Selamat Datang di Fat Bomber
Disini kamu akan mempelajari bagaimana cara menurunkan berat badan dan membakar lemak
dengan cara yang efektif, simpel, alami, dan enjoyable...
Mau turun 10, 20, atau 30 kg juga bisa...
Asal kamu mau mengikuti langkahnya.

Saya juga yakin...Fat Bomber akan menjadi program diet terbaik yang pernah kamu ikuti.
Saya sangat ingin melihat setiap member yang ada disini sukses mendapatkan tubuh langsing ideal
yang kamu idamkan..!!
Saya sangat peduli dengan kesuksesan kamu semua..

Saya akan To The Point ajarkan semua caranya.
Silakan baca semua materi disini secara pelan-pelan biar paham.
Kalau perlu..sisihkan waktu 1 minggu untuk membaca & menyerap semua materi dan contoh diet yg
saya tuliskan disini sebelum mempraktekkannya. ☺

Before After Challange
Oh ya...Pastikan kamu juga ikut Tantangan Berhadiah Before - After Fat Bomber Challenge
Upload Foto kamu disini
https://prima247.com/beforeafter
Keuntungan ikut Fat Bomber challenge:
•
•
•

Kamu lebih termotivasi dan fokus untuk diet bersama member lainnya
Dapet hadiah (nilainya jutaan rupiah)
Peluang sukses diet jadi lebih besar

Disclaimer
Saya sepenuh hati menyusun program diet Fat BomberBomber berbulan-bulan dan dengan sebaikbaiknya hanya untuk 1 tujuan, yaitu kesuksesan para member Fat Bomber.
Namun metode diet adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya bertahun menangani klien online
untuk menurunkan berat badan, dan juga dari hasil riset yang saya lakukan.
Jika kamu memiliki kendala medis, ibu hamil, anak remaja, ataupun punya kondisi kesehatan awal
yang tidak memungkinkan melakukan diet ini, maka saran saya silahkan konsultasi dengan dokter
dulu sebelum melakukan apapun yang saya paparkan disini.
Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan/kecelakaan dalam bentuk apapun yang
terjadi.
Program diet Fat BomberBomber ini telah saya susun sebaik-baiknya agar setiap member yang
bergabung disini bisa sukses langsing, dan mendapatkan tubuh impian mereka.
Hasil dan kesuksesan diet juga variatif, bergantung tingkat keseriusan dan kedisiplinan member.

Materi Diet Fat Bomber
1. Rahasia Menurunkan Berat Badan
a. Kenapa Olahraga BUKAN solusi untuk diet menurunkan berat badan
2. Ekspektasi & Mindset
3. Target Berat Badan Ideal & Jumlah Kalori
4. Cara Penggunaan Tabel Kalori
5. Diet Break
6. Waktu Makan Saat Diet
7. Cara Menghitung Kalori Makanan
8. Action Plan..Let's do it!!!
9. Bonus: Bazooka – Akselerasi Diet
10. Bonus : Shopping List

Rahasia Menurunkan Berat Badan
Untuk menurunkan berat badan dan membakar lemak..intinya Cuma 1
DEFISIT KALORI

Mau itu jenis diet keto, paleo, puasa intermittent fasting, ornish, mediteranian, dll...intinya kenapa
orang bisa sukses membakar lemak dan langsing adalah karena konsep DEFISIT KALORI.

Yang terpenting adalah porsi/jumlah makannya lebih sedikit daripada energy yang masuk ke tubuh
kita. Terlepas dari perbedaan JENIS makanan yang dipilih.

Defisit kalori artinya: Energi yang masuk ke tubuh lebih kecil, daripada energi keluar.

Ini adalah hukum alam yang tidak bisa terbantahkan. The law of thermodynamics.

Tubuh kita harus membakar lemak dari tubuh kita sendiri (lypolisis) saat kebutuhan energi keluar
lebih besar daripada asupan energi yang masuk.
•
•

Mau makan 100x kali seharipun, kalau kamu kalorinya masih defisit..ya kamu tetap akan
membakar lemak tubuh.
Mau makan sayur, buah, atau makanan “sehat” lainnya pun..kalau kamu makan nya
kebanyakan sampai surplus kalori…kamu 100% akan tambah gemuk. Lemak TIDAK akan
pernah terbakar.

