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D-IV BIDAN PENDIDIK FK USU

Pengertian Gizi ibu hamil




Zat gizi adalah :
Ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan
fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan
memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses
kehidupan.
Gizi ibu hamil adalah :
Makanan atau zat-zat gizi (baik makro dan mikro)
yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang sedang hamil baik
pada trimester satu, dua, dan trimester tiga dan harus
cukup jumlah dan mutunya dan harus dipenuhi dari
kebutuhan makan sehari-hari sehingga janin yang
dikandung dapat tumbuh dengan baik serta tidak
mengalami gangguan dam masalah.
Keinginan atau selera dari ibu hamil belum tentu
sesuai dengan kebutuhan tubuh ibu dan anak sehingga
dibutuhkan menu makanan yang seimbang. Dalam menu
seimbang perbandingan antara karbohidrat, protein, dan
lemak dalam menu harian harus senantiasa sesuai dengan
kebutuhan tubuh.



Kebutuhan gizi ibu hamil trimester satu
Trimester pertama, saat kehamilan mencapai usia
1-3 bulan adalah masa penyesuaian tubuh ibu terhadap
awal kehamilannya. Karena pada tiga bulan pertama
ini, pertumbuhan janin masih lambat dan penambahan
zat-zat gizinya pun masih relatif kecil. Pada tahap ini,
ibu hamil memasuki masa anabolisme yaitu masa
untuk menyimpan zat gizi sebanyak-banyaknya dari
makanan yang disantap setiap hari untuk cadangan
persediaan pada trimester berikutnya. Dalam keadaan
ini, biasanya ibu hamil mengalami mual, muntahmuntah, dan tidak berselera makan, sehingga asupan
makananperlu diatur. Makanan sebaiknya diberikan
dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensi
pemberian yang sering.Jika diperlukan, bisa juga
mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral untuk
menunjang pertumbuhan janin. Namun hal itu perlu
dikonsultasi dengan dokter atau ahli gizi tertentu.

Pedoman Menu Bagi Ibu Hamil
Pedoman menyusun menu bagi ibu hamil
 Makanan dapat diberikan 4-6 kali waktu
makan sesuai dengan kemampuan ibu.
 Batasi mengkonsumsi makanan
berlemak tinggi, pedas, bergas serta
beralkohol.
 Usahakan mengkonsumsi makanan
dalam komposisi seimbang seperti : 2
piring nasi @ 250 gr, 90 gr daging atau
iakn, sebutir telur, 60 gr kacangkacangan, 3 porsi sayur @ 100 gr, 2
porsi buah @ 100 gr, segelas susu atau
youghurt atau seiris keju sebagai
gantinya serta 1 sdm minyak atau
lemak.









Perbanyak minum air putih, sari buah, air
rebusan kacang hijau, sebagai pengganti cairan
karena ibu hamil lebih banyak berkeringat dan
sering BAK. Hindari minuman kafein serta soft
drink yang dapat memicu hipertensi.
Hindari konsumsi bahan makanan olahan pabrik
yang diberi pengawet dan pewarna.
Hindari makanan berkalori tinggi dan banyak
mengandung gula serta lemak.
Konsumsi makanan dalam porsi kecil dengan
frekuensi sering.
Hindari makanan laut dan daging yang
pengolahannya tidak sempurna
Tetap beraktifitas dan bergerak.

Zat-zat gizi penting






Sumber tenaga digunakan untuk tumbang janin dan
proses perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh yang
meliputi : pembentukan sel-sel baru, pemberian
makanan dari ibu ke bayi melalui plasenta, serta
pembentukan enzim dan hormone penunjang
pertumbuhan janin. Kekurangan energi dalam asupan
makanan dapat menyebabkan tidak tercapainya
penambahan berat badan ideal yaitu sekitar 11-14 kg.
Kekurangan itu akan diambil dari persediaan protein yang
dipecah menjadi energi.
Protein diperlukan sebagai pembentuk jaringan baru
janin. Kekurangan asupan protein dapat berpengaruh
terhadap pertumbuhan janin, keguguran, bayi lahir
dengan berat badan kurang, serta tidak optimalnya
pertumbuhan jaringan tubuh dan jaringan otak.
Vitamin diperlukan untuk memperlancar proses biologis
yang berlangsung dalam tubuh ibu dan janin. Seperti :

1.Vitamin A
2.Vitamin B1 dan B2
3.Vitamin B6
4.Vitamin B12
5.Vitamin C
6. Vitamin D


Mineral antara lain :
– Kalsium
– Zat besi

Pola Makan Sehat Ibu Hamil
Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak
daripada untuk wanita tidak hamil. Kegunaan makanan
tersebut adalah :
–
–
–
–

Untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan
Untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu
sendiri
Agar supaya luka-luka persalinan lekas sembuh dalam nifas
Guna mengadakan cadangan untuk masa laktasi

Caranya :
– Ibu harus makan teratur tiga kali sehari.
– Hidangan harus tersusun dari bahan makanan bergizi
yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran
dan buah-buahan dan diusahakan minum susu satu
gelas setiap hari.
– Pergunakan aneka ragam makanan yang ada.
– Pilihlah, belilah berbagai macam bahan makanan yang
segar.

– Bakteri Dalam Makanan Yang Harus
Dihindari




Listeria
Bakteri E. Coli
Salmonella dan Toksoplasma

