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        Makan sayur dan buahnya juga jangan lupa, ya. Terutama yang mengandung 
antioksidan dan fitonutrien sepeti wortel, kangkung, bayam, tomat, bluberry, 
melon, dan semangka yang bagus untuk daya tahan tubuhmu. Terakhir, rajinlah 
meminum air putih. Usahakan agar tubuhmu selalu terhidrasi guys, supaya mem-
bran mukosa di tubuh terjaga kelembabannya dan mencegah keretakan kecil yang 
memungkinkan masuknya virus atau bakteri ke tubuh. Yuk, jaga kesehatanmu dan 
jangan sampai gampang sakit. ̂̂

        Sudah musim hujan nih.  Jangan sampai 
kamu jadi gampang kena flu, ya. Nggak mau 
kan aktivitasmu jadi terganggu gara-gara 
sakit ? Nah, makanya pastikan istirahatmu 
cukup. Kurang-kurangin tuh hobi begadang 
buat nugas sampe pagi. Tugas kuliah emang 
penting banget. Tapi kalo kamu sampai jadi 
sakit,sakit, kerjaan kamu juga bakal jadi keganggu. 
Yuk, cicil tugasmu sekarang biar kamu nggak 
harus sampai begadang. Kedua, rutin olahra-
ga dapat meningkatkan daya tahan tubuhmu. 
Jalan cepat 30-60 menit per hari udah ter-
masuk  aktivitas fisik moderat loh. 

(Oleh : Hilda  Rahmani, Gizi 2015)
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        Duh, nggak enak banget deh kalo udah diare. 
Badan jadi lemes dan kerjaannya bolak-balik kamar 
mandi terus.  Nah untuk mencegahnya, rajinlah 
mencuci tangan menggunakan sabun dan ingat 
kata mamah jangan suka jajan sembarangan ! Nah, 
kalau lagi diare, ada baiknya kamu mengurangi  
konsumsi produk yang mengandung laktosa seperti 
wholewhole milk (susu murni). Kenapa tuh ? Jadi, diare 
menyebabkan berkurangnya jumlah enzim laktase. 
Laktase ini gunanya untuk mencerna laktosa (gula 
dalam susu). Kalau ‘gula susu’ ini tidak bisa dicerna 
dalam tubuh, maka bisa menimbulkan kembung 
dan diare. Kebayang, kan ? diare kamu malah jadi 
nggak sembuh-sembuh. Nah, sebagai gantinya 
kakamu bisa mengonsumsi produk susu bebas laktosa 
seperti susu kedelai.

 Nah, buat kamu wahai anak kost yang menderita sakit maag, jangan panik! 
Solusinya adalah… mengatur makan kamu untuk mencegah maag datang lagi, yes! 
Kamu harus menghindari makanan yang menimbulkan refluks asam lambung 
seperti mie, ketan, kue-kuean, daging berlemak, jeroan, gajih, otak. Kamu juga di 
anjurkan untuk menghindari sayur dan buah yang dapat menimbulkan gas seperti 
kol, dan nangka. Hindari juga memakan makanan pedas, asam, tinggi lemak, kopi, 
minuman beralkohol dan bersoda ya!
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2. Sup Hangat Saat Batuk?
Bantuk seringkali disebabkan oleh infeksi. Sup atau
cairan hangat lainnya membantu meredakan sakit
tenggorokan dan mengurangi iritasi namun tidak
dapat mengobati infeksi

(Oleh: Yuni  amalia, Gizi 2014)

4. Minum Teh Pahit Saat Diare?
Teh mengandung kafein. Kafein merupakan zat yang tidak

dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita diare.
Jadi, sebaiknya jangan mengonsumsi teh dalam jumlah

banyak ketika kamu diare. Pada penderita diare, 
konsumsi teh pahit berlebihan akan menyebabkan mual 
dan muntah-muntah. Penderita diare sebaiknya banyakdan muntah-muntah. Penderita diare sebaiknya banyak

mengonsumsi air putih untuk menggantikan cairan
tubuh yang hilang agar tidak terjadi dehidrasi

5. Minum Air Rebusan Kunyit Saat Diare?
Menurut penelitian Taylor et al (2011), kandungan
curcumin pada kunyit mampu membantu menurunkan
Inflamantory bowel disease (IBS) atau peradangan yang
terjadi pada usus besar

1. Jeruk Nipis Saat Batuk?
Menurut Prof. Dr. Sumali Wiryowidagdo, jeruk nipis
(Citrusaurantifolia) mengandung minyak atsiri dan

zat-zat yangmampu mengendalikan otot-otot
pernapasan sehingga batuk menjadi reda. Sedangkan,
penambahan kecap hanya untuk mengurangi keasaman

air jeruk dan tidakberkhasiat mengobati batuk.air jeruk dan tidakberkhasiat mengobati batuk.
Penggunaan kecap juga bisa diganti dengan madu,

air gula atau kapur sirih



6. Orang Flu Dianjurkan Memakan
Sup Ayam Hangat?

Para peneliti University of Nebraska Medical Centre,
menyebutkan bahwa campuran vitamin dan nutrisi yang

terkandung dalam sup ayam memiliki efek sebagai
anti-peradangan. Para peneliti juga menyebutkan bahwa

menghirup uap panas sup ayam bisa melegakanmenghirup uap panas sup ayam bisa melegakan
pernapasan. Efeknya sama seperti ketika dokter
menganjurkan pasien flu untuk menghirup uap air
panas untuk melegakan dada yang sesak dan

hidung tersumbat.

