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Nutrisi Berbasis Tumbuhan
Pola makan sehat tanpa

produk hewani
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LATAR  BELAKANG

Semakin  banyak  orang  yang  memilih  untuk  
mengurangi  pemakaian  produk-‐produk  

hewani  dengan  alasan  yang  beragam,  mulai  
dari  menekan  konsumsi  lemak  hewani  untuk  
mengurangi  resiko  penyakit  jantung,  menolak  
kekejaman  sistem  peternakan,  hingga  
keinginan  untuk  hidup  lebih  harmonis  dan  
ramah  lingkungan  dengan  berpindah  ke  

lebih  sedikit  lahan  dan  air  dalam  proses  
produksinya.

Apapun  alasan  untuk  

berpindah  ke  pola  makan  

mengenai  bagaimana  menggunakan  

tumbuhan  sebagai  sumber  makanan  

membuat  pilihan-‐pilihan  yang  tepat  

dapat  menurunkan  resiko  penyakit  

suplemen  mahal.  Kunci-‐kunci  utamanya  akan  

dibahas  di  bawah  ini  dan  ditelusuri  lebih  dalam  di  

bagian  selanjutnya  dari  buklet  ini.

KUNCI  UTAMA

Terutama  untuk  membangun  dan  memelihara  

otot  serta  tulang  dan  menghindari  melebarnya  

berbeda.

Pilihlah  Makanan  yang  Dapat  Membantu  
Anda  Untuk  Menjaga  Berat  Badan  yang  

Sehat.

dan  makanan  rendah  kalori  

buah-‐buahan  dan  biji-‐bijian  

serta  legum  yang  direbus  

atau  dikecambah  sangat  

membantu  dalam  mencegah  

penambahan  berat  badan  yang  

dan  buah-‐buahan  kering  dapat  

membantu  menghindari  pengurangan  

Konsumsilah  
buah-‐buahan  dan  
sayur-‐sayuran  berwarna  
terang,  termasuk  
sayuran  berdaun  hijau

Konsumsilah  
beraneka  ragam  
makanan  utuh.
Batasi  penggunaan  makanan  

yang  telah  diproses  (olahan  

PERKENALAN
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makanan  yang  mengandung  lemak  jenuh.  

Batasi  pula  makanan  yang  digoreng  (deep  
fried).

Pilihlah  sumber  lemak  yang  mengandung  
lemak  tak  jenuh  (monounsaturated  fat),  

(rapeseed  oil)

2  sendok  makan  minyak  canola  (rapeseed  oil)  

yodium
sedikit  rumput  laut  ke  dalam  makanan  

Berjemurlah  di  
sinar  matahari  
tanpa  krim  

matahari  

selama  

harinya.

hari  dari  sumber-‐
sumber  alami  maupun  

Batasi  konsumsi  garam  dengan  cara  

menggunakan  garam  rendah  natrium  sebagai  

garam  meja  dan  garam  dapur.

kacang-‐kacangan  untuk  meningkatkan  daya  

serap  tubuh  terhadap  mineral.

Para  penganut  pola  makan  mentah  (raw  diet)  
sebaiknya  mengkonsumsi  banyak  sayur-‐

sayuran  dan  kecambah  untuk  meningkatkan  

yang  sehat  dan  ideal.

masakan  dari  seluruh  dunia  adalah  salah  satu  

cara  menambah  kenikmatan  pola  makan  sehat  

anda.

Untuk  memenuhi  kebutuhan  diet  yang  sehat  

anda  mendapatkan:

mereka  adalah  setengah  dari  angka-‐angka  

tersebut.

Alasan-‐alasan  di  balik  angka  rekomendasi  

di  atas  serta  cara-‐cara  mudah  dan  murah  

untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan  

anda  plus  jawaban  atas  pertanyaan  

umum  mengenai  pola  makan  

anda  temukan  di  dalam  buklet  

ini.
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(Body  Mass  Index)  adalah  
berat  badan  anda  dalam  kilogram  dibagi  dua  

berat  badan  (overweight)

atau  obesitas.  Obesitas  yang  muncul  mulai  

dari  usia  menengah  dapat  mengurangi  umur  

sehari.

