
Panduan Susu
Cruelty-free
Kami ingin memperlihatkanmu sebuah dunia baru,

dunia yang lebih sehat, berwelas asih, dan berkelanjutan,
dengan susu yang diperoleh bukan dari hewan, melainkan tumbuhan.



Untuk lingkungan kita
KITA HARUS SEGERA
MENGURANGI PRODUKSI
JEJAK EKOLOGI
Sebuah studi dari Oxford University mengukur dampak
lingkungan dan penggunaan lahan serta air yang dihasilkan oleh
susu nabati, seperti beras, almond, oat, dan kedelai. Hasilnya
menunjukkan bahwa emisi dari susu sapi tiga kali lebih tinggi dari
semua alternatif nabati yang disajikan. Untuk susu oat dan
kedelai, penggunaan air berkurang dengan sangat drastis. Dan
masing-masing susu nabati hanya membutuhkan 10 kali lebih
sedikit lahan dari susu sapi
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https://www.bbc.com/news/science-environment-46654042


Untuk para hewan
PRODUKSI SUSU KEJAM BAGI PARA HEWAN
Sapi adalah makhluk yang sensitif, sosial, dan
sangat pintar. Beberapa studi menyimpulkan
bahwa mereka dapat membangun hubungan
afeksi dengan partner mereka, mengenalinya,
dan juga menunjukkan perasaan mereka
melalui suara-suara. Namun demikian, mereka
dieksploitasi habis-habisan, diinseminasi terus-
menerus, dan menghabiskan hidup mereka
terus-terusan hamil lagi dan lagi. Sapi diperah
setiap hari dengan menggunakan mesin, dan
mereka menderita infeksi menyakitkan pada
kelenjar susu mereka, yang bahkan bisa
mengarah pada nekrosis payudara.

Ketika bayi sapi lahir, mereka hanya
menghabiskan beberapa hari atau bahkan
menit dengan ibunya. Anak sapi jantan
biasanya dipotong sebagai pedaging, dan
anak sapi betina dibesarkan kembali sebagai
sapi perah. Di akhir hidupnya, ketika mereka
tidak lagi dinilai menguntungkan oleh industri
susu, atau kelelahan akibat kehamilan terus-
menerus, sapi-sapi ini akan dikirim untuk
dijagal.
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https://www.nature.com/articles/s41598-019-54968-4


BANYAK STUDI MENGAITKAN KONSUMSI
SUSU DAN PRODUK TURUNANNYA DENGAN
BERAGAM PENYAKIT SERIUS. LIHAT BEBERAPA
PENEMUAN SAINTIFIKNYA:
Laki-laki yang mengonsumsi lebih banyak
susu sapi di masa remaja, lebih rentan
mengalami patah tulang ketika dewasa.

Perempuan yang mengonsumsi 14 porsi saji
atau lebih keju cheddar, keju Amerika, dan
krim keju dalam sebulan, memiliki resiko
munculnya kanker payudara 53% lebih tinggi,
dan mereka yang terdiagnosa kanker
payudara tahap awal memiliki resiko kematian
yang lebih tinggi dari konsumsi produk susu
tinggi lemak.

Perempuan yang mengonsumsi lebih dari satu
gelas susu per hari memiliki resiko munculnya
kanker ovarium 73% lebih tinggi compared to
women who drank less than one per day.

Mengonsumsi 2,5 gelas susu per hari terbukti
cukup untuk meningkatkan resiko kanker
prostat.

Bayi yang minum susu sapi
mengalami kenaikan resiko terkena diabetes.

Sebuah studi menemukan bahwa di antara
perempuan, tingkat kematian hampir tiga
kali lebih tinggi pada mereka yang
mengonsumsi porsi sajian besar produk susu
(tiga atau lebih porsi saji per hari) dan bahkan
ditemani satu porsi saji buah dan sayuran,
dibandingkan dengan perempuan yang
mengonsumsi lebih sedikit porsi saji per hari
dan porsi besar buah dan sayuran (lima atau
enam porsi saji per hari).
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24247817
https://doi.org/10.3945/cdn.117.000422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23492346
https://academic.oup.com/aje/article/149/1/21/205169
https://www.pcrm.org/news/health-nutrition/new-review-finds-dairy-products-linked-prostate-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28184428


"

Begini, kami bilang bahwa kamu
harus meninggalkan susu, tapi ini
tidak sepenuhnya benar! Kamu
akan meninggalkan susu hewani,
tapi ada banyak alternatif susu
nabati yang bisa kamu kreasikan
menjadi apa saja. Rasanya juga
enak atau bahkan lebih lezat dari
susu sapi! 

Kamu akan tetap bisa menikmati
kopi susu, makan keju, memuaskan
ngidam cokelat, atau menikmati
pasta creamy. Kami mau
membantumu membuat perjalanan
ini mudah dan juga nikmat!
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"Oke saya
  percaya...
  Tapi
  caranya?"