Bagaimana cara terbaik membuat defisit kalori untuk bakar lemak tubuh?
Jawabnya....Makan lebih sedikit.
Simpel aja kan.

Tapi ada jumlah kalorinya ya...
Dimana kita bisa secara kalori defisit, tapi secara aspek kesehatan dan nutrisi tetap terjaga.
Nanti akan saya beritahu berapa jumlah kalori yang harus kamu konsumsi untuk diet di-bab
berikutnya.

Saya juga nanti akan beritahu, kenapa strategi diet lewat mengatur porsi makan adalah cara TERBAIK
dan PALING Efektif untuk membakar lemak.
Bahkan cara ini sudah sering digunakan oleh atlet kelas dunia seperti pemain bola, petinju,
bodybuilder, UFC fighter, dll.
Kamu bebas makan jenis APAPUN, asalkan kalorinya masih dalam defisit.
Selama ini orang beranggapan ada makanan ‘rahasia’ yang bisa dengan magic melunturkan lemak.
Realitanya…TIDAK seperti itu ya.
Kita intinya harus defisit kalori, disitulah pembakaran lemak terjadi.
Dan untuk mendapatkan defisit kalori itu cara yang TERBUKTI paling efektif adalah lewat mengatur
porsi makan.

Recap: Point Untuk Diingat:
DEFISIT KALORI adalah strategi diet membakar lemak yang sudah terbukti dan paling EFEKTIF.

Kenapa Olahraga Bukan Solusi Diet Terbaik?

Sudut pandang yang tepat adalah..Olahraga merupakan fitness tool/alat untuk kebugaran
tubuh..BUKAN weight loss tool/alat untuk membakar lemak.
Mengandalkan olahraga untuk pembakaran lemak/diet itu ibaratnya sama dengan kamu coba
menguras isi bak mandi dengan sendok makan.
Pekerjaan yang sangat melelahkan dan sangat sia-sia.
Bahkan di dunia nyata pun para atlit elit level dunia seperti fighter, weighlifter, body builder..saat
mereka ingin cutting/menurunkan kadar lemak tubuh..biasanya mereka harus fokus diet defisit
kalori untuk rentang beberapa bulan…biasanya 2-3 bulan, atau tergantung berapa banyak lemak
yang mau mereka bakar untuk mengikuti kontes tertentu.
Bayangkan skenario A:
Misalkan kamu latihan olahraga 1 jam weighlifting full intensity di gym…kamu akan bakar paling
sekitar 300 kalori. Itu kamu sudah capek..keringatan..dan sudah lelah abiss..baru 300 kalori habis
terbakar.
Padahal kalau kamu keluar dari gym, langsung pesan Caramel Macchiato di Starbuck..satu porsi saja
sudah 400 an kalori. Belum lagi kalau pesan cake, roti, atau makanan lainnya…bisa sampai 600 kalori
masuk minimal.
Ingat…!!! Weight loss itu adalah hanya tentang defisit kalori. Titik.
Dalam skenario A diatas…walaupun kamu sudah mati-matian angkat beban di gym…kamu tidak akan
membakar lemak apapun kalau kalori makannya masih kelebihan. Malahan kamu jadi surplus 200
kalori.
Bayangkan…hanya karena satu cangkir kopi dan roti saja…keringat mati-matian dan usaha di gym
jadi sia-sia. Bukannya membakar lemak….eh malah menimbun lemak.

Contoh Nyata: Olahraga Tidak menjamin Langsing
Itu kenapa atlet seperti sumo, lemak badannya besar semua…Cuma 1 alasannya…karena mereka
banyak makannya.
Begitu juga Strongman competitor dan Olympic weightlifter heavy weight..mereka memang sengaja
makan banyak untuk masuk kompetisi kelas tertentu…walaupun mereka latihan sangat intens
angkat beban berat 2 jam tiap hari…badan mereka gemuk semua. Olahraga rutin tiap hari 2 jam pun
tidak membuat mereka kurus.

