie kelor
(homemade)
2 butir telur
50 ml santan kental
Garam
Lada bubuk
1 batang daun bawang,
iris halus

Bahan Arem-Arem :
Daun pisang untuk
membungkus, (bakar/
panaskan sedikit supaya 
daun pisang lentur dan 
mudah untuk di lipat)
Cabai rawit merah

200 g daging ayam, 
potong dadu
50 g wortel, parut
2 lembar daun salam
2 cm lengkuas
200 ml santan kental

Bahan Isian :
Secukupnya garam
Secukupnya lada
Secukupnya gula
Minyak kelapa untuk 
menumis

3
bungkus

2+
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2+
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Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting 
dan kemiri dengan sedikit minyak. Sisihkan.
Untuk isian : panaskan minyak dalam pan, tumis bumbu yang 
telah dihaluskan. Masukkan daun salam dan lengkuas.
Tumis hingga bumbu matang dan daun layu.
Tambahkan daging ayam dan wortel, aduk rata.
Masak hingga ayam matang.
Bumbui dengan garam, lada dan gula sesuai selera. Sisihkan.
Rebus mie hingga mencapai tekstur yang diinginkan, tiriskan.
Pada mangkuk agak besar, campur telur, santan, garam dan 
lada. Aduk rata kemudian masukkan mie. Aduk hingga 
merata, tambahkan irisan daun bawang, aduk lagi.
Susun mie di atas daun pisang, beri isian ayam &
cabai rawit. Gulung, lipat dan semat.
Kukus selama 20 menit, sajikan.

Cara membuat :

3 siung bawang merah
1 siung bawang putih
3 buah cabai merah 
(optional)
2 butir kemiri sangrai

Bumbu Halus :
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1 sdm SP
1 sdm baking powder
1 sdt vanili
Kenari/wijen secukupnya
untuk toping

Makaroni Sayuran
Ikan Panggang

30 gr Tepung kelor
(setara 300 gr kelor segar)
100 gr Daging Ikan
kembung, dicincang
kemudian dikukus
100 gr Makaroni, direbus
¼ Bawang bombay, dicincang
2 siung Bawang Putih, di 
cincang

Bahan - Bahan :

Secukupnya Garam
Secukupnya Gula pasir
1 sdm Merica
½ sdm Pala
½ sdt Ketumbar 

Bumbu :

200 gr Wortel, diparut
300 ml Susu cair putih
50 gr Keju cheddar, 
diparut (optional)
1 sdm Margarin
3 butir Telur ayam, 
dikocok lepas 
Seledri
Saus Tomat
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Tumis bawang bombay dan bawang putih dengan
margarine. Tumis sampai wangi dan layu.
Masukkan ikan yang telah dikukus, wortel.
Kemudian aduk hingga rata.
Masukkan telur, keju, susu cair, makaroni,
tepung kelor dan seledri. Aduk rata. Tambahkan bumbu. 
Kemudian aduk rata. Masak hingga mengental.
Masukkan adonan ke dalam aluminium foil yang
sebelumnya sudah dioles margarin, kemudian
tambahkan topping saus tomat, seledri dan
keju diatasnya.
Kemudian panggang di oven dengan suhu 150º C
selama 15 menit.

Cara membuat :

8
cup

2+
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Tahukah bunda,
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Berikut adalah beberapa tips penyediaan makanan bergizi
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3
bungkus

2+

Sayur Bening
Pegagan

3 gram Daun pegagan/tapak kuda/antanan
50 gram Jagung kuning
20 gram Labu siam
15 gr Wortel
Kemangi
1 biji Kemiri (dihaluskan)

Bahan - Bahan :

Masak air, masukkan kemiri dan jagung. Masak 
hingga matang.
Kemudian masukkan kacang panjang, setelah itu 
masukkan daun pegagan dan kemangi, masak sebentar 
menggunakan api kecil.

Cara membuat :

Daun pegagan bermanfaat dalam mencegah stunting pada anak, 
meningkatkan kecerdasan otak anak, menambah nafsu makan dan dapat 

membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. 
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Nasi Lemak Kelor

8
porsi

Beras dicuci, pisahkan.
Ayam direbus dengan daun salam, sereh sampai 
lunak, ambil kaldu dan dagingnya.
Siapkan minyak sayur, goreng Bawang merah dan 
bawang putih dan teri sampai matang.
Siapkan magicom, masukan beras bersih, santan, daun 
salam, laos, bawang goreng, garam, gula dan kaldu 
beserta ayamnya. Masak semua dimagic. Setelah 
hampir aduk rata, masukkan daun kelor.
Nasi lemak kelor siap dihidangkan.

Cara membuat :

1 Kg beras
¼  ayam suwir
50 gr teri goreng 
100 gr santan kental 

Bahan - Bahan :

Minyak sayur
secukupnya
1 jari laos
1 batang sereh 

3 lembar daun salam  
50 gr daun Kelor  
Garam secukupnya
Gula secukupnya
8 siung bawang merah
6 siung bawang putih
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Makanan pokok padat gizi
dengan tambahan lauk hewani

baik untuk semua usia



Ayam Secang

750 gr daging ayam
bersih, dipotong dadu
Minyak sayur secukupnya
6 siung bawang merah 
5 siung bawang putih 
1 jari jahe 
1 sdt sahang
2 sdm Kecap manis 

Bahan - Bahan :
3 lembar daun salam  
2 buah  jeruk nipis  
1 buah pala
Garam secukupnya 
Secang secukupnya
Kapulaga secukupnya
Cengkeh secukupnya

Daging ayam dicuci bersih , kemudian dipotong dadu,
tambahkan jeruk nipis, kecap manis, garam, di diamkan 
beberapa menit.
Jahe dikeprek, bawang merah, bawang putih diiris halus.
Siapkan minyak goreng, tumis bawang merah, bawang putih 
sampai layu, lalu masukkan jahe, daun salam, secang,
pala dan kapulaga.
Tambahkan ayam yang sudah dipotong dadu, aduk rata,
 kemudian masukkan lada dan garam. Tutup dan keringkan 
  ayam ini sampai matang.
      Setelah matang, ayam secang siap disajikan.

Cara membuat :
15
porsi

14

Meningkatkan
imunitas tubuh



Ayam Secang

750 gr daging ayam
bersih, dipotong dadu
Minyak sayur secukupnya
6 siung bawang merah 
5 siung bawang putih 
1 jari jahe 
1 sdt sahang
2 sdm Kecap manis 

Bahan - Bahan :
3 lembar daun salam  
2 buah  jeruk nipis  
1 buah pala
Garam secukupnya 
Secang secukupnya
Kapulaga secukupnya
Cengkeh secukupnya

Daging ayam dicuci bersih , kemudian dipotong dadu,
tambahkan jeruk nipis, kecap manis, garam, di diamkan 
beberapa menit.
Jahe dikeprek, bawang merah, bawang putih diiris halus.
Siapkan minyak goreng, tumis bawang merah, bawang putih 
sampai layu, lalu masukkan jahe, daun salam, secang,
pala dan kapulaga.
Tambahkan ayam yang sudah dipotong dadu, aduk rata,
 kemudian masukkan lada dan garam. Tutup dan keringkan 
  ayam ini sampai matang.
      Setelah matang, ayam secang siap disajikan.

