






Telur dan Manfaat Gizi di Masa Pandemi

Telur merupakan sumber protein hewani yang 
paling mudah terjangkau masyarakat luas. Protein 
hewani sangat penting, terutama untuk anak-anak
yang masih dalam masa pertumbuhan. 

Telur, Kapsul Gizi Ajaib

Telur adalah protein hewani yang termurah, kaya akan gizi, serta
mengandung semua vitamin, kecuali vitamin C. Karena sedemikian
lengkapnya zat gizi yang terkandung, telur sering kali disebut dengan
“Wonder Capsul” atau Kapsul Ajaib.



Telur dan Manfaat Gizi di Masa Pandemi

Untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh, 
terutama saat pandemi sekarang ini, sebaiknya telur
dikonsumsi rutin untuk keseimbangan zat-zat yang 
terkandung dalam tubuh, sehingga dapat mendukung
peningkatan sistem imun tubuh kita. 

Mendukung Sistem Imun Tubuh

Jika masyarakat Indonesia dapat meningkatkan konsumsi protein hewani

seperti telur, maka permasalahan anemia, kekurangan gizi, dan kasus

stunting (gagal tumbuh) dapat lebih mudah diatasi. 



Telur dan Manfaat Gizi di Masa Pandemi

Namun dalam mengonsumsi telur, harus selalu diingat faktor
keamanan pangannya, terlebih telur termasuk dalam kategori
perishable product (mudah rusak) dikarenakan di dalam telur kaya 
akan zat gizi yang berarti pula rentan terhadap kontaminasi kuman-
kuman berbahaya. 

Edukasi Protein Hewani secara Rutin

Sangat diperlukan adanya edukasi protein hewani secara rutin ke segenap masyarakat, 
terutama kepada para insan perunggasan -dengan harapan dapat menambah bekal
wawasan dan update keilmuan seputar telur dan manfaat gizi di masa pandemi, untuk
kemudian dinformasikan ke saudara dan kolega terdekat.  Atas hal itulah
@indonesialivestock Club (#ILC16) ini diselenggarakan dengan topik ‘telur dan manfaat
gizi di masa pandemi'.
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