Kristin Rhodes – Juara Strongwomen

**Bahkan di gym tempat saya biasa olahraga, banyak personal trainer dan instruktur yang badannya
melar walaupun mereka tiap hari “olahraga” dan bergerak…
Para petinju, ataupun body builder pada saat off-season pun sering jadi lebih gemuk walupun
mereka latihan intens tiap hari. Itu karena porsi makan mereka saat belum kontes lebih banyak, dan
tak terkontrol.
Lasha Talakhadze – Juara Dunia Olympic weighlifting
Bisa ngangkat 250 kilogram beban berat dari lantai…”olahraga” rutin dan intens tiap hari…tapi badan
gemuk?

Li WenWen – Juara dunia wanita angkat beban 180 kg objek bisa diangkat keatas kepala dari lantai –
olahraga rutin dan intens tiap hari – tapi gemukkk….??

Kembali lagi intinya Cuma 1. Mengandalkan olahraga biar langsing merupakan strategi diet yang
TIDAK EFEKTIF.
2 Contoh diatas adalah contoh dari JUARA DUNIA. Mereka adalah atlet level elit dunia..yang
mendedikasikan waktunya sejak kecil olahraga puluhan tahun untuk jadi juara. Bisa saya jamin tiap
hari minimal mereka ada latihan 1jam per hari. Tapi badannya terlihat gemuk.

Bahkan…saya bisa jamin 100%...kamu bisa langsing TANPA melakukan olahraga apapun. Kalau
kamu fokus ke defsit kalori lewat menjaga porsi makanan.

Itu juga kenapa saya sering lihat orang complain..mereka bilang sudah sering nge gym, dan jogging,
lari panas di terik siang hari, ikut kelas zumba, aerobic, ..tapi badannya gak langsing-langsing…
Padahal kalau dilihat dari kalorinya…mereka sudah sering surplus..apalagi jaman sekarang sudah
semakin gampang ngemil dan order makanan lewat online..gofood. grab food,dll Belum lagi promo
restoran bertebaran dimana-mana..Pantesan saja gabisa langsing..karena balik lagi…Orang jaman
sekarang sudah kebanyakan makan.

Recap: Point untuk Diingat
Fokus mencapai defisit kalori lewat mengurangi porsi makanan…BUKAN olahraga.

Ekspektasi & Mindset Saat Membakar Lemak
Saya mau membuat 1 hal jelas disini…
Membakar lemak adalah perjuangan jangka menengah-panjang. BUKAN jangka pendek.
Istilahnya,,Marathon..bukan Sprint
Ini adalah metode paling efektif yg sudah terbukti berdasarkan pengalam saya bertahun-tahun
menangani klien.
Diet jangka pendek = diet cepat = banyak aturan = banyak larangan makanan = gagal

Make it a Lifestyle
Jadi semua konsep diet yang akan saya ajarkan disini harus dijadikan LIFSTYLE ya…bukan seperti
trend harian jangka pendek.
Selama ini kita bisa gemuk overweight…ya memang karena Lifestyle kita sudah salah. Badan kita
gemuk tidak terjadi dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan….tapi akumulasi lifestyle pola makan
yang salah….bulanan…mungkin tahunan.
Oleh sebab itu..Pola makan diet yang saya paparkan disini harus menjadi LIFESTYLE.
Toh juga lifestyle makan yang saya ajarkan enak, bisa makan apa saja, dan tidak terlalu banyak
aturan. Hanya ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan.

Ekspektasi
Pada kategori jangka menengah, biasanya orang butuh diet sekitar 3 bulan untuk bisa turun 3-9 kg.
Ini cara yang sehat dan aman ya..Mau lebih cepat dan agresif lagi bisa…tapi TIDAK disarankan.
Karena bisa bahaya untuk kesehatan dan juga diet akan sangat ketat, alhasil mudah jenuh.

Jadi…jangan pernah berharap bisa turun 10 kg dalam 1 minggu…itu hanya BUALAN orang marketing
suplemen.

Bahkan seperti atlet dunia dan body builder professional pun biasanya mereka butuh diet 3 bulan an
untuk bisa mencapai target berat badan tertentu.
Mereka tidak diet 3 hari, tidak 1 minggu….paling minimal diet 30 hari.

Dan berdasarkan pengalaman saya, setiap orang yang punya mindset diet instan…99% akan gagal.
Dietnya biasanya akan sangat ketat, banyak pantangan, ujung-ujungnya jenuh, dan gak bisa
diteruskan.