Cara membuat :
15
porsi

14

Meningkatkan
imunitas tubuh

Gadon Sehat

100 gr daun mangkokan
iris tipis.
10 potong tahu dihancurkan
5 butir telur 
10 sdm santan kental
10 siung bawang putih
15 siung bawang merah
5 sdt ketumbar 
1  1/4 sdt  jinten
10 butir kemiri

Bahan - Bahan :
10 sdt garam
1 sdt gula 
15 lembar daun salam 
15 buah cabe merah,
buang isinya haluskan.
5 ruas jari kunyit,
dihaluskan, pisahkan
daun pisang tuk
membungkus

Semua bumbu dihaluskan kecuali daun salam
Campurkan tahu , bumbu halus, santan dan telur.
Aduk kemudian tambahkan daun mangkokan. 
Aduk rata dan dibagi 3. Dua bagian masing masing 
diberi pewarna cabe merah dan kunyit
Ambil 1 sdm masing masing bagian, masukkan daun 
salam dan dibungkus dengan daun pisang.
Dikukus selama 30 menit, hidangkan.

Cara membuat :

15

Modifikasi sayur kaya manfaat
tinggi serat dan

sumber antioksidan tubuh 



Mie Bayam

250 gr tepung terigu
50 gr bayam
1(1/4 isi 5) butir telur 
3 sdm minyak
1 sdt garam
10 sdm air  matang  

Bahan - Bahan :

Bayam diblender dengan  air 10 sdm   sampai halus, 
sisihkan.
Siapkan wadah, campur semua bahan tepung terigu, 
garam, telur dan air bayam. Uleni adonan sampai 
kalis.
Adonan di giling dan dibentuk dengan mesin pengiling 
mie atau dipotong dengan pisau bentuk seperti mie)
Didihkan air, setelah mendidih masukkan mie rebus
 selama kurang lebih 5-7 menit lalu diangkat dan
  tiriskan airnya
    Setelah air tiris, olesi dengan minyak sayur
        Mie siap dimasak sesuai selera.

Cara membuat :

5
porsi

16

Kaya gizi untuk selingan
sumber KH untuk anak-anak



Mie Bayam

250 gr tepung terigu
50 gr bayam
1(1/4 isi 5) butir telur 
3 sdm minyak
1 sdt garam
10 sdm air  matang  

Bahan - Bahan :

Bayam diblender dengan  air 10 sdm   sampai halus, 
sisihkan.
Siapkan wadah, campur semua bahan tepung terigu, 
garam, telur dan air bayam. Uleni adonan sampai 
kalis.
Adonan di giling dan dibentuk dengan mesin pengiling 
mie atau dipotong dengan pisau bentuk seperti mie)
Didihkan air, setelah mendidih masukkan mie rebus
 selama kurang lebih 5-7 menit lalu diangkat dan
  tiriskan airnya
    Setelah air tiris, olesi dengan minyak sayur
        Mie siap dimasak sesuai selera.

Cara membuat :

5
porsi

16

Kaya gizi untuk selingan
sumber KH untuk anak-anak

-

Nasi Ekspres Kelor

5
porsi

Masukkan mentega ke dalam rice cooker yang telah panas
Masukkan bawang putih dan bawang bombay, tumis sampai harum
Masukkan beras, dada ayam, sayur, jamur dan semua bumbu 
lainnya. Masukkan air, lalu diaduk
Ubah mode rice cooker ke mode cook
Setelah + 10 menit, aduk sebentar, lalu tutup kembali.
Tunggu sampai masak. Setelah masak, diamkan
+ 10 dalam rice cooker. Nasi siap disajikan
Dapat ditambah teri, telur, ataupun lauk lain,
sesuai selera

Cara membuat :

1 kg beras 
300 gr dada ayam 
potong dadu 
200 gr campuran sayur 
100 gr jamur 
1 sdm mentega 
1 sdt garam
1 sdt  lada

Bahan - Bahan :
15 gram kelor bubuk
2 batang serai 
2 lembar daun jeruk 
800 ml air 
2 siung bawang putih  
cincang halus ½ 
buah bawang bombay , 
cincang halus

17

Makanan pokok
tinggi zat gizi bermanfaat

untuk kesehatan



Sup Krim Kelor

100 gr kentang
potong dadu
50 gr jagung pipil
50 gr jagung blender 
200 gr ayam potong 
dadu 
100 gr jamur 
100gr wortel potong 
kecil-kecil
1 batang daun bawang, 
potong halus
1 batang daun seledri, 
potong halus
½ buah bawang bombay 
cincang

Bahan - Bahan :
2 siung bawang putih 
cincang
300 ml air  
150 ml susu UHT  
50 gr daun kelor 
segar 
1 sdt lada
(sesuai selera)
½ sdt gula
(sesuai selera)
½ sdt garam
(sesuai selera)
1 sdm kaldu jamur 
1 sdm tepung maizena 

18

Paduan lauk hewani
baik untuk pertumbuhan anak



Sup Krim Kelor

100 gr kentang
potong dadu
50 gr jagung pipil
50 gr jagung blender 
200 gr ayam potong 
dadu 
100 gr jamur 
100gr wortel potong 
kecil-kecil
1 batang daun bawang, 
potong halus
1 batang daun seledri, 
potong halus
½ buah bawang bombay 
cincang

Bahan - Bahan :
2 siung bawang putih 
cincang
300 ml air  
150 ml susu UHT  
50 gr daun kelor 
segar 
1 sdt lada
(sesuai selera)
½ sdt gula
(sesuai selera)
½ sdt garam
(sesuai selera)
1 sdm kaldu jamur 
1 sdm tepung maizena 

18

Paduan lauk hewani
baik untuk pertumbuhan anak

Tumis bawang
Masukkan ayam, tumis setengah matang.
Masukkan air, wortel, jagung, kentang, jamur.
Tunggu hingga mendidih
Larutkan tepung maizena ke dalam air,
lalu masukkan kedalam panci.
Aduk pelan dengan api sedang.
Tambahkan bumbu sesuai selera
Pastikan sayuran sudah matang dengan baik
(tidak keras)
Tambah daun bawang dan daun seledri.
Makanan siap disajikan

Cara membuat :

4
porsi

19



Resep

OLAHAN CEMILAN



Resep

OLAHAN CEMILAN

3

Burger Labu Kuning

200 gr labu kuning kukus 
250 gr tepung terigu
1 sdm ragi instan
30 gr gula pasir 

Bahan - Bahan :
30 gr susu bubuk 
30 gr mentega
6 gr garam

Haluskan labu kuning yang telah dikukus.
Campur tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu 
bubuk dan garam ke dalam satu wadah, aduk hingga 
tercampur rata.
Masukkan labu kuning yang telah dihaluskan ke dalam 
campuran tepung terigu, tambahkan mentega, uleni 
sampai kalis. Diamkan selama 30 menit atau sampai 
mengembang.
Setelah adonan  mengembang, bagi adonan, bulatkan, 
diamkan beberapa menit sampai mengembang, kemu-
dian kukus selama 10 menit.
Setelah itu angkat dan sajikan.

