
CAMILAN SEHAT 

 

Susunan makanan sehari–hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan prinsip 

keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan 

(BB) ideal. Beberapa Prinsip gizi seimbang adalah : 

1. Makan beraneka ragam makanan. Setiap orang perlu mengkonsumsi aneka 

ragam makanan karena  apabila hanya makan satu jenis makanan tidak 

sepenuhnya mengandung semua zat gizi, yang mampu membuat seseorang 

hidup sehat, tumbuh kembang dan produktif.  

2. Lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat bermanfaat bagi setiap orang, 

karena dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, 

meningkatkan fungsi jantung, paru ototdan memperlambat penuaan 

3. Jaga kebersihan makanan. Menjaga kebersihan makanan dimulai dari cuci 

tangan sebelum menyentuh makanan atau mengolah makanan. Kebiasaan 

sehat ini tidak hanya menghindarkan dari penyakit di saluran cerna namun  juga 

menghindarkan tubuh dari penyakit lain. 

Sayuran dan buah-buahan terutama yang dikonsumsi beserta kulitnya tidak 

dapat langsung dimakan. Perlu pencucian untuk menghilangkan kotoran, sisa 

pestisida, bakteri, dan zat lain yang menempel. Untuk mencuci sayur dan buah 

dilakukandengan mencuci di air yang mengalir supaya seluruh kotoran dapat 

luruh bersama air. Lakukan penggosokan bila perlu. 

Mengolah bahan makanan dapat dilakukan dengan perebusan, pengukusan, 

pemanggangan, serta penggorengan. Tujuan dilakukan pengolahan 

adalahmemastikan tidak ada bakteri yang hidup ketika kita makan.  



Selain itu pengolahanmakanan juga memperpanjang daya tahan makanan 

sehingga tidak mudah basi. 

Menyimpan makanan dengan benar Proses penyimpanan makanan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara sepertidimasukkan kulkas, plastik, atau 

dibungkus dengan aluminium foil.  

Mencuci peralatan makan.Peralatan makan sangat rentan terhadap penularan 

penyakit dari satu orang keorang lain. Beberapa penyakit dapat berpindah 

hanya dengan kontak liur denganmenggunakan peralatan makan yang sama. 

Biasakan mencuci peralatan makandengan bersih di air mengalir. 

4. Pantau berat badan. Pemantauan berat badan sangat penting terutama untuk 

menghindarkan kegemukan. Menjaga agar Indeks Masa Tubuh (IMT) dalam 

kondisi ideal. IMT adalah perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. 

Berat badan kurang IMT= <18,5 Normal IMT= 18,5-22,9Berat badan berlebih 

IMT>23Obesitas IMT >25C. 

Makanan yang sehat itu terdiri dari makan utama dan makan selingan. Makan utama 

adalah makanan lengkap yang terdiri dari Makanan Pokok, lauk hewani, lauk nabati, 

sayur dan buah. Makanan Pokok adalah makanan yang banyak mengandung 

karbohidrat tinggi. Karbohidrat berfungsi sebagai zat pembangun untuk tubuh kita 

sehingga dalam proses metabolisme dalam tubuh ini sangat bermanfaat. Lauk 

Hewani dan Lauk nabati adalah sumber protein bagi tubuh kita. Protein sangat 

berfungsi terutama untuk sistem imun tubuh. Untuk anak pada usia pertumbuhan 

protein adalah zat yang berfungsi untuk kecerdasan otak, dan juga sangat 

berpengaruh pada masa pertumbuhan anak.  

 



Sayur dan buah adalah Makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Vitamin dan 

mineral berfungsi sebagai penyeimbang elektrolit dalam darah ditubuh kita. Selain 

itu vitamin dan mineral berfungsi untuk proses enzim bekerja dalam tubuh. Selain 

hal tersebut yang tidak kalah penting untuk tubuh kita adalah lemak. Lemak 

berfungsi untuk koenzim dalam tubuh. 

Selain makanan utama ada pula makanan selingan yang sering disebut snack / 

camilan. Camilan adalah makanan dalam porsi kecil yang dimakan di antara dua 

waktu makan. Snack atau makanan ringan sudah menjadi gaya hidup masyarakat 

Indonesia saat ini. Kebiasaan mengonsumsi snack juga disarankan beberapa ahli 

gizi untuk menunda rasa lapar diantara jam makan. Namun ternyata tidak semua 

jenis snack itu sehat untuk dikonsumsi. Snack juga tidak lepas dari predikat salah 

satu penyebab kegemukan. Banyak orang menghindari snack karena takut tubuhnya 

melar dan jauh dari ideal. Ditambah adanya anggapan orang gemuk itu karena 

terlalu banyak camilan. 

