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Kata Pengantar

Makanan Pendamping Air Susu Ibu atau 

MPASI paling baik diberikan saat bayi sudah 

berusia di atas enam bulan. Banyak orang tua, 

apalagi yang baru memiliki anak pertama, 

mengalami kesulitan memilih menu MPASI 

untuk sang buah hati. 

Buku ini akan membantu orang tua memilih 

makananan pendamping yang sehat dan alami 

untuk bayi. Setiap resepnya juga mudah dan 

cepat dibuat. Sehingga tidak menyita waktu 

orang tua bersama buah hati. Jangan terburu-

buru memberi makan kepada bayi. Perhatikan 

selalu reaksi bayi dan juga kesanggupannya 

menerima makanan sesuai dengan usianya. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk orang tua 

dalam memilih MPASI.

Kordinator Penulis

Sariningsih
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Bubur Oats dengan 
Buah Bit
Endang Fatmawa�

Cara membuat:

1. Kukus buah bit yang sudah dipotong 

dengan air secukupnya.

2. Masak rolled oats dengan fresh milk sampai 

matang.

3. Angkat dan tiriskan buah bit yang tadi 

sudah dikukus.

4. Blender buah bit dan rolled oats sampai 

betul-betul mencapai tekstur yang lembut.

5. Bubur oats bit siap disajikan. ***

Hari ini Ibu mau membuat MPASI kesukaan 

Dik Neysa. Menunya adalah berbahan oats yang 

kaya akan nutrisi, berserat, lezat, serta 

menyehatkan.

Adik Neysa sudah mulai merengek karena jam 

makan tiba. Sepertinya ia sudah merasa lapar. 

Neysa anak yang cantik dan lucu, usianya sudah 

sembilan bulan. Sejak memasuki usia delapan 

bulan, Neysa sudah mau makan berbagai oats. 

Jadilah oats menjadi makanan favorit kesukaan 

Nesya sebagai pendamping ASI.

Mari kita coba melihat di lemari dapur. Oh, 

ada rolled oats ternyata. Coba kita buka kulkas, 

ada apa ya? Oh, rupanya masih ada buah bit 

yang masih segar dengan akarnya. Buah bit 

memiliki kandungan vitamin dan mineral yang 

baik untuk tumbuh kembang bayi delapan bulan 

ke atas. Neysa paling suka makan bubur oats bit. 

Ayo, kita segera mulai memasak!

Bahan yang disiapkan:

- 30 gram buah bit (kupas kulitnya, cuci 

bersih dengan air mengalir, potong, lalu 

kukus agar teksturnya menjadi lunak)

- 2-3 sdm rolled oats

- 150-200 ml air

- 120 ml fresh milk

MPASI 6-9 Bulan Resep MPASI Sehat dan Mudah
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