Cara membuat :

21



Nugget Tempe

15
porsi8 siung bawang putih 

5 siung bawang merah 
½ sdt pala bubuk
1 sdt lada bubuk
Garam secukupnya

Bumbu yang dihaluskan :

250 gr tempe (kukus, 
hancurkan) 
100 gr tepung roti
1 butir telur (kocok 
lepas)
Seledri secukupnya 
(cincang kasar) 

Bahan Nugget Tempe :
Bawang bombay
secukupnya (cincang 
kasar)
Minyak kelapa untuk 
menggoreng

2+

22



Nugget Tempe

15
porsi8 siung bawang putih 

5 siung bawang merah 
½ sdt pala bubuk
1 sdt lada bubuk
Garam secukupnya

Bumbu yang dihaluskan :

250 gr tempe (kukus, 
hancurkan) 
100 gr tepung roti
1 butir telur (kocok 
lepas)
Seledri secukupnya 
(cincang kasar) 

Bahan Nugget Tempe :
Bawang bombay
secukupnya (cincang 
kasar)
Minyak kelapa untuk 
menggoreng

2+

22

Campur tempe dengan bumbu yang telah dihaluskan, aduk 
hingga rata.
Masukkan tepung roti, telur yang telah dikocok lepas, seledri 
dan  bawang bombay, aduk rata.
Setelah adonan tercampur rata, bentuk adonan menjadi bulat 
pipih.
Setelah semua adonan sudah dibulati, balurkan dengan telur 
yang telah diaduk rata, kemudian balurkan juga dengan 
tepung roti.
Panaskan minyak, goreng nugget hingga kering. Angkat dan 
tiriskan.

Cara membuat :

Telur 
Tepung roti

Bahan baluran nugget :

23



Muffin
Labu Kuning

100 gram Labu kuning (kukus dan haluskan) 
40 gram Tepung beras
10 gram Maizena
20 gram Palm sugar
25 ml Minyak kelapa
1 butir Telur
Kenari secukupnya utk toping

Bahan - Bahan :

Mixer telur dan palm sugar sampai mengembang.
Masukkan tepung beras dan maizena, aduk hingga 
tercampur rata.
Masukkan labu kuning yang telah dihaluskan dan 
minyak kelapa, aduk rata.
Masukkan adonana kedalam cetakan muffin kemudian 
beri toping kenari.
Panggang dengan suhu 1700C selama 30 menit.

Cara membuat :

24



Muffin
Labu Kuning

100 gram Labu kuning (kukus dan haluskan) 
40 gram Tepung beras
10 gram Maizena
20 gram Palm sugar
25 ml Minyak kelapa
1 butir Telur
Kenari secukupnya utk toping

Bahan - Bahan :

Mixer telur dan palm sugar sampai mengembang.
Masukkan tepung beras dan maizena, aduk hingga 
tercampur rata.
Masukkan labu kuning yang telah dihaluskan dan 
minyak kelapa, aduk rata.
Masukkan adonana kedalam cetakan muffin kemudian 
beri toping kenari.
Panggang dengan suhu 1700C selama 30 menit.

Cara membuat :

24

Bolu Ubi Ungu

75 gr tepung ubi ungu (setara ±300 gr ubi ungu 
segar) 
100 gr tepung mocaf
27 gr tepung susu
4 butir telur
150 gr palm sugar
150 gr margarin, dicairkan

Bahan - Bahan :

Kocok telur, palm sugar, SP, baking powder, dan 
vanili hingga mengembang menggunakan mixer 
dengan kecepatan tinggi.
Masukkan sedikit demi sedikit tepung ubi ungu dan 
mocaf, sambil di aduk hingga rata.
Masukkan margarin yang telah dicairkan, kemudian 
aduk hingga rata.
Tuangkan adonan kue ke dalam loyang, taburi toping 
di atasnya kemudian kukus kue sekitar 30 menit 
dengan menggunakan nyala api sedang.
Angkat kue dan diamkan sampai kue agak dingin.
Potong kue. Siap untuk disajikan.

Cara membuat :

1 sdm SP
1 sdm baking powder
1 sdt vanili
Kenari/wijen secukupnya 
untuk toping

25



Puyo Buah

Blender mangga dan sedikit susu hingga halus.
Campurkan  agar-agar, larutan tepung maizena, vanili, 
susu cair. Aduk hingga tercampur rata. Masak
menggunakan api kecil sambil diaduk hingga mendidih. 
Kemudian masukkan mangga halus kedalam adonan 
agar-agar, aduk sampai rata. Masak selama 2 menit. 
Matikan.
Tuang ke dalam cetakan puding atau gelas saji. Tunggu 
sedikit mengeras atasnya, kemudian beri topping buah 
sesuai selera.

Cara Membuat :

250 gr Daging buah 
mangga harum manis 
matang
170 gr agar-agar
rasa mangga

Bahan - Bahan :
1 liter Susu cair
2 sdm Tepung maizena
1 sdt Vanili bubuk

Mangga
Strawberry

Topping :
Anggur
Lengkeng

10
porsi

2+
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Puyo Buah

Blender mangga dan sedikit susu hingga halus.
Campurkan  agar-agar, larutan tepung maizena, vanili, 
susu cair. Aduk hingga tercampur rata. Masak
menggunakan api kecil sambil diaduk hingga mendidih. 
Kemudian masukkan mangga halus kedalam adonan 
agar-agar, aduk sampai rata. Masak selama 2 menit. 
Matikan.
Tuang ke dalam cetakan puding atau gelas saji. Tunggu 
sedikit mengeras atasnya, kemudian beri topping buah 
sesuai selera.