Camilan juga membantu mengurangi porsi makan yang besar karena perut tidak 

terlalu lapar. Tapi yang perlu diingat jangan makan snack mendekati jam makan. 

Saat ini beberapa produsen snack juga sudah menyediakan produk yang 

diformulasikan untuk tujuan kesehatan konsumennya. Biasanya ada pada snack 

yang berasal dari sayur-sayuran atau kacang-kacangan. Namun sebagai konsumen 

juga tidak boleh langsung percaya pada produsen yang menawarkan produk 

camilan sehat, rendah lemak, tinggi gizi dan sebagainya. Tetap perhatikan label 

kandungan nutrisi di setiap kemasannya sebelum membeli. Cara membaca label 

kandungan nutrisi adalah 

1. Jumlah sajian per kemasan. Jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah 

porsi atau takaran saji per satu kemasan.  Jumlah sajian per kemasan dapat 



mempengaruhi jumlah kalori dan semua jumlah nutrisi suatu makan yang ada 

dalam satu kemasan. Maka, perhatikan ukuran porsi denga melihat jumlah 

sajian per kemasan dalam label informasi nilai gizi. 

2. Kalori total per sajian. Kalori menunjukkan berapa energi yang didapatkan dari 

mengkonsumsi satu kemasan makanan. Kalori harian biasanya merujuk angka 

kebutuhan kalori per hari atau sebesar 2.000 kalori. 

3. Angka Kecukupan Gizi (AKG). %AKG (Angka Kecukupan Gizi) memberikan 

informasi jumlah nutrisi yang terpenuhi dari makanan tersebut terhadap 

kebutuhan sehari. Kebutuhan nutrisi sehari akan terpenuhi jika % AKG tersebut 

mencapai 100%.  

4. Kandungan nutrisi yang harus dibatasi. Beberapa nutrisi yang terkandung 

dalam makanan perlu dibatasi seperti; lemak, lemak jenuh, lemak trans, 

kolesterol, atau natrium. Jika dikonsumsi berlebih akan meningkatkan risiko 

penyakit kronis tertentu, seperti penyakit jantung, beberapa kanker, atau 

tekanan darah tinggi. 

5. Kandungan nutrisi yang harus dipenuhi. Beberapa nutrisi seperti vitamin, 

protein, mineral, dan serat diperlukan untuk  dapat menjaga kesehatan tubuh 

dan membantu mengurangi beberapa resiko penyakit.  

6. Catatan kaki. Catatan kaki berisi informasi kecukupan diet dan makronutrien 

lainnya berdasarkan Angka Kecukupan Gizi. 

7. Selain itu, jangan lupa untuk tetap memerhatikan tanggal kedaluwarsa yang 

tertera pada label kemasan. Jangan sampai Anda membeli atau mengonsumsi 

produk yang sudah melewati masa berlaku karena dapat mengakibatkan 

gangguan kesehatan. 



Mengetahui jumlah zat gizi yang kita konsumsi sehari-hari, terutama zat gizi makro 

(makronutrisi) seperti protein, karbohidrat dan lemak adalah hal yang penting untuk 

dilakukan karena tanpa memiliki wawasan menghitung gizi yang baik, maka estimasi 

secara visual maupun dalam bentuk takaran porsi akan menjadi kurang efektif. 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kandungan zat gizi dari makanan yang 

dikonsumsi amatlah penting untuk dilakukan. Sebagian produk makanan kemasan 

sudah memberikan kemudahan informasi yaitu dengan dicantumkannya informasi 

nilai gizi. Namun, untuk produk-produk makanan mentah dan tidak mengalami 

pengolahan, biasanya belum terdapat informasi nilai gizinya sehingga kita harus bisa 

menghitungnya sendiri. Dalam membaca informasi nilai gizi maupun menghitung 

sendiri kandungan zat gizi dari suatu makanan. 

Metode yang dilakukan untuk mengetahui zat gizi pada makanan tidaklah sulit, Anda 

hanya perlu berusaha sedikit lebih banyak dengan membaca label makanan terlebih 

dahulu atau melakukan penimbangan sebelum mengolah makanan. Dengan 

mengetahui jumlah zat gizi yang terkandung dalam makanan, terutama zat gizi 

makro akan membantu Anda mengontrol jumlah kalori yang dikonsumsi setiap 

harinya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatan, terlebih lagi untuk 

pengontrolan berat badan dan komposisi tubuh. Setelah sering melakukan 

pengukuran maka nantinya estimasi secara visual Anda juga akan semakin 

membaik sehingga penimbangan pun sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. 

 