Disini para pemula sering salah mengatur ekspektasinya..mereka sering termakan bualan iklan,
promosi, marketing di internet..yang bilang bisa turun 10 kg dalam 1 minggu.
Alhasil mereka dietnya akan sangat ketat, mati-matian tidak boleh makan ini..itu..tidak bisa makan
es krim, ga boleh makan nasi…dll…dan diet sangat menyiksa penuh aturan…yang akhirnya mereka ga
bisa pertahankan. Dan alhasil menyerah.
Siapapun yang coba diet ekstrim..ujung-ujungnya akan gagal.

Padahal, seperti yang kita bahas sebelumnya
Defisit Kalori adalah strategi paling ampuh dalam membakar lemak…Saat diet kita boleh makan
APAPUN…termasuk es krim, donat, nasi, dll…asal semua dalam target kalori diet kita.
Dengan demikian diet kita akan lebih menyenangkan dan dapat dipertahankan jangka menengahpanjang.

Nanti saya akan beritahu berapa kalori yang sebaiknya kita makan untuk bisa membakar lemak
setiap hari.

Recap: Point untuk Diingat
Kunci membakar lemak adalah Defisit Kalori. Kita bebas makan APAPUN selama kita makan dibawah
target kalori harian kita.
Rahasia Sukses Diet:
•
•
•

Konsisten Defisit Kalori
Jangka Mengenah-Panjang
Diet Nikmat & Fleksibel

Tips: Seberapa Sering Timbang Berat Badan
Sebaiknya timbang berat badan 1x seminggu, pada kisaran jam yang sama.
Tujuanya agar hasilnya lebih akurat, dan kita bisa fokus pada trend jangka menengah-panjang.
Cth: Saya menimbang berat badan tiap hari minggu jam 7 pagi (habis bangun sebelum minum
ataupun sebelum makan).
Kalau kita timbang berat badan tiap hari, hasilnya akan lebih fluktuatif karena tergantung kadar air
yang kita minum, makanan yang ada dalam perut, dll.

Target Berat Badan Ideal & Jumlah Kalori Diet
Berat badan ideal seseorang tergantung pada 2 hal:
1. Jenis kelamin
2. Tinggi Badan

Berikut tabel berat badan ideal dan jumlah kalori defisit selama diet untuk Wanita dan Pria. Silahkan
cari range ideal berat badan anda.
WANITA
Tinggi Badan
(cm)
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Berat Badan Ideal (Kg)
33-41
33-41
34-42
34-43
34-43
35-44
36-44
37-45
37-46
37-47
38-47
38-48
39-48
39-49
40-50
40-51
41-51
41-52
42-52
42-54
43-54
44-54
44-55
45-56
45-57
46-57
47-58
47-59
48-60
48-60
49-61
50-62
50-63
51-64
51-64

Eastimasi Maintenance
Kalori
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Saran Defisit Kalori
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

52-65
53-66
53-67
54-68
54-68
55-69
56-70
56-71
57-72
58-72
58-73
59-74
60-75
60-76
61-77
62-78
62-78
63-79
64-80

1800
1800
1800
1800
1900
1900
1900
1900
1900
1900
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500

PRIA
Tinggi Badan (cm)
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Berat Badan Ideal (Kg)
37-44
37-45
38-46
38-46
39-47
39-48
40-48
40-49
41-50
41-50
42-51
43-52
43-53
44-53
44-54
45-55
45-55
46-56
47-57
47-58
48-58
48-59
49-60
50-60
50-61
51-62
51-63

Maintenance Kalori
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

Saran Defisit Kalori
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1100-1200
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1200-1300
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400
1300-1400

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

52-64
53-64
53-65
54-66
54-67
55-67
56-68
56-69
57-70
58-71
58-71
59-72
60-73
60-74
61-75
62-76
62-76
63-77
64-78
64-79
65-80
66-80
66-81
67-82
68-83
69-84
69-85
70-86
71-87

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2300
2300
2300
2300
2300

1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1400-1500
1500-1600
1500-1600
1500-1600
1500-1600
1500-1600
1500-1600
1500-1600
1500-1600
1600-1700
1600-1700
1600-1700
1600-1700
1600-1700
1600-1700
1600-1700
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800
1700-1800

