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ASI TERBAIK merupakan “Makanan” yang  untuk
BAYI 

ASI EKSKLUSIF ASI adalah pemberian  tanpa
makanan dan minuman tambahan lain pada
bayi berumur 0 - 6 bulan 

MANFAAT ASI
1. Meningkatkan kecerdasan bayi dan membantu
    pertumbuhan secara optimal
2. Mengandung zat antibodi (kekebalan) yaitu
    KOLOSTRUM
3. Mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas
    kontaminasi
4. Melindungi dari infeksi pencernaan
5. Mudah cerna
6. Bayi lebih jarang terkena alergi
7. Mempererat kasih sayang ibu dan bayi

BAGAIMANA MENCAPAI
ASI EKSKLUSIF

1. Menyusui dalam satu jam setelah kelahiran.
2. Menyusui secara eksklusif : hanya ASI, 
    artinya tidak ditambah makanan atau 
    minuman lain baik air putih sekalipun.
3. Menyusui kapanpun bayi meminta, sesering
    yang bayi mau, siang dan malam.
4. Tidak menggunakan botol susu maupun
    empeng.
5. Mengeluarkan ASI dengan memompa, atau
    memerah dengan tangan disaat tidak 
    bersama bayi.
6. Mengendalikan emosi dan pikiran agar
    tenang.   
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CARA�PENYIMPANAN�ASI
YANG�BAIK

INGAT !

ASI yang telah dicairkan
jangan dimasukkan lagi
ke dalam freezer

TIPS�MENGATASI�ASI
YANG�SEDIKIT

DAYA�TAHAN�ASI�

Info Lebih Lanjut :
Silahkan menghubungi ahli gizi

Tempat / wadah adalah botol kaca atau botol 
plastik keras yang mempunyai penutup yang 
rapat dan tidak bergambar( volome : 80 – 100cc / 
botol )
Tuliskan JAM, HARI dan TANGGAL saat diperah
Sebelum ASI dimasukkan freezer ASI harus 
didinginkan terlebih dahulu ± 30 menit di lemari 
pendingin tempat penyimpanan buah, setelah itu 
masukkan kedalam freezer
Jika ingin diberikan kepada bayi cairkan dahulu 
kemudian rendam botol didalam air hangat
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6 – 8 jam di udara biasa
24 jam didalam termos es / pintu kulkas
2 hari dalam lemari es
2 minggu di dalam freezer
3 bulan di dalam freezer lemari es 2 pintu

Makanlah 2x lebih banyak dari porsi biasanya 
dengan  pola  makan  menu seimbang.
Konsumsi sayuran berwarna hijau daun
Perbanyak minum air putih
Menenangkan hati dan pikiran, karena banyak 
sedikitnya  ASI juga bisa  dipengaruhi  suasana 
hati ibu 
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