Bagan  di  bawah  ini  menggambarkankan  

dan  berat  badan  serta  menunjukkan  batas-‐

tersedia  dengan  mudah  dan  seringkali  diproses  

agar  lebih  menarik  dan  mudah  dikonsumsi.

  adalah  salah  satu  

contohnya:  mereka  dapat  dikonsumsi  semudah  

ringan  mampu  membuat  kita  menumpuk  

tanpa  mengisi  perut  kita  dan  bahkan  tanpa  

memberi  waktu  yang  cukup  bagi  tubuh  untuk  

Bukanlah  hal  yang  mengherankan  jika  sangat  

banyak  dari  kita  yang  mengalami  pertambahan  

memutarbalikkan  trend  ini  dengan  mengubah  

rasa  lapar  kita  dapat  disesuaikan  dengan  

kebutuhan  kita.

MENJAGA BERAT BADAN
YANG SEHAT DAN SEIMBANG

(Table)

Obesitas Overweight
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negara-‐negara  maju  memiliki  berat  badan  yang  lebih  

kilogram  lebih  ringan  dibandingkan  pemakan  daging  

Walaupun  sekelompok  orang  menganut  pola  

disesuaikan  dengan  kebutuhan  pribadi  masing-‐

sentral  dalam  menjaga  

berat  badan  yang  sehat.

Cara  terbaik  untuk  

melakukannya  adalah  

dengan  menggabungkannya  

perlu  dan  ingin  kita  laksanakan  

daripada  hanya  dilakukan  sebagai  olahraga.

keberagaman  selalu  membawa  kesenangan  

dalam  hidup.

MENGURANGI  BERAT  BADAN

kalori  makanan  anda  dengan  mengkonsumsi  

lebih  banyak  buah-‐buahan  dan  sayur  yang  

buahan  serupa  dapat  menjadi  makanan  ringan  

yang  baik.

Banyak  makanan  yang  dirancang  untuk  

mengakibatkan  ketagihan  begitu  dikonsumsi.

Cara  terbaik  untuk  membatasinya  adalah  

dengan  memilih  secara  seksama  sewaktu  anda  

berbelanja  di  supermarket  daripada  dengan  

menggunakan  niat  dan  tekad  saat  anda  sudah  

berada  di  rumah.

Kunci  untuk  menghindari  kenaikan  berat  badan  

MENAMBAH  BERAT  BADAN

Sebagian  orang  secara  alami  cenderung  

sehat.  Orang  yang  underweight  
dianjurkan  mengkonsumsi  makanan  

mereka  memiliki  stok  makanan  yang  

buah-‐buahan  kering  adalah  makanan  ringan  

membantu  pembentukan  tulang  dan  otot.

KESIMPULAN

asupan  kalori  anda  untuk  mencukupi  kebutuhan  

anda.
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‘PELANGI’ 
YANG MENYEMBUHKAN

Smengkonsumsi  buah  
dan  sayur  berwarna  
terang  yang  

sumber  folat,  

dan  berbagai  
zat  pelindung  
yang  berguna  bagi  
kesehatan.

meningkatnya  konsumsi  sayur  dan  buah  

juga  dikaitkan  dengan  berkurangnya  resiko  

dan  merupakan  bagian  dari  pola  makan  yang  

makanan  tersebut  untuk  memaksimalkan  

potensi  mereka  untuk  hidup  sehat  hingga  

dari  sumber-‐sumber  yang  beranekaragam.  

dan  buah  beri  adalah  contoh  yang  paling  baik.

Sayur  dan  buah-‐buahan  ini  adalah  bagian  dari  

dikembalikan  ke  pusat  pola  makan  modern  

kita  saat  ini.

Sangat  disayangkan  bahwa  sayur  dan  buah  

dan  pisang  yang  kaya  akan  kalium  dan  nutrien  

keuntungan  yang  dapat  diperoleh  dari  sayur  dan  

makanan  yang  dianjurkan:  kentang  goreng  

(French  fries)

atau  sayuran  hijau.

yang  disediakan  oleh  sayur  dan  buah-‐buahan  

berwarna  dengan  baik.

Sayuran  berdaun  hijau  dan  brokoli  memiliki  

kesehatan  tulang.