Cara Penggunaan Tabel Kalori Diet
Gampang…aja ya.. Kamu tinggal cari jenis kelamin dan tinggi badan, lalu lihat range rekomendasi
defisit kalori kamu.
Lalu makan setiap hari (paling tidak 90 hari pertama) pada saran range defisit kalori kamu sampai
berat badan ideal kamu tercapai.
Itu aja..Simpel kan. ☺

Misalkan kamu wanita tinggi 150 cm, maka defisit kalori harian diet kamu adalah 1100-1200.
Kamu bisa terus dalam range defisit 1100-1200 kalori per hari, sampai berat badan ideal kamu 4252kg tercapai.

Nanti akan saya berikan contoh lebih jelas bagaimana menggunakan table diatas…
Catatan:

Range berat badan ideal diatas hanyalah rekomendasi. Kalau kamu overweight, atau punya 10kg
lebih lemak yang harus dibakar, maka berat badan diatas akan menjadi target jangka panjang kamu.
Dalam 1 bulan maksimal saya targetkan lemak bisa dibakar 2-3 kg.
Selanjutnya mengenai ini akan kita bahas pada “diet break” dibawah ini….

Diet Break
Kalau kamu punya lebih dari 10 kg lemak yang harus dibakar, saran saya kamu harus melakukan diet
break selama 2 minggu setiap 3 bulan.
Diet break artinya, kamu makan dalam jumlah kalori maintenance.
Tujuannya untuk variasi, dan secara mental kamu tidak bosan harus defisit kalori terus.

Dengan kata lain, setelah 3 bulan defisit kalori…kamu istirahat dulu selama 2 minggu dengan makan
dalam kalori maintenance..sebelum lanjut diet defisit lagi utk 3 bulan berikutnya…begitu
seterusnya..sampai target berat badan kamu tercapai.
Weight loss ini sebenarnya usaha jangka panjang ya…apalagi buat kamu yang sudah terlalu
overweight (diatas 10kg).

Jadi saat diet break selama 2 minggu ini kamu bisa menambah porsi makan kamu lebih banyak
sehingga sesekali kamu bisa makan coklat, kue, es krim yang porsinya lebih besar. (Ingat: Harus
dalam target kalori maintenance)
Oh ya, selama defisit kalori pun kita sebenarnya tetap bisa makan es krim, coklat, kue, dll…hanya
saja kan porsinya lebih kecil.

Boleh gak saya terus defisit sampai berat badan saya ideal? Saya gak mau diet break.
Boleh. No Problem.
Hanya saja lebih baik untuk Break sejenak, setelah lama dalam kondisi defisit. Kadang sebagai
manusia kita bisa jenuh kalau melakukan seseuatu terlalu ketat.
Ini hanya strategi untuk menghilangkan kebosanan, dan agar kamu sesekali bisa makan lebih.

Seperti kita ketahui, bahwa kita sebaiknya turun 2-3 kg/bulan.
Jadi otomatis dalam 3 bulan, maksimal kita bisa turun sekitar 6-9 kilo

Contoh diet break:
Ayu, wantia dengan tinggi badan 150 cm, dan berat badan saat ini 65 kg.
Maka,
Berat Badan Ideal Ayu : 42sampai 52 kg
Kita buat saja, Ayu menargetkan berat badannya : 50 Kg
Maka, jumlah lemak yang harus dibakar = 65-50 = 15 kg
Berdasarkan tinggi badan Ayu 150cm, maka target defisit kalori harian adalah 1100-1200.

Dengan Konsep Diet Break,
Pada contoh kasus yang diatas, Ayu harus diet defisit kalori (1100-1200) selama 3 bulan…
Lalu diet break (maintenance sekitar 1700kalori) ..selama 2 minggu
Lalu lanjut lagi defisit kalori (1100-1200) selama 2 bulanan….
Jadi total estimasi diet adalah 5 bulan 2 minggu. (Skenario pakai metode diet break)

Contoh Tanpa Diet Break
Estimasi Waktu untuk Berat Badan Ideal : 15kg/3kg per bulan = 5 bulan
Maka Ayu akan konsisten defisit kalori (1100-1200) selama 5 bulan full non stop.