Cara Membuat :

250 gr Daging buah 
mangga harum manis 
matang
170 gr agar-agar
rasa mangga

Bahan - Bahan :
1 liter Susu cair
2 sdm Tepung maizena
1 sdt Vanili bubuk

Mangga
Strawberry

Topping :
Anggur
Lengkeng

10
porsi

2+
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Barongko Kelor

Langkah awal, potong buah pisang, buang bagian tengah 
yang berwarna hitam.
Selanjutnya lumatkan pisang atau bisa langsung diblender 
lalu dicampur dengan santan dan daun pandan, gula aren 
yang telah diiris-iris halus dan garam, serta tepung kelor.
Setelah itu masukkan telur yang sudah dikocok lepas, aduk 
hingga rata.
Ambil 2 lembar daun pisang, lalu tuang adonan sebanyak
2 sendok sayur kemudian bungkus adonan, lakukan terus 
hingga semua adonan habis.
Kukus kue kurang lebih selama 25 menit hingga matang. 
Dinginkan sebentar, lalu masukkan kedalam kulkas
hingga saat akan disajikan agar lebih enak.

Cara membuat :

5 gr Tepung kelor (setara 
50 gr daun kelor segar)
2 buah Pisang kepok tua
1 butir Telur bebek,
dikocok lepas
80 ml Santan
50 gram Gula merah/aren 

Bahan - Bahan :
2 lembar Daun pandan 
(potong-potong kecil)
Vanili secukupnya
Garam secukupnya
Daun pisang tua
Daun pisang muda

2
porsi

2+

27



Onde-onde
Buah Naga

250 gram tepung ketan 
50 gram tepung beras
200 gram buah naga
140 ml air putih (secukupnya 
sampai adonan bisa digulung)

½ sdt garam
3 lembar daun pandan
150 gram kelapa
parut (setengah tua)
125 gram gula merah 
untuk isian

Bahan - Bahan :

Membuat Taburan Kelapa: Kukus kelapa parut dan beri 
sedikit taburan garam. Sisihkan.
Membuat onde-onde: Blender buah naga hingga berair. 
Campurkan semua bahan kering lalu tuang air jus buah naga 
perlahan sambil diuleni sampai rata dan tidak lengket.
Ambil adonan secukupnya, pipihkan dengan tangan dan beri 
isian gula merah. Bulatkan hingga rapat. Lakukan hingga 
semua bahan habis.
 Siapkan panci, rebus air hingga mendidih. Masukkan bulatan
    onde-onde. Tunggu hingga mengambang, tiriskan.
         Gulingkan onde-onde pada kelapa parut. 
             Onde-onde buah naga siap untuk disantap.

Cara membuat :

15
biji

2+
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Onde-onde
Buah Naga

250 gram tepung ketan 
50 gram tepung beras
200 gram buah naga
140 ml air putih (secukupnya 
sampai adonan bisa digulung)

½ sdt garam
3 lembar daun pandan
150 gram kelapa
parut (setengah tua)
125 gram gula merah 
untuk isian

Bahan - Bahan :

Membuat Taburan Kelapa: Kukus kelapa parut dan beri 
sedikit taburan garam. Sisihkan.
Membuat onde-onde: Blender buah naga hingga berair. 
Campurkan semua bahan kering lalu tuang air jus buah naga 
perlahan sambil diuleni sampai rata dan tidak lengket.
Ambil adonan secukupnya, pipihkan dengan tangan dan beri 
isian gula merah. Bulatkan hingga rapat. Lakukan hingga 
semua bahan habis.
 Siapkan panci, rebus air hingga mendidih. Masukkan bulatan
    onde-onde. Tunggu hingga mengambang, tiriskan.
         Gulingkan onde-onde pada kelapa parut. 
             Onde-onde buah naga siap untuk disantap.

Cara membuat :

15
biji

2+
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Keripik
Daun Pegagan

50 lembar daun pegagan segar 
200 gram tepung beras
1 sdm makan tepung kanji
175 ml santan
1 btr telur ayam, kocok lepas
Minyak untuk menggoreng

Bahan - Bahan :
4 butir kemiri sangrai
Merica secukupnya
3 siung bawang putih 
4 buah bawang merah
1 sdt ketumbar
1 cm kencur
1 sdt garam

Bumbu :

Cuci daun pegagan, tiriskan.
Campurkan santan, telur, dan semua tepung sampai merata.
Masukkan bumbu yang telah dihaluskan, aduk sampai merata.
Panaskan minyak dengan api sedang.
Celupkan daun pegagan satu persatu dalam adonan
sampai terendam.
Goreng perlembar sampai matang dan kering.
Angkat dan tiriskan.

Cara membuat :

10
porsi

2+
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Bomboleni
Kelor

200 gr Tepung
singkong/tepung mocaf
200 gr Tepung ketan
50 gr Gula halus
3 gr Ragi
1 sdm Baking powder

Bahan A :
120 gr Susu cair hangat
1 sdm Vanila bubuk
1 butir Telur
30 gr Mentega suhu ruang

Bahan B :

20 gr tepung kelor (setara 
200 gr daun kelor segar)
250 ml Susu cair
40 gr Gula pasir

Bahan Vla :
37 gr Tepung maizena
¼ sdt Vanili
½ sdm Margarine

10
biji

2+
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Bomboleni
Kelor

200 gr Tepung
singkong/tepung mocaf
200 gr Tepung ketan
50 gr Gula halus
3 gr Ragi
1 sdm Baking powder

Bahan A :
120 gr Susu cair hangat
1 sdm Vanila bubuk
1 butir Telur
30 gr Mentega suhu ruang

Bahan B :

20 gr tepung kelor (setara 
200 gr daun kelor segar)
250 ml Susu cair
40 gr Gula pasir

Bahan Vla :
37 gr Tepung maizena
¼ sdt Vanili
½ sdm Margarine

10
biji

2+
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Campurkan susu cair, gula pasir, tepung maizena, 
aduk hingga rata. Masak sambil diaduk hingga kental 
dan licin.
Tambahkan vanila dan margarine. Aduk rata, matikan 
api. Dinginkan.

Cara membuat Vla Kelor:

Campurkan jadi satu semua bahan A.
Kemudian masukkan semua bahan B, mixer sampai 
halus dan padat.
Istirahatkan adonan selama 30 menit.
Masukkan adonan ke piping bag, lalu bentuk lingkaran 
di atas baking paper.
Siapkan penggorengan berisi minyak kelapa, nyalakan 
sampai minyak panas.
Masukkan baking paper ke dalam penggorengan, 
setelah adonan terlepas dari baking paper, ambil 
baking papernya, kemudian goreng adonan hingga 
berwarna kecoklatan.
Lubangi bomboloni dengan vla kelor.

Cara membuat :

31



Stik Kelor

20 gr tepung kelor
250 gr tepung terigu 
protein sedang
15 gr tepung sagu
¼ sdt garam
¼ sdt kaldu ayam bubuk
1 btr telur, dikocok lepas
50 gr keju edam, diparut

25 gr margarine
1 sdm air es
2 siung bawang merah, 
haluskan
5 siung bawang putih, 
haluskan
Merica secukupnya
1 sdm seledri, cincang halus

Bahan - Bahan :

Aduk semua bahan sampai berbutir.
Giling pada gilingan dari yang tebal hingga tipis.
Giling pada gilingan mie hingga berbentuk persegi 
panjang.
Goreng dalam minyak yang dipanaskan di atas api 
sedang sampai matang.