A  dalam  bentuk  beta  karoten  

mudah  diserap  bila  

wortel  telah  dimasak  

atau  dijadikan  jus.  Vitamin  

A  siap  jadi     dari  produk  

hewani  ataupun  suplemen  dapat  

meningkatkan  resiko  osteoporosis.

Jadikanlah  sayur  dan  buah  berwarna  

terang  bagian  dari  pola  makan  anda.

gram)  sayuran  berdaun  hijau  atau  

kesehatan  anda.
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VITAMIN B12 DAN FOLAT: 

PARTNER KESEHATAN
K

ebanyakan  orang  telah  mendengar  tentang  

usaha  untuk  mengurangi  kadar  homosistein  
(homocysteine)
sering  dikaitkan  dengan  meningkatnya  resiko  

Bagi  orang  yang  mengkonsumsi  beraneka  ragam  

daripada  pemakan  daging.

rendah  yang  sehat  juga  memerlukan  asupan  

mendapatkannya  secara  langsung  dari  

kontaminasi  bakteri  dalam  makanan  mereka  

atau  pada  hewan  yang  berperut  lebih  dari  

dari  mengkonsumsi  serangga  secara  sengaja  

ataupun  sebagai  teman  makanan  tumbuhan  

dari  kontaminasi  bakteri  dan  serangga  dalam  

makanan  kita  untuk  menghindari  melonjaknya  

lansia  seringkali  kehilangan  kemampuan  untuk  

ataupun  dijadikan  suplemen.

tergantung  pada  seberapa  sering  kita  

mengkonsumsinya.  Tubuh  manusia  mampu  

menyerap  dengan  sangat  baik  mineral  

dalam  jumlah  kecil  yang  kita  dapatkan  dari  

menyerap  jumlah  yang  lebih  besar.

secara  baik  dengan  mengkonsumsi:

atau

seminggu.
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LEMAK DAN  

KESEHATAN

dijadikan  pilihan.

lemak  jenuh  dan  lemak  terhidrogenasi  (lemak  

tubuh.  Produk-‐produk  hewani  adalah  sumber  

utama  lemak  jenuh  di  Negara-‐negara  maju.

PANDUAN  KONSUMSI

yang  mengandung  lemak  trans.  Batasi  

penggunaan  lemak  jenuh  yang  pada  umumnya  

goreng  (palm  oil)  dan  minyak  kelapa.

Konsumsilah  sumber  lemak  yang  sehat  

(olive)  atau  minyak  kanola  (rapeseed  oil).

B
anyak  orang  masih  memandang  semua  

menyehatkan.  Salah  besar.  Lemak  

berbeda-‐beda.

Kenaikan  berat  badan  

sangat  mudah  terjadi  melalui  

termasuk  dalam  kategori  tersebut.

kacang-‐kacangan  atau  saus  salad  

merupakan  bagian  dari  pola  makan  yang  

sehat.  Gula  alami  yang  berasal  dari  buah-‐

masalah  bagi  tubuh.

jauh  lebih  rendah  dalam  pola  makan  

Ikan  seringkali  dianjurkan  sebagai  

penangkapan  ikan  adalah  proses  yang  

dapat  menyebabkan  bahaya  kontaminasi  
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akan  kalium.  Garam  (natrium)  memiliki  

konsumsinya.

sayuran  berdaun  hijau  atau  brokoli.  Wanita  

yang  telah  memasuki  masa  menopause  juga  

makanan  tersebut.

karotenoid  tumbuhan  dalam  buah  dan  sayur  

suplemen.

K
merangsang  tubuh  dalam  membangun  dan  
menjaga  kekuatan  tulang.

membantu  dalam  menjaga  tulang.  Penyerapan  

menghambat  penyerapan  kalsium.Kelebihan  

asupan  protein  juga  dapat  mengakibatkan  

menguranginya.