Jadi waktunya sedikit lebih lama (selisih 2 minggu lebih lambat) dengan diet Break, namun menurut
pengalaman saya diet break lebih baik dilakukan agar tidak jenuh, tidak bosan, dan bisa menambah
variasi makanan.
Jangan ragu kalau masih belum paham…nanti akan saya buatkan semua contoh menu/action plan
diet kita…di bagian penutupan.

Waktu Makan Saat Diet
Waktu kapan harus makan saat diet sebenarnya TIDAK BERPENGARUH sama sekali untuk mau
langsing.
Orang-orang sering melebih-lebihkan aspek ini, sampai sering membuat aturan spesial kapan harus
makan saat diet.
Padahal sebenarnya waktu kapan harus makan TIDAK ngefek samasekali.

Mau makan 1x sehari, 2x sehari, 3x sehari, 50x sehari, 600x sehari, tidak ada efek sama sekali.
Yang terpenting adalah DEFISIT KALORI.
Mau makan 5 menit sebelum tidur juga tidak ada efek untuk buat gendutin tubuh…karena yang
terpenting adalah DEFISIT KALORI.
Mau makan lemak pun tidak ada efek buat tubuh gendut…asal kalori harian kamu masih dalam
target DEFISIT KALORI.
Saya membebaskan kamu disini memilih meal timing, kapan harus makan…ASALKAN asupan kalori
harian kamu masih dalam range defisit yang sudah ditargetkan.

Saya pribadi melakukan dan menyarankan makan 2x sehari. Kadang ditambah 1x makan
kecil/snacking. Jadi total paling 2-3 kali per hari.

Intermittent Fasting
Intermittenf fasting adalah metode makan berpuasa. Ini adalah cara diet yang saya pribadi sering
pakai. Biasanya saya tidak sarapan pagi.

Saya biasanya makan jam 12 siang dan 7 malam. Sisanya minum air putih saja. Karena air putih itu 0
kalori ya.
Ingat…dalam intermittent fasting/puasa TIDAK ADA magic yang membuat kita langsing. Karena itu
hanya perkara strategi meal timing.
Intermittent fasting/puasa TANPA Defisit kalori = GAGAL

Yang terpenting adalah DEFISIT KALORI.

Banyak orang pikir metode diet berpuasa bikin langsing, jadi habis puasa…biasanya semua makanan
diembat..dijamin badannya pasti tetap…atau mungkin malah gemuk.
Hanya saja, yang membuat saya suka dengan style puasa intermittent fasting, adalah saya bisa
makan dalam porsi yang lebih besar saat siang dan malam. Itu aja. Gak kurang….gak lebih…

Jadi saat kita kenyang, dan puas…proses diet yang jangka menengah ini akan jadi lebih mudah
dilakukan, lebih enjoyable dan lebih lancar. Sehingga rasio sukses diet lebih tinggi.
Contohnya kalau target kalori diet saya 1300, maka siang hari saya bisa makan sekitar 600 kalori, lalu
malam hari 700 kalori lagi.
Strategi puasa intermittent fasting ini juga yang banyak dipakai orang-orang..kalau kamu mengikuti
fitness trainer luar negeri seperti Martin Berkhan, Brad Pilon, Greg Kinobody, mereka biasanya suka
puasa agar makannya bisa lebih besar saat siang dan malam. Bahkan dedi corbuzier pun melakukan
hal yang sama dengan konsep diet OCD nya.

Terlepas dari cara gaya makan manapun…..yang terpenting adalah DEFISIT KALORI
Kamu mau pakai cara makan yang lain pun bebas...
Contohnya dibawah ini…