Cara membuat :

10
porsi

2+
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Stik Kelor

20 gr tepung kelor
250 gr tepung terigu 
protein sedang
15 gr tepung sagu
¼ sdt garam
¼ sdt kaldu ayam bubuk
1 btr telur, dikocok lepas
50 gr keju edam, diparut

25 gr margarine
1 sdm air es
2 siung bawang merah, 
haluskan
5 siung bawang putih, 
haluskan
Merica secukupnya
1 sdm seledri, cincang halus

Bahan - Bahan :

Aduk semua bahan sampai berbutir.
Giling pada gilingan dari yang tebal hingga tipis.
Giling pada gilingan mie hingga berbentuk persegi 
panjang.
Goreng dalam minyak yang dipanaskan di atas api 
sedang sampai matang.

Cara membuat :

10
porsi

2+
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Kojo Plus Kelor
1/2 kg gula pasir (lebih 
kurang 200 ml gula cair)
400gr terigu
300 gr santan kental peras di 
tambah 4 gelas air pandan+ 
Suji+ kelor

6 butir telor 
1 sdm margarin 
di cairkan
tambahkan garam 
secukupnya

Bahan - Bahan :

Bersihkan pandan dan beberapa lembar daun suji serta daun 
kelor
Blender dengan air  4 gelas, saring hasil blenderan ini dan 
masukkan kedalam baskom yg SDH bersih.
Tambahkan 300 gr santan kental aduk rata, pelan pelan  
tambahkan terigu  beserta telur serta margarin juga.        
Aduk hingga tercampur rata semuanya. Bila masih ada
gumpalan terigu pelan pelan disaring dengan penyaring 
kawat hingga adonan rata dan halus.
Siapkan loyang yg SDH dialasi dengan margarin
dan terigu, masukkan adonan ini kedalam loyang.
Panggang dengan api sedang sampai adonan matang 
lebih kurang satu jam.

Cara membuat :

33

Membantu pertumbuhan
pada masa remaja
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Risoles Kelor

1 kg dada ayam, disuir atau 
potong dadu.
250 gr wortel bersih,
dipotong kotak kecil
250 gr kentang bersih
dipotong kotak kecil
150 gr mentega
10 buah bawang merah

10 buah bawang putih
250 gr keju cheddar
1000 ml susu ultra
100 gr daun kelor,
diiris halus
Garam secukupnya

Bahan Isi :

700 gr tepung terigu
segitiga biru
7 butir telur
1200 ml susu UHT putih
Garam secukupnya

Bahan Kulit :

50
buah

34

Meningkatkan daya tahan tubuh
khususnya pada anak
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Risoles Kelor

1 kg dada ayam, disuir atau 
potong dadu.
250 gr wortel bersih,
dipotong kotak kecil
250 gr kentang bersih
dipotong kotak kecil
150 gr mentega
10 buah bawang merah

10 buah bawang putih
250 gr keju cheddar
1000 ml susu ultra
100 gr daun kelor,
diiris halus
Garam secukupnya

Bahan Isi :

700 gr tepung terigu
segitiga biru
7 butir telur
1200 ml susu UHT putih
Garam secukupnya

Bahan Kulit :

50
buah

34

Meningkatkan daya tahan tubuh
khususnya pada anak

Untuk isi :
Bawang merah dan bawang putih ditumis dengan mentega 
sampai harum.
Masukkan wortel, kentang, dada ayam, parutan keju dan
susu ultra.
Setelah matang, adonan isi diangkat dan didinginkan.

Untuk kulit :
Siapkan baskom kecil. Campurkan semua adonan kulit
menjadi satu dan saring sampai halus. 
Siapkan teplon ukuran 20 cm, ambil satu sendok sayur 
adonan, ratakan diatas teplon tipis-tipis, dan masak sampai 
matang. Bila sudah masak, kulit risoles siap digunakan.

Siapkan adonan kulit satu lembar, ambil isi risoles
1 adonan sendok makan, letakkan diatas lembar kulit,
gulung dan rapikan.
Celupkan risoles ini kedalam  putih telur,
kemudian gulungkan diatas tepung roti. 

Cara membuat :
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Kue
Lumpur Kelor

50 gr Daun kelor 
50 gr Daun Suji 
120 gr Gula Pasir 
170 gr Terigu  
2 btr Telur ayam

½  sdt Mentega cair   
350 ml Santan 
150 cc Air 
Kismis secukupnya

Bahan - Bahan :

Daun kelor dan daun suji dibersihkan, blender dengan 
air 150 cc ambil, saring airnya.
Siapkan baskom untuk wadah masakan. 
Campurkan semua bahan diatas menjadi satu 
Masukkan  adonan yang sudah jadi di cetakan kue 
lumpur, masak. 
Setelah adonan menjadi setengah matang, tambahkan 
kismis diatasnya. 
Masak sampai kue matang. Kue siap disajikan. 

Cara membuat :

30
buah

2+

36

Kaya manfaat tinggi akan antioksidan
yang baik untuk kesehatan anak



Kue
Lumpur Kelor

50 gr Daun kelor 
50 gr Daun Suji 
120 gr Gula Pasir 
170 gr Terigu  
2 btr Telur ayam

½  sdt Mentega cair   
350 ml Santan 
150 cc Air 
Kismis secukupnya

Bahan - Bahan :

Daun kelor dan daun suji dibersihkan, blender dengan 
air 150 cc ambil, saring airnya.
Siapkan baskom untuk wadah masakan. 
Campurkan semua bahan diatas menjadi satu 
Masukkan  adonan yang sudah jadi di cetakan kue 
lumpur, masak. 
Setelah adonan menjadi setengah matang, tambahkan 
kismis diatasnya. 
Masak sampai kue matang. Kue siap disajikan. 

Cara membuat :

30
buah

2+

36

Kaya manfaat tinggi akan antioksidan
yang baik untuk kesehatan anak

Puding 
Kelor Nanas

1 bungkus Agar-agar
2 ltr air 
1 ½  sdm maizena 
1 ½  sdm gula

50 gr daun kelor segar 
Susu kental manis
Nanas

Bahan - Bahan :

Blender nanas, daun kelor sampai halus.
Boleh ditambahkan sedikit air
Saring ampasnya. Simpan air perasan didalam wadah
Masukkan agar, air, susu kental manis, dan maizena
kedalam panci.
Masak sampai mendidih. Matikan kompor
Masukkan air perasan kedalam panci. Aduk hingga rata. 
Tuang kedalam wadah, lalu dinginkan.

