
              NILAI GIZI
 
    

Protein  ..……... gram      
Lemak   .………. gram

Energi  .……….. Kkal
KH      .......... gram

PAGI 
Nasi/bubur/tim         ……….. …………….
Telur/daging              ……….. …………….
Tempe/tahu               ……….. …………….
Sayuran                    ……….. …………….. 
Minyak                     ……….. ……………..
Gula pasir                 ……….. ……………..

SNACK                     …..…… ……………..
JAM 10.00                ……….. ……………..

SIANG 
Nasi/bubur/tim          ……….. …………….
Telur/daging              ……….. …………….
Tempe/tahu               ……….. …………….
Sayuran                    ……….. ……………..
Buah                          ……….. …………….. 
Minyak                     ……….. ……………..
Gula pasir                ……….. ……………..

SNACK                     …..…… ……………..
 JAM 14.00               ……….. ……………..
 
MALAM
Nasi/bubur/tim         ……….. …………….
Telur/daging            ……….. …………….
Tempe/tahu               ……….. …………….
Sayuran                    ……….. ……………..
Buah                          ……….. …………….. 
Minyak                     ……….. ……………..
Gula pasir                 ……….. ……………..

DIET

Nama              
Umur                                          Thn
Tinggi Badan                                 Cm
Berat Badan                                  Kg
Tanggal          

:
:
:
:
:
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KEMOTERAPI
anak

Pengertian Kemoterapi
Adalah metode untuk membunuh atau menghambat 
perkembangan sel kanker dengan memasukkan zat 
kimia tertentu kedalam tubuh penderita kanker

Tujuan Diet
Mempertahankan status gizi tetap optimal dengan 
cara:
       1. Memberikan makanan seimbang sesuai 
          kebutuhan zat gizi dan daya terima pasien
       2. Mencegah penurunan berat badan serta 
          mengurangi rasa mual, muntah dan diare

L.2.39.



Bahan Makanan
Yang di batasi

Makanan karsinogenetis atau memicu pertumbuhan 
sel kanker seperti makanan yang dibakar/ diasap
Makanan yang diawetkan seperti sosis, kornet, 

Makanan yang digoreng dengan minyak yang 
berulang

makanan kaleng

1.

2.

3.

Bahan Makanan
Yang di anjurkan

Mengkonsumsi makanan yang lembut dan dingin
Makanan yang mengandung antioksidan dari 
makanan alami seperti buah dan sayuran berwarna 
merah

2.
1.

Tips jika pasien dengan
kemoterapi mengalami :
 Anoreksia : 
makanan yang dingin lebih baik dari panas, cair 
jernih, es krim, milkshake, pudding, hindari 
minum  sebelum makan, minuman dalam bentuk 
segar

 Berat badan yang turun:
menganjurkan mengkonsumsi makanan favorit. 
Bila tidak bisa mengkonsumsi   makanan oral 
dimodifikasi dengan  kombinasi makanan enteral

 Mual/muntah : 
makanan kering, hindari bau yang merangsang, 
hindari makanan berlemak, anjurkan makan 
perlahan, tidak tiduran setelah makan

 Diare : 
memberikan cairan cukup, dengan modifikasi diet 
berdasarkan kemampuan menelan, karena kadang 
terjadi mual.    Hindari makanan terlalu panas/
dingin. Makanan lunak & saring lebih dapat
diterima dari pada makanan biasa.
Hindari  makanan pedas dan asam 
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h

h

h
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Contoh Menu Sehari

Waktu

Pagi

Jam 10.00

Siang

Jam 16.00

Malam

Menu

Nasi 
Telur dadar
Tempe goreng
Cah bayam
Susu 

Bubur kacang- 
hijau

Nasi 
Empal daging- 
suwir
Perkedel 
kentang
Sup sehat
jeruk

Pudding susu 

fla buah
Nasi 
Ayam kecap
Perkedel tahu
Capcay goreng
Pisang ambon
Susu 

Info lebih lanjut :
Silahkan hubungi ahli gizi 
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