
Makan Siang Sehat
(Bahasa Indonesia Version)

Biji-bijianBiji-bijian

Sayur-sayuran

Daging, ikan, telur 
& alternatif

Diet seimbang itu sangat penting bagi pertumbuhan anak. Makan berlebihan atau 
asupan energi berlebihan bisa menyebabkan obesitas, yang meningkatkan risiko 
penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. 
Sebaliknya, malnutrisi akan menghambat tumbuh-kembang tubuh. Untuk membantu 
anak sekolah membentuk kebiasaan makan yang baik, kita harus memberikan makan 
siang yang berimbang dan dengan porsi yang tepat kepada mereka serta 
memberikan panduan tentang memilih makanan yang sehat.

3 langkah menuju makan siang yang sehat

1    Porsi yang tepat

2    Pilihan makanan yang cerdas

3    Cara memasak yang sehat

Porsi yang tepat
Hidangan dengan porsi yang tepat harus memenuhi semua kebutuhan nutrisi 
tanpa kelebihan energi. Umumnya,

• biji-bijian adalah menu utama; dan
• yang lain sebaiknya berupa banyak sayur-sayuran dan sedikit daging.

Jika kotak/piring makan siang dibagi menjadi enam bagian, biji-bijian harus memenuhi 
tiga bagian; dua bagian sisanya sebaiknya berupa sayur-sayuran, dan satu bagian berisi 
daging. Dengan porsi seperti itu, rasio antara biji-bijian (misalnya, nasi dan mi), 
sayur-sayuran, dan daging, iklan, telur, dan alternatif adalah 3:2:1.

Biji-bijian
memenuhi tiga bagian

Sayur-sayuran
memenuhi dua bagian

Daging, iklan, telur & 
alternatif

memenuhi satu bagian

Pilihan makanan yang cerdas
Sebagai patokan, makan siang yang sehat harus kaya serat, rendah minyak (lemak), garam 
(natrium), dan gula. Tujuan ini mudah sekali dicapai dengan memilih makanan yang sehat.

Gunakan beraneka ragam makanan segar.

Biji-bijian Biji-bijian utuh atau biji-bijian dengan tambahan sayur-sayuran
Contoh: nasi merah, nasi dengan tambahan biji jagung, dan roti 
gandum utuh

Sayur-sayuran Sayur-sayuran segar (bukan awetan), labu-labuan, dan jamur
Contoh: sawi putih, wortel, labu kuning, tomat, dan jamur shiitake

Daging, iklan, 
telur, dan 
alternatif

Daging rendah-lemak (daging minim lemak)
Contoh: daging babi cincang rendah lemak, daging sapi tenderloin , 
daging ayam tanpa kulit, ikan dan telur
Produk kedelai tanpa digoreng
Contoh: stik kedelai segar dan dadih kedelai

Sementara itu, konsumsi bahan-bahan makanan yang tinggi lemak, 
garam, atau gula sebaiknya dikurangi.

Bahan-Bahan Makanan 
Terbatas
Makan siang untuk 
sekolah dasar dan sekolah 
menengah sebaiknya 
tidak mencantumkan 
“Bahan-Bahan Makanan 
Terbatas” lebih dari 2 hari 
sekolah per minggu

• Daging berlemak seperti iga, daging sapi sandung lamur, dan sayap 
ayam

• Makanan olahan atau awetan seperti daging babi BBQ, saus, mustar 
hijau awetan, dan protein sayur-sayuran bertekstur

• Mi atau nasi goreng seperti nasi tumis dan mi tumis

• Saus atau kuah tinggi garam, gula, atau lemak seperti lo sui marinade, 
dadih kedelai fermentasi, saus asam dan manis, saus putih/kari 
(terbuat dari susu full cream atau susu evaporasi)

Bahan-Bahan Makanan 
yang Sangat Tidak 
Dianjurkan
Makan siang sekolah sama 
sekali tidak boleh 
mencantumkan 
“Bahan-Bahan Makanan 
yang Sangat Tidak 
Dianjurkan”

• Goreng-gorengan seperti daging babi cincang goreng, pu� dadih kedelai 
goreng, dan mi e-fu

• Saus or kuah dengan tambahan krim atau krim kelapa seperti saus putih 
terbuat dari krim, dan kari dibuat dengan krim kelapa

• Makanan tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, dan sosis Cina awetan

Makanan pencuci mulut tidak boleh disajikan bersama hidangan utama karena 
anak-anak bisa tergoda untuk lebih memilih makanan pencuci mulut sebagai ganti 
sebagian makanan utamanya, yang mengakibatkan kekurangan asupan nutrisi, atau 
mengalami asupan energi berlebihan saat mengonsumsi makanan pencuci mulut. Selain 
itu, minuman yang ideal itu selalu berupa air.

CCarara Memasak ya Memasak yang Sang Sehaehatt
Cara memasak memengaruhi nilai nutrisi (termasuk kadar gula, garam, lemak, dan energi) 
makanan. Berikut ini beberapa kiat tentang memasak yang sehat:

• Pilih cara memasak rendah lemak, seperti mengukus, merebus, memanggang, dan 
menumis dengan sedikit minyak.

• Pertimbangkan bumbu-bumbu alami seperti jahe, bawang putih, adas, dan 
rempah-rempah lain sebagai penguat rasa.

• Pilih hidangan dengan sedikit saus, atau ganti saus siap pakai dengan saus buatan 
sendiri dengan bahan-bahan segar seperti tomat atau labu kuning.

Contoh Menu
Ala Cina Ala Barat

Fillet ikan dengan saus jagung 
manis (sajikan bersama nasi dan 
tambahan sayur-sayuran)

Jamur dan + kacang kapri
Fusilli triwarna saus 
bolognaise + Brokoli

Daging babi kukusan dengan 
jamur shiitake kering dan 
kastanya air (disajikan bersama 
nasi putih dan nasi merah)

+ Kubis
Capellini (“angel hair”) 
dengan kerang dan 
rempah-rempah

+ Mentimun dan 
terung

Tumis sayur-sayuran dan daging 
babi (disajikan bersama nasi) + Labu hijau Roti isi: selada dan tuna di 

dalam roti gandum utuh + Jagung manis

Makan Siang Sehat 321  Cocok untuk semua
Saran untuk makan siang yang sehat, dari sisi kuantitas dan kualitas, juga berlaku untuk 
hidangan utama yang lain.
Cara paling efektif untuk mengembangkan kebiasaan makan sehat anak-anak adalah 
menjadi model peran mereka. Karena orang dewasa dan anak-anak memiliki prinsip makan 
sehat yang sama, mereka sebaiknya mengikuti saran di atas bersama-sama dan selalu makan 
makanan sehat.

Situs Web Pusat Perlindungan Kesehatan
www.chp.gov.hk

Situs Web “EatSmart@school.hk”
https://school.eatsmart.gov.hk
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