Cara membuat :
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Cemilan sehat tinggi antioksidan
bermanfaat untuk anak remaja



Resep

OLAHAN MINUMAN



Resep

OLAHAN MINUMAN

Smoothies
Tempe Kurma

30 gram Tempe (Kukus) 
20 gram Kurma
250 ml Susu cair

Bahan - Bahan :

Potong-potong tempe, lalu kukus sampai matang.
Masukkan semua bahan, blender sampai halus.
Masukkan ke dalam gelas. Siap di nikmati.

Cara membuat :

1
gelas

2+
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Smoothies
Ubi Ungu

50 gram Ubi Ungu
20 gram Kurma
250 ml Susu cair

Bahan - Bahan :

Potong-potong ubi ungu, cuci bersih, kemudian 
kukus sampai matang. Dinginkan.
Masukkan semua bahan, blender sampai halus.
Masukkan ke dalam gelas. Siap di nikmati.

Cara membuat :

1
gelas

2+
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Smoothies
Ubi Ungu

50 gram Ubi Ungu
20 gram Kurma
250 ml Susu cair

Bahan - Bahan :

Potong-potong ubi ungu, cuci bersih, kemudian 
kukus sampai matang. Dinginkan.
Masukkan semua bahan, blender sampai halus.
Masukkan ke dalam gelas. Siap di nikmati.

Cara membuat :

1
gelas

2+
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Jus Wortel Jahe

Wortel 200 gr 
Jahe 7 gr 
Lemon 30 ml 
Madu 5-10 ml
Bubuk kayu manis ½ sdt
Garam laut (opsional)

Bahan - Bahan :

Kupas wortel, lalu bilas mereka dalam air yang 
mengalir, lalu keringkan.
Kupas kulit jahe dan bilas sampai bersih.
Blender wortel dan jahe yang sudah bersih dikupas.
Tuang dalam gelas, dan masukkan perasan air lemon.
Tambahkan madu, sejumput garam gunung/himalaya 
dan kayu manis sebagai perasa

Cara membuat :1
gelas

2+
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Temulawak Markisa

100 ml sari markisa (1-3 buah) 
10-20 ml madu sehat
10 ml sari jeruk nipis

10 gr temulawak
200-300 ml air

Bahan - Bahan :

Cuci bersih temulawak, kupas kulitnya dan
potong-potong tipis.
Masak air (200-300 ml) bersama temulawak hingga
mendidih, diamkan selama 2 -3 menit. Lalu angkat 
dan disimpan dalam wadah gelas 
Cuci bersih markisa dan jeruk nipis.
Belah buah markisa, ambil isinya dan simpan dalam 
wadah (biji markisa dapat dipisah atau tidak dalam 
penyajiannya)
Siapkan larutan temulawak sebanyak150 ml, lalu 
campurkan sari markisa dan sari jeruk jeruk nipis ke 
dalam larutan
 temulawak dan tambahkan madu sebagai pemanisnya.
    Aduk rata hingga homogen.
       Minuman markisa temulawak siap dikonsumsi.

Cara membuat :
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Temulawak Markisa

100 ml sari markisa (1-3 buah) 
10-20 ml madu sehat
10 ml sari jeruk nipis

10 gr temulawak
200-300 ml air

Bahan - Bahan :

Cuci bersih temulawak, kupas kulitnya dan
potong-potong tipis.
Masak air (200-300 ml) bersama temulawak hingga
mendidih, diamkan selama 2 -3 menit. Lalu angkat 
dan disimpan dalam wadah gelas 
Cuci bersih markisa dan jeruk nipis.
Belah buah markisa, ambil isinya dan simpan dalam 
wadah (biji markisa dapat dipisah atau tidak dalam 
penyajiannya)
Siapkan larutan temulawak sebanyak150 ml, lalu 
campurkan sari markisa dan sari jeruk jeruk nipis ke 
dalam larutan
 temulawak dan tambahkan madu sebagai pemanisnya.
    Aduk rata hingga homogen.
       Minuman markisa temulawak siap dikonsumsi.

Cara membuat :
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Ramuan Sehat
Cerdas

Temu Manga 3 jari
Daun Pegagan 3gr
Daun Kelor 3gr
Air 5 gelas 

Bahan - Bahan :
Balita 3x50ml 
Usia 6th keatas 3x100ml. 
 

Dosis :

Kupas, cuci dan parut temu mangga tambahkan air 200ml, 
peras dan saring.
Bersihkan daun pegagan dan kelor lalu rebus dgn air 200ml 
selama 15 menit dengan api kecil. 
Selanjutnya satukan air ramuan tambahkan air yang masih 
tersisa. Rebus selama 15 menit.
Tambahkan madu atau gula aren secukupnya saat mau 
minum hangat-hangat. 

Cara membuat :
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Es Krim Kulit Pisang

300 gr Kulit pisang
500 gr Daging buah
200 ml Susu cair

100 gr Susu bubuk
70 sdm Tepung maizena
150 gr Gula merah

Bahan - Bahan :

Kulit pisang dipilih dan dicuci. Kemudian dipotong kecil-
kecil, lalu direndam air panas untuk menghilangkan bakterinya. 
Setelah itu, diblender hingga halus dan disaring.
Daging buah pisang juga diblender (kulit, daging buah dan air 
perbandingan 2:1:2)
Ditambahkan susu cair, susu bubuk dan gula merah. Campurkan 
adonan tepung maizena yang sudah dimasak untuk
mengentalkan.
Kemudian aduk dengan menggunakan mixer selama 20 menit. 
Lalu didinginkan/dibekukan pada suhu 4°C selama 6 jam
(simpan dalam freezer).

Cara membuat :
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Es Krim Kulit Pisang

300 gr Kulit pisang
500 gr Daging buah
200 ml Susu cair

100 gr Susu bubuk
70 sdm Tepung maizena
150 gr Gula merah

Bahan - Bahan :

Kulit pisang dipilih dan dicuci. Kemudian dipotong kecil-
kecil, lalu direndam air panas untuk menghilangkan bakterinya. 
Setelah itu, diblender hingga halus dan disaring.
Daging buah pisang juga diblender (kulit, daging buah dan air 
perbandingan 2:1:2)
Ditambahkan susu cair, susu bubuk dan gula merah. Campurkan 
adonan tepung maizena yang sudah dimasak untuk
mengentalkan.
Kemudian aduk dengan menggunakan mixer selama 20 menit. 
Lalu didinginkan/dibekukan pada suhu 4°C selama 6 jam
(simpan dalam freezer).