Makan 3x sehari
Tidak sarapan pagi sebenarnya Aman, dan tidak berdampak pada kesehatan. Ini sudah dibuktikan
dalam riset kesehatan, dan saya pribadi juga menggunakannya. Asalkan total asupan kalori dan
nutrisi harian terpenuhi, maka semuanya aman-aman saja.
Sarapan, makan siang, makan malam, esensinya hanya meal timing..atau dengan kata lain kapan kita
memasukkan nutrisi pada tubuh kita. Toh juga kita TIDAK puasa total tanpa nutrisi selama 24 jam,
hanya melewati jam sarapan saja.
Walaupun saya menyukai metode intermittent fasting/puasa, tapi saya juga memberikan kamu
kebebasan pilihan buat sarapan.
Biasanya saya menyarankan gaya makan dibawah ini untuk klien yang memang hobi dengan
sarapan. Entah kenapa bagi mereka secara psikologi terasa aneh kalau nggak sarapan. Mungkin
sudah kebiasaan..Hehe…
Saya sarankan begini:
Misalkan target kalori diet 1200. Maka
Makan 1: Pagi: sekitar 200 kalori max. (Ubi rambat rebus, dan shake WRP/herbalife/susu lainnya)
Makan 2: Siang: sekitar 200 kalori. (Ubi rambat, telur, shake)
Makan 3: Malam sekitar 800 kalori. (Nasi, sayur, ikan, es krim, coklat)

Kembali lagi, kamu bebas bereksperimen dengan meal timing yang manapun…yang penting adalah
defisitnya tercapai.
Saya tidak melarang kamu makan es krim, atau coklat, dll….asalkan asupan kalori harian kamu masih
dalam target defisit kamu. Saya juga fans berat coklat..Tapi tetap bisa kok makan coklat atau es krim.
Asalkan dalam target defisit kalori harian kita.
Namun saya meyarankan sebisa mungkin tetap makan yang sehat ya…seperti sayur buah susu, dll.
Agar aspek kesehatan kita tetap terjaga saat diet.
Intinya kita mau diet ini menyenangkan dalam jangka menengah-panjang, tidak terlalu banyak
aturan..namun harus tetap disiplin dalam target kalori, tanpa harus terlalu ketat tidak boleh makan
ini itu….

Cara Menghitung Kalori Makanan
Bagian ini adalah bagian yang terpenting…karena sampai sejauh ini semua taktik diet yang efektif
berputar pada konsep defisit kalori.
Kalau mau membakar lemak…harus defisit kalori..Titik
Jadi pada saat masa diet, kita HARUS LEBIH SADAR akan makanan apa yang masuk ke mulut kita.
Karena tiap MAKANAN SEKECIL APAPUN ADA KALORINYA.

Apa itu Kalori???

Simpelnya kalori itu adalah satuan untuk energi. Tiap jenis makanan punya kalori(energi) nya
masing-masing.
Penyebutan satuan kalori kadang disingkat dalam kcal..ataupun kkal.
Sama aja yah…

Ada makanan yang kalori nya banyak, ada yang sedikit, dan ada juga yang tidak punya kalori.
Contoh:
•
•
•
•
•
•

Air putih itu 0 kalori
Gula 1 sendok itu 49 kalori.
Jadi kalau minum air putih campur gula 2 sendok (atau sering kita sebut teh manis), maka
ada 98 kalori
Nasi punya 130 kalori per 100 gram
Daging sapi punya 250 kalori per 100 gram
Jadi kalau kamu makan nasi putih 200 gram, plus pake daging sapi 100 gram, dan minum the
manis 2 sendok…maka kalori yang kamu dapatkan adalah 260+250+98= 608 kalori

Untuk mencari jumlah kalori makanan…sebenarnya jaman sekarang sangat gampang
•
•

Cari di google
Lihat label dikemasan makanan

Cara mencari kalori makanan di google
Ketik aja nama makanannya di google.
Misalkan mau cari kalori Nasi, maka ketik “rice calories”

Dalam contoh diatas, 100 gram nasi ada 130 kalori.

**Tentunya kamu akan perlu timbangan makanan digital…kamu bisa beli timbangannya di swalayan
terdekat, ataupun tokopedia. Harganya murah kok, sekitar 35 ribuan. Sangat direkomendasikan.
Saya pribadi juga punya timbangan, karena memang sangat krusial dibutuhkan.
https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=timbangan%20digital%20makanan

Misalkan mau cari kalori apel, maka ketik “apple calories”

Dalam contoh diatas 100 gram apel ada sekitar 52 kalori.
Atau kamu juga bisa mengklik website teratas yang muncul di google, saat melakukan pencarian
kalori makanan.