Sumber:
Baig, Khrysta. 2014. Flu and Cold Nutrition Myths. USA: Knoz County Health Department,
Kubal, Mandar. 2015. 8 Cough Myth Busted
Roslina, Ina, 2011. Diare? Jangan Konsumsi Teh Pahit!. Bandung: Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung
Taylor RA, et al. Curcumin for inflammatory 
bowel disease: a review of human studies. Altern Med Rev 2011; 16(2): 152-6.

7. Menolak Minum Produk Susu Untuk
Meningkatkan Produksi Mukus?
Produk susu membantu membuat mukus menjadi 
lebih tebal namun tidak menghasilkan produksi
mukus. Produk susu baik untuk membantu
meredakan sakit tenggorokan dan menyumbang
asupan kalori saat mengalami kesulitan makan.asupan kalori saat mengalami kesulitan makan.

8. Vitamin C Dapat Mencegah dan Mengobati Flu?
Vitamin C akan membantu mempersingkat durasi gejala flu
jika dikonsumsi pada awal terjadinya flu. Jadi vitamin C

tidak mengobati namun hanya membantu dari segi
kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi suplemen
vitamin  harus dibarengi dengan pola makan yang

benar. Buah dan sayuran merupakan obat benar. Buah dan sayuran merupakan obat 
yang baik.
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Kata orang, belimbing 
sayur bisa mengobati 
penyakit amandel

- Lola Annisya
Gizi 2016Aku kalo lagi flu biasanya

minum susu kemasan
yang logonya beruang itu
       3x sehari

-Alfrida Dea
            Epidemiologi  2014

Kalo batuk, yang aku
tau tuh minum
kecap pake perasan
jeruk nipis gitu

-Dessy Pratiwi
   Gizi 2015

Kalo flu biasanya makan
yang anget-anget, makan 
buah, sayur, plus madu biar
imunnya meningkat

- Dea Asifa
Kesehatan Lingkungan 2014 Kalo sakit perut

karna diare mungkin
dikasih bawang 
merah di perutnya

-Putri Auliani
  Gizi 2016

(Oleh: Aniza Rizky & Farah Farhanah
Gizi 2016)



Selama di AKG aku baru merasakan tanggung jawab 
menjalankan sebuah proker. Tadinya berpikir bahwa 
AKG itu keliatanya santai, tapi ternyata prokernya 
banyak, hehe. Semoga AKG tahun depan bisa lebih 
baik lagi yaa:)

Tidak ada kata menyesal mengambil pengalaman 
berorganisasi untuk pertama kalinya di akg. Semoga 
semakin inovatif prokernya dan tetap memberi 
manfaat. luvs:)

Seneng banget bisa jadi bagian dari AKG 2016 selama 1 
tahun ini. Bisa belajar banyak hal, jadi bisa tau bagaima-
na cara menyusun acara yang baik, berorganisasi 
secara profesional dan rasanya mengemban tanggung 
jawab.Terima kasih buat AKG 2016, terutama divisi
public relation tercinta atas pengalamannya. 
Semoga AKG bisa lebih sukses, lebih maju, lebih merangkul dan bisa menunjukkan
 kebermanfaatannya:) 
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Bahan:
• 1/2 mangkuk oatmeal 
• 1 cangkir air
• 1/2 buah pisang, hancurkan
• 1/2 buah apel
• Garam secukupnya
•• Madu secukupnya

Cara Membuat:
1. Panaskan oatmeal hingga masak dan tuang ke dalam mangkuk
2.Potong kecil apel dan dipanggang hingga kecokelatan
3.Tambahkan pisang, apel dan madu ke dalam mangkuk outmeal. Aduk hingga 
tercampur sempurna
4.Sajikan selagi hangat

tahukah kamu?
Oatmeal pisang dan apel ini selain mudah dibuat juga sangat baik untuk perut khu-
susnya bagi yang memiliki sakit maag. Apel mengandung antioksidan flavonoid 
yang bisa meredakan nyeri maag sekaligus memperkuat dinding lambung. 
Pisang memiliki kemampuan memperbaiki keasaman, gastritis dan ulkus peptikum. 
Dinyatakan bahwa pisang merangsang produksi mukus oleh lapisan dinding lam-
bung.

Oatmeal Pisang dan Apel  
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