Cara membuat :
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Es Krim Jamu
(Jahe Temulawak)

2 kg Jahe
2 kg Temulawak
500 gr Susu bubuk
16 sdm Tepung kanji
16 sdm Tepung maizena
10 butir Kelapa (10 liter 
Santan)

Bahan - Bahan :
5 batang Serei
3 lbr Daun pandan
4 kg Gula merah
Es batu
Secukupnya Garam

Mengupas temulawak dan jahe hingga bersih, kemudian 
dipotong-potong dengan ukuran agak besar agar mudah 
dibersihkan. Kemudian dicuci hingga bersih.
Mengiris tipis temulawak dan jahe.
Merebus terlebih dahulu temulawak, jahe dan gula merah 
dengan menambahkan air dan menggunakan api kecil.
Kelapa diperas dan disaring menggunakan penyaring halus.
Mencampur santan dan rebusan temulawak, jahe dan
gula merah tadi dan diaduk hingga rata.

Cara membuat :
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Aloe Vera Plus Nanas

500 gr lidah buaya bersih 
1- 2 buah jeruk nipis,
ambil airnya
100- 150 gr gula pasir 
350 grnanas potong  bersih
2 lbr kecil daun pandan 

Bila suka bisa tambahkan 
kayu manis, cengkeh 
sedikit. Irisan jeruk nipis 
jg boleh , saat penyajian 
terakhir

Bahan - Bahan :

Pilih lidah buaya yg besar. Kupas bersih, cuci di
air mengalir, hilangkan lendirnya, sambil di remas.
Dalam wadah lain, campur air dengan sedikit garam
aduk rata. 
Rendam sbbtr dan remas potongan lidah buaya bersih
selama beberapa menit, tiriskan. Sampai lidah buaya
tidak berlendir lagi.
Bilas dengan air bersih, rebus potongan lidah buaya ini
sampai mendidih. Buang airnya.
Siapkan panci, didihkan air bersama gula pasir,
  daun pandan. Setelah mendidih, matikan air gula,
    masukkan potongan lidah buaya.
         Dalam gelas saji, taruh lidah buaya, kalau mau
                plus es batu. Siap disajikan.

Cara membuat :

46

Kaya gizi untuk
meningkatkan imun tubuh



Aloe Vera Plus Nanas

500 gr lidah buaya bersih 
1- 2 buah jeruk nipis,
ambil airnya
100- 150 gr gula pasir 
350 grnanas potong  bersih
2 lbr kecil daun pandan 

Bila suka bisa tambahkan 
kayu manis, cengkeh 
sedikit. Irisan jeruk nipis 
jg boleh , saat penyajian 
terakhir

Bahan - Bahan :

Pilih lidah buaya yg besar. Kupas bersih, cuci di
air mengalir, hilangkan lendirnya, sambil di remas.
Dalam wadah lain, campur air dengan sedikit garam
aduk rata. 
Rendam sbbtr dan remas potongan lidah buaya bersih
selama beberapa menit, tiriskan. Sampai lidah buaya
tidak berlendir lagi.
Bilas dengan air bersih, rebus potongan lidah buaya ini
sampai mendidih. Buang airnya.
Siapkan panci, didihkan air bersama gula pasir,
  daun pandan. Setelah mendidih, matikan air gula,
    masukkan potongan lidah buaya.
         Dalam gelas saji, taruh lidah buaya, kalau mau
                plus es batu. Siap disajikan.

Cara membuat :
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Kaya gizi untuk
meningkatkan imun tubuh

RAMUAN JAMU



Ramuan Anti 5 L
Ibu Hamil

100 gram daun bayam merah
50 gram  daun katuk
2 siung bawang putih

Bahan - Bahan :

Cuci daun bayam dan daun katuk
iris bawang putih
Didihkan 3 gelas air, masukkan bawang putih, daun bayam 
dan daun katuk, tambahkan gula dan garam, sesuai selera. 
Diamkan hingga mendidih kembali, angkat.
Resep tambah darah siap dikonsumsi.

Cara menyiapkan :

Ramuan aman di konsumsi saat awal kehamilan hingga 40 hari paska melahitrkan

Catatan :
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Ramuan Anti 5 L
Ibu Hamil

100 gram daun bayam merah
50 gram  daun katuk
2 siung bawang putih

Bahan - Bahan :

Cuci daun bayam dan daun katuk
iris bawang putih
Didihkan 3 gelas air, masukkan bawang putih, daun bayam 
dan daun katuk, tambahkan gula dan garam, sesuai selera. 
Diamkan hingga mendidih kembali, angkat.
Resep tambah darah siap dikonsumsi.

Cara menyiapkan :

Ramuan aman di konsumsi saat awal kehamilan hingga 40 hari paska melahitrkan

Catatan :
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Mengatasi Rasa Nyeri
Setelah Melahirkan

Temulawak dan kunyit dicuci bersih lalu diparut,
selanjutnya diberi air 2 sendok makan. Kemudian diperas 
dan disaring, lalu tambahkan madu secukupnya.
Diminum 1x sehari sampai gejala mereda.

Cara menyiapkan :

1 jari temulawak
1 jari kunyit

2 sendok makan air hangat
madu secukupnya

Bahan - Bahan :
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Penambah Nafsu
Makan Balita

Temu lawak, temu ireng, kunyit di kupas bersih,
di iris-iris
Direbus dengan 3 gelas air
Ditunggu hingga larutan dingin, diambil satu sendok 
makan, ditambah dengan setengah sendok teh madu, 
diminum pagi dan sore

Cara menyiapkan :

100 g temu lawak
50 gram temu ireng

50 gram kunyit
madu secukupnya

Bahan - Bahan :
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Penambah Nafsu
Makan Balita

Temu lawak, temu ireng, kunyit di kupas bersih,
di iris-iris
Direbus dengan 3 gelas air
Ditunggu hingga larutan dingin, diambil satu sendok 
makan, ditambah dengan setengah sendok teh madu, 
diminum pagi dan sore

Cara menyiapkan :

100 g temu lawak
50 gram temu ireng

50 gram kunyit
madu secukupnya

Bahan - Bahan :
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Meredakan Batuk
Pilek Balita

Kencur dikupas dan diparut (parutan dialasi daun pisang) 
tambahkan air 3/4 cangkir lalu diperas dan disaring 
dengan menggunakan kain bersih/saringan teh.

Cara menyiapkan :

2 jari rimpang kencur
3/4 cangkir air matang hangat

Bahan - Bahan :
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Meredakan
Demam Balita

Bawang merah
Minyak telon

Bahan - Bahan :

Bawang merah di parut, ditambahkan minyak telon,
di borekan pada tubuh anak

Cara menyiapkan :

Jika Demam tidak reda dalam 1x 24 jam, segera bawa anak ke dokter

Catatan :
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Meredakan
Demam Balita

Bawang merah
Minyak telon

Bahan - Bahan :

Bawang merah di parut, ditambahkan minyak telon,
di borekan pada tubuh anak

Cara menyiapkan :

Jika Demam tidak reda dalam 1x 24 jam, segera bawa anak ke dokter

Catatan :
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Ramuan Anti 5 L
Remaja

Semua bahan di rebus, dengan 3 gelas air,
hingga mendidih, kemudian didinginkan.
Diminum 3x sehari.

