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NUTRISI

• Nutrisi atau kandungan gizi adalah sejumlah 
kandungan zat yang dapat berasal dari 
berbagai bahan pangan atau makanan yang 
berfungsi serta penting untuk menjaga, 
memelihara serta membangun berbagai sel 
dan jaringan tubuh.



SEHAT ????

• Health is defined as a state of 
complete physical, mental, 
and social wellbeing and not 
merely the absence of disease 
or infirmity. ( who)

• SEHAT :  suatu kondisi atau 
keadaan mental, fisik, dan 
kesejahteraan sosial yang 
menjadi satu kesatuan dan 
bukan hanya bebas dari 
penyakit atau kecacatan.



• Bahagia merupakan perasaan senang (Feeling 
Of Pleasure) dan kepuasan terhadap sesuatu 
hal atau hal yang dirasakan atas upaya 
pemenuhan (fullfilling) terhadap potensi dan 
tujuan hidup seseorang dan juga dengan 
mempertimbangkan perasaan.

BAHAGIA???



Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 
menyatakan indeks kebahagiaan 
penduduk indonesia pada tahun 
2017 adalah sebesar 70.69 %

kehidupan penduduk Indonesia dapat 
dikatakan cukup bahagia. Dan salah 
satu yang menjadi indeks indikator 
penyusun indeks kebahagiaan 
indonesia adalah kesehatan

Karena kesehatan akan berdampak pada 
pemenuhan kepuasan/kebahagiaan 
seseorang.





c

c



Kenapa kalau ingin sehat 

kita harus bahagia ??

Ketika  bahagia, tubuh  mengeluarkan dan 
meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan 
seperti Serotonin, Dopamin, Endhorpin dan 

Oksitosin

Saat hormon kebahagiaan ini ada di aliran 
darah maka secara otomatis akan mengirim 

sinyal kepada tubuh untuk menghasilkan lebih 
banyak sel-sel yang bisa meningkatkan daya 
tahan tubuh beberapa diantaranya yaitu sel 
darah putih dan sel-sel pembunuh kuman



TIDAK BAHAGIA?????
Tidak bahagia, stress, banyak pikiran, 

gelisah, takut ataupun berpikiran negatif 
yang berlebihan akan membuat tubuh kita 

mudah sakit. ???? 

TUBUH  mengirimkan sinyal  untuk 
melepaskan hormon Kortisol, Adrenalin dan 

Epinefrin 

Menyebabkan daya tahan tubuh kita 
menurun, organ-organ tubuh kita kinerjanya 
akan terganggu seperti pada saluran cerna 

dan meningkatkan tekanan darah.



Bagaimana agar tubuh kita mengeluarkan
hormon – hormon kebahagiaan,

1. MAKANAN  yang sehat

2. Aktifitas fisik/olahraga  BB? 

3. Kelola stres



1. DEFINISI MAKANAN SEHAT

Makanan sehat adalah makanan yang memiliki nutrisi
yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh

tubuh. World Health Organization (WHO).

Makanan sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. 
Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak
mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung
racun yang dapat membahayakan kesehatan. 

Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung
komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, 
lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. 

Di Indonesia komposisi tersebut dikenal
dengan

“GIZI SEIMBANG”





ISI PIRINGKU



1. Konsumsi buah dan sayur
Kandungan Vitamin C (Asam 
Askorbat) pada buah dan sayur 
dapat memicu produksi hormon 
dopamin yang berfungsi dalam 
mempengaruhi emosi, sensasi rasa 
senang . 

Kandungan anti oksidannya dapat 
mengurangi peradangan dan 
melawan depresi  dianjurkan 
untuk konsumsi sayuran 3-4 porsi/ 
hari dan buah 2-3 porsi sehari.

Makanan yang bisa membantu untuk 
meningkatkan hormon kebahagiaan















2. Konsumsi ikan dan telur

Konsumsi Protein hewani 2-4 porsi/hari

 kandungan proteinnya dapat meningkatkan 
kadar triptofan plasma darah dalam tubuh kita. 
Sehingga Ketika kadar Triftopan tinggi dapat 
memicu produksi hormon Serotonin,  hormon 
atau senyawa kimia yang berperan penting dalam 
menjaga suasana hati, menciptakan rasa tenang 
dan mengurangi kecemasan 



3. Konsumsi Cokelat hitam

Kandungan pada cokelat hitam diantaranya 
mengandung zat Phenethylamine yang dapat 
memicu produksi hormon Endorfin yang dapat 
menimbulkan rasa bahagia. 

 kandungan asam amino Triftofan pada cokelat 
dapat membantu otak untuk memproduksi 
hormon kebahagiaan yaitu Serotonin .



4. susu dan susu probiotik 
menjadi rileks dan sehat karena 

kandungan triftopan dapat 
meningkatkan serotonin. Jadi bagi 
yang memiliki masalah dengan jam 
tidur atau insonmia susu baik diminum 
dimalam hari.

 susu yang mengandung probiotik 
dapat memperbaiki dan menjaga 
saluran cerna usus, dimana hormon –
hormon kebahagiaan di produksi di 
usus.





Karena 80% dari sistem kekebalan tubuh
terdapat dalam saluran pencernaan





5. Konsumsi Teh Hijau

• penelitian di American Journal of Clinical 
Nutrition menyatakan orang yang mengkonsumsi 
teh hijau memiliki tingkat stres yang lebih rendah 
dibandingkan dengan yang tidak meminumnya. 
 L-Theanine yang dapat meningkatkan hormon 
dopamin dan serotonin didalam tubuh yang 
dapat memicu hormon bahagia.

• TETAPI  kandungan tanin pada teh dapat 
menghambat penyerapan zat besi ??????



Makanan yang tidak sehat







II. Aktifitas Fisik/Olahraga

Berolahraga/ melakukan aktifitas fisik minimal 
150 menit/ minggu Dengan berolahraga, 
menggerakan tubuh atau aktifitas fisik maka 
tubuh kita akan melepaskan hormon dopamin
yang membuat kita merasa bahagia atau senang 
sehingga akan mengurangi hormon stress.
gerakan peregangan di sela sela kerja minimal 5 
menit.



• Mencegah penyakit jantung dan stroke memperkuat otot 
jantung, melancarkan aliran darah, serta meningkatkan kadar 
kolesterol baik (HDL) 

• Mengendalikan kadar gula darah. 

• Mencegah insomnia



III. Kelola Stress



KATA BIJAK UNTUK KELOLA STRESS