Tips #1

Buat sendiri

3 bagian air untuk setiap 1 bagian kacang-
kacangan atau biji-bijian
Blender setidaknya selama 4 menit dan
saring dengan kain atau saringan

Membuat sendiri susu nabatimu sangatlah
mudah dan murah. Hanya dalam hitungan
menit kamu bisa menikmati sebotol penuh
susu yang bisa kamu dinginkan di kulkas. Ini
adalah resep standarnya:

PERENDAMAN

Ketika membuat susu dari kacang-kacangan,
rendam dalam air selama setidaknya 12 jam
sebelumnya. Ini akan membantu
menghilangkan enzim fitase dan kandungan
lain yang membuat nutrisinya lebih sulit
dicerna oleh tubuh. Buang air rendamannya
dan gunakan air minum saat memblender
kacangnya.
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Tips #2

Coba semuanya!

SUSU ALMOND
Susu almond memiliki rasa
yang kental! Almond memiliki
kalori yang rendah, lemak
jenuh yang lebih sedikit dan
lemak tidak jenuh yang lebih
banyak dibandingkan dengan
susu sapi. Kamu pasti tidak
membayangkan, bahwa susu
almond  memiliki kalsium yang
lebih tinggi dibandingkan
dengan susu sapi, dan kaya
akan vitamin E!

Coba semua alternatif sampai kamu menemukan susu nabati favoritmu. Ada
banyak pilihan: kedelai, almond, oat, dan lainnya. Kamu bisa menemukannya di
toko atau membuatnya sendiri.

SUSU OAT
Kamu akan melihat bahwa
oat menghasilkan susu
creamy dengan rasa yang
ringan, cocok untuk
digunakan pada minuman
panas ataupun resep-resep
lainnya! Susu oat bisa dengan
mudah dibuat di rumah, dan
harganya juga murah! Susu
oat vitamin B2 dari susu
sapi dan kaya akan serat dan
karbohidrat yang terserap
secara perlahan.

SUSU KEDELAI
Ini adalah salah satu alternatif
dengan kadar prodetin yang
lebih tinggi, dan jejak karbon
yang lebih rendah (jauh di
bawah susu sapi!). Susu
kedelai juga mengandung
isoflavones, yang menurut
para peneliti, memiliki efek
anti-kanker. Kaya akan
kalisum dan fosfor, susu
kedelai bisa membantu
mencegah penyakit
jantung dan osteoarthritis. Ia
juga memiliki kandungan zat
besi dan vitamin B yang
tinggi, seperti asam folat dan
B6.
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https://nutrition.org/going-nuts-about-milk-heres-what-you-need-to-know-about-plant-based-milk-alternatives/
https://www.healthline.com/nutrition/almond-milk-health-benefits#:~:text=High%20in%20Vitamin%20E&text=One%20cup%20of%20almond%20milk,body%20(%2012%20%2C%2013%20).
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325425#oat-milk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5756203/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409663/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15636169/
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Susu Beras Susu Kacang Susu Kacang Almond

Susu Kacang Mete Susu Oat Susu kedelai

Tips #3

Kreasikan
Menyingkirkan susu hewani dan produk susu lainnya tidak berarti kamu harus
berhenti mengonsumsi makanan kesukaanmu. Mereka yang menjalankan diet nabati,
bisa menjadi koki yang sangat kreatif! Ada banyak alternatif dan kudapan lezat tanpa
menggunakan susu. Klik di salah satu gambar dan mulai berkreasi hari ini!

MAU TAHU LEBIH BANYAK?
Jika kamu mau melajutkan dan mengadopsi pola makan vegan secara utuh, kami dapat
membantumu. Ikuti Tantangan 21 Hari Vegan! Kamu akan mendapatkan banyak
informasi gratis dan saran dari ahli nutrisi kami, dan bagian terbaiknya , GRATIS!

https://hoycomemossano.com/2017/03/pasta-alfredo-vegana.html
https://www.21hariveg.org/post/susu-beras
https://www.21hariveg.org/post/susu-kacang
https://www.21hariveg.org/post/susu-kacang-almond
https://www.21hariveg.org/post/susu-kacang-mete
https://www.21hariveg.org/post/susu-oat
https://www.21hariveg.org/post/susu-kedelai
https://www.21hariveg.org/
https://www.21hariveg.org/


TENTANG SINERGIA ANIMAL
Dinilai sebagai salah satu LSM paling efektif di dunia oleh Animal Charity

Evaluator, Sinergia Animal adalah organisasi kampanye internasional
yang bekerja di negara-negara belahan dunia bagian selatan (Amerika
Latin dan Asia Tenggara) untuk mengurangi penderitaan hewan dan

mempromosikan pola makan yang lebih berwelas asih.

sinergiaanimalindonesia.org

https://www.facebook.com/stopfactoryfarmingindonesia/
http://www.instagram.com/sinergiaanimalindonesia
https://www.sinergiaanimalindonesia.org/