Cara menyiapkan :

5 g Bayam Merah
10 g Tapak liman

15 g Temulawak
3 gelas air

Bahan - Bahan :
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Meredakan Nyeri
Haid Remaja

Kupas dan cuci bersih kunyit, jahe, diiris iris
Rebus semua bahan dengan 5 gelas air,
hingga mendidih
Dinginkan dan saring 
Diminum 3x sehari satu gelas.

Cara menyiapkan :

100 gr kunyit
50 gr jahe
15 gr kayu manis

50 gr gula jawa
25 gr asem jawa

Bahan - Bahan :
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Meredakan Nyeri
Haid Remaja

Kupas dan cuci bersih kunyit, jahe, diiris iris
Rebus semua bahan dengan 5 gelas air,
hingga mendidih
Dinginkan dan saring 
Diminum 3x sehari satu gelas.

Cara menyiapkan :

100 gr kunyit
50 gr jahe
15 gr kayu manis

50 gr gula jawa
25 gr asem jawa

Bahan - Bahan :
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AKUPRESUR



Akupresur adalah salah satu jenis/cara perawatan kesehatan yang dilakukan melalui teknik 

penekanandi permukaan tubuh pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan jari atau 

bagian tubuh lain atau alat bantu yang berujung tumpul dengan tujuan perawatan kesehatan.

Teknik penekanan pada umumnya dengan kekuatan 1,2 kg/cm2 yang secara praktis dapat 

dilakukan dengan kekuatan penekanan ibu jari tangan sampai 1/3 ujung jari kuku menjadi 

berwarna putih, dilakukan sebanyak 30 kali hitungan, dapat diulang beberapa kali sehari 

sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan minyak untuk memperlancar 

tindakan akupresur.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupresur aman untuk anak. Tindakan akupresur 

dilakukan pada usia diatas 3 tahun dan dapat dilakukan oleh orang tuanya maupun pengasuh, 

sedangkan untuk anak yang lebih besar dapat dilakukan sendiri.  Akupresur dapat dilakukan 

saat anak mandi, waktu berpakaian dan pada kesempatan lain yang tidak mengganggu aktif-

itas. Teknik yang dilakukan umumnya harus lembut, ringan dan jangan sampai menimbulkan 

rasa takut maupun sakit. Akupresur dapat dilakukan tiga kali sehari, tetapi sebaiknya jangan 

lebih dari 15 menit dan pada setiap titik tidak boleh lebih dari 30 detik 
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Akupresur adalah salah satu jenis/cara perawatan kesehatan yang dilakukan melalui teknik 

penekanandi permukaan tubuh pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan jari atau 

bagian tubuh lain atau alat bantu yang berujung tumpul dengan tujuan perawatan kesehatan.

Teknik penekanan pada umumnya dengan kekuatan 1,2 kg/cm2 yang secara praktis dapat 

dilakukan dengan kekuatan penekanan ibu jari tangan sampai 1/3 ujung jari kuku menjadi 

berwarna putih, dilakukan sebanyak 30 kali hitungan, dapat diulang beberapa kali sehari 

sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan minyak untuk memperlancar 

tindakan akupresur.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akupresur aman untuk anak. Tindakan akupresur 

dilakukan pada usia diatas 3 tahun dan dapat dilakukan oleh orang tuanya maupun pengasuh, 

sedangkan untuk anak yang lebih besar dapat dilakukan sendiri.  Akupresur dapat dilakukan 

saat anak mandi, waktu berpakaian dan pada kesempatan lain yang tidak mengganggu aktif-

itas. Teknik yang dilakukan umumnya harus lembut, ringan dan jangan sampai menimbulkan 

rasa takut maupun sakit. Akupresur dapat dilakukan tiga kali sehari, tetapi sebaiknya jangan 

lebih dari 15 menit dan pada setiap titik tidak boleh lebih dari 30 detik 
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Pemijatan pada perpotongan garis 
tegak lurus dari sudut kuku 
bagian kelingking

Lokasi yang terletak 4 jari 
dibawah tempurung lutut di tepi 
luar tulang kering

Lokasi pijatan ditekan selama 30
hitungan yang terletak :
- Setinggi sela iga ke empat pada garis
   ketiak depan
- Setinggi sela iga ke dua pada garis
   tengah tulang belikat
- Setinggi sela iga ke tiga pada garis
   tengah tulang belikat
- Setinggi sela iga ke empat pada garis
   tengah tulang dada
- Setinggi sela iga ke lima pada garis
   pertengahan tulang belikat.

Meningkatkan Produksi ASI
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Meningkatkan Nafsu Makan

Lokasi diperut pada pertengahan ujung
bawah tulang dada dan pusat

Lokasi di perut, 3 jari kesamping 
(kanan kiri) garis tengah tubuh

Lokasi ditungkai,
4 jari di bawah tempurung lutut,
1 jari ke tepi luar tulang kering

Lokasi ditungkai, 4 jari diatas mata 
kaki bagian dalam
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Meningkatkan Nafsu Makan

Lokasi diperut pada pertengahan ujung
bawah tulang dada dan pusat

Lokasi di perut, 3 jari kesamping 
(kanan kiri) garis tengah tubuh

Lokasi ditungkai,
4 jari di bawah tempurung lutut,
1 jari ke tepi luar tulang kering

Lokasi ditungkai, 4 jari diatas mata 
kaki bagian dalam
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Meredakan Batuk Pilek

Lokasi yang letaknya
2 jari di atas pergelangan 
tangan, segaris ibu jari 
tangan.

Lokasi yang terletak pada 
pertengahan antara
tempurung lutut dan mata 
kaki luar, 2 jari ke sisi luar 
dari tulang kering
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Meredakan Batuk Pilek

Akupresur untuk meredakan batuk pilek
pada balita dapat dilakukan pemijatan
pada lokasi yang letaknya di samping
cuping hidung kanan dan kiri.

Lokasi yang terdapat pada 2 jari ke 
arah lateral dari ruas tulang punggung 
ketiga.
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Meredakan Batuk Pilek

Akupresur untuk meredakan batuk pilek
pada balita dapat dilakukan pemijatan
pada lokasi yang letaknya di samping
cuping hidung kanan dan kiri.

Lokasi yang terdapat pada 2 jari ke 
arah lateral dari ruas tulang punggung 
ketiga.
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Membantu Mengatasi
Cacingan

Lokasi di punggung 
tangan, tonjolan tertinggi 
ketika ibu jari dan
telunjuk dirapatkan

Lokasi 3 jari di atas
pertengahan pergelangan 
tangan bagian dalam

Lokasi di punggung kaki
sela jari ke 2 dan ke 3
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