Kebutuhan  kalsium  sangat  bergantung  pada  

kita  dalam  sehari  sangat  dianjurkan.

dan  biji-‐bijian  akan  memberikan  asupan  protein  

Susu  tumbuh-‐tumbuhan     Biasanya

Tahu   Biasanya

kalsium  per  makanan

LINDUNGI  

TULANG ANDA
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PROTEIN
Banyak  tumbuhan  yang  biasa  

dapat  memenuhi  

seluruh  kebutuhan  

protein  kita  dalam  tahap  

memberikan  protein  dalam  jumlah  yang  lebih  

banyak  dari  yang  kita  butuhkan  dan  dapat  

mengkompensasi  sumber  lain  yang  lebih  

buah-‐buahan  dan  nasi.Kaum  lansia  dan  para  

pediet  yang  ingin  menurunkan  berat  badan  

sehingga  harus  membatasi  kalori  hendaknya  

memasukkan  kacang-‐kacangan  (termasuk  

produk-‐produk  kacang  kedelai)  dan  biji-‐bijian  

dalam  jumlah  sedang.

YODIUM

perkembangan  mental  bayi  dan  metabolisme  

yang  baik  seumur  hidup.

Kekurangan  yodium  telah  menjadi  masalah  

yang  cukup  besar  di  berbagai  belahan  dunia.  

untuk  dapat  memberikan  kadar  kandungan  

yang  cukup  dalam  tumbuhan.Orang  dewasa  

mikrogram  yodium  per  hari  sedangkan  anak-‐

anak  hanya  perlu  setengah  dari  angka  tersebut.

Kelebihan  yodium  dapat  membawa  dampak  

menambahkan  yodium  ke  dalam  garam  

bergantung  pada  yodium  yang  terdapat  pada  

pakan  ternak  untuk  meningkatkan  kadar  

yodium  dalam  produk-‐

produk  susu.  Walaupun  

bukanlah  solusi  yang  

ideal  bagi  kesehatan.Susu  

mengandung  lemak  jenuh  

garam  dapat  menaikkan  tekanan  darah.

Rumput  laut  dapat  menjadi  sumber  yodium  

tanpa  melebihi  batas.

SELENIUM

tumbuhan  sangat  bergantung  pada  kadarnya  di  

dalam  tanah.  

marginal  pada  kelompok  pemakan  daging  

dan  hanya  sedikit  lebih  rendah  pada  golongan  

berlebihan  juga  berbahaya.

minggu  dapat  mencukupi  kebutuhan  tubuh.

DI MANAKAH ANDA BISA MENDAPATKAN….?



11

DI MANAKAH ANDA BISA MENDAPATKAN….?
mikrogram  per  hari  akan  

memenuhi  kebutuhan  

tubuh  dengan  baik.  

ZAT  BESI  DAN  ZINC

Tumbuh-‐tumbuhan  

secara  umum  mampu  

kembang  kol  untuk  meningkatkan  

kadar  penyerapannya  dalam  

tubuh.  Tumbuh-‐tumbuhan  

serapnya  dengan  membuatnya  

kacang-‐kacangan  juga  dapat  

meningkatkan  ketersediaan  

mineral  tersebut.

aksi  sinar  matahari  pada  kulit  

membiarkan  tangan  dan  wajah  anda  terkena  

(tanpa  menggunakan  krim  matahari)  sudah  

cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  akan  

mungkin  membutuhkan  waktu  yang  lebih  

waktu  yang  terlalu  lama  hanya  akan  membawa  

terbakar  matahari  dan  kanker  kulit.  Cara  yang  

kulit  yang  terkena  paparan  sinar  matahari.

matahari  sangat  berguna  pada  saat  sinar  

matahari  bisa  didapatkan  pada  waktu-‐waktu  

makanan  dan  cadangan  yang  tersimpan  dalam  

tubuh  hingga  paparan  matahari  bisa  kembali  

digunakan.Cadangan  yang  baik  dapat  digunakan  

musim  dingin  yang  panjang  atau  paparan  sinar  

sangat  berguna.

Nutrisi  lain  secara  umum  dapat  

dipenuhi  dengan  mengkonsumsi  

makanan  tumbuh-‐tumbuhan  yang  

beraneka  ragam.
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Baca  lebih  lanjut  (dalam  Bahasa  Inggris):

Untuk  penilain  mendetail  mengenai  pola  makan  tumbuh-‐

com/shop.

Buklet  ini  adalah  hak  cipta  Vegan  Society.  

Sumber-‐sumber  lainnya:

The  Vegan  Society

Vegan  Society  Indonesia