Selanjutnya tinggal masalah berapa berat (gram) dari makanan tersebut yang mau kamu konsumsi
untuk masuk dalam target harian. Untuk mengukur berat (gram), kita bisa beli timbangan makanan
digital.

Saya biasanya kalau makan nasi itu 200 gram sekitar 260 kalori biar puas.
Lalu rebus telur ayam 1 buah sekitar 80 kalori
Plus ikan sekitar 240 kalori.
Lalu kombinasi bayam brokoli wortel sekitar 80 kalori.
Plus es krim coklat oreo cornetto 240 kalori
Total makan malam sekitar 900 kalori.
Dietnya mengeyangkan…dan enak buanget….

Saya pribadi sangat menyarankan kamu beli timbangan makanan digital..murah kok..paling dibawah
50 ribu..bisa dicari di swalayan terdekat ataupun tokopedia.
Yang terpenting adalah kita catat saja estimasi kalori makanan diet kita sehari hari…lalu coba
konsisten dengan pola makan tersebut..biar semua bisa gampang dilakukan diawal.
Lalu diminggu berikutnya…kalori makanan tersebut bisa kita hapal karena sudah sering kita makan.

Kegunaan Penting Timbangan Makanan
Dengan timbangan makanan itu kita bisa men-track berapa berat jumlah makanan yang harus kita
makan agar mencapai target kalori tertentu.

Contohnya saya mau makan nasi 260 kalori…maka saya akan timbang berat nasi saya sebanyak 200
gram dengan timbangan digital itu. (ingat 100 gram nasi, ada 130 kalori…silahkan cek google)
Contohnya saya lagi pengen makan ubi rambat rebus sebanyak 170 kalori…maka saya akan timbang
berat ubi rambat saya seberat 200 gram. (ingat 100 gram ubi rambat ada sekitar 85 kalori….silahkan
cek google)
Simpel kan.

Cara melihat kalori makanan di label makanan
Cara kedua untuk melihat kalori makanan adalah dengan melihat kalori di label kemasan makanan.
Ini adalah cara paling gampang…daripada cara cari kalori makanan di google..hehe..
Karena cara melihat kalori label makanan ini, TANPA pakai timbangan. ☺
Semua informasi kalori sudah TERTULIS DIBELAKANG KEMASAN MAKANAN.

Karena ada kalanya saat diet kita juga mau membeli makanan yang ada di supermarket. Mau itu
susu, roti, minuman manis, dll.. Semua ada kalorinya…dan bisa dilihat di belakang kemasan makanan
tersebut.

Contoh:

Sangat gampang bukan…kamu tinggal lihat di label makanannya..BOOM..selesai

Haruskah saya beli susu/suplemen?
Tidak.
Susu/suplemen TIDAK punya magic dalam membakar lemak.

Hanya saja dalam konteks diet, untuk mempermudah mendapatkan makanan yang rendah kalori
tinggi nutrisi..kita bisa menggunakan susu/suplemen. Seperti entrasol, WRP, atau shake herbalife.
Selain itu susu/suplemen juga bisa mempermudah tracking kalori.

Misalkan tiap pagi, saya tinggal ambil 2 sendok shake herbalife…campur gula sedikit maka saya
dapat 100 kalori yang sehat dan mengeyangkan.
Susu/suplemen hanyalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan.
Tapi bukan kewajiban ya…

Bukan Jualan Suplemen

Saya bukannya mau jadi tukang jual suplemen..itu hanya saran. Saya juga tidak dapat komisi atau
keuntungan sepeser pun kalau produk susu/suplemen mereka laku..
Kamu bisa kok tetap langsing tanpa susu/suplemen. Kalau kamu punya waktu utk masak, silahkan
diet dengan makanan utuh seperti ikan sayur buah..itu juga sehat dan lebih hemat.

Hanya saja biar proses diawal diet lebih gampang…kita bisa menggoptimalkan jenis makanan kita
dengan memilih susu/meal replacement merek tertentu. Kamu bebas pilih merek apa saja..
Merek yang saya sarankan (semua bisa kamu beli di supermarket atau tokopedia):
•
•
•
•

Susu Entrasol
Susu protein L Men
Shake herbalife
Susu WRP

Di bab berikutnya akan saya buatkan contoh meal plan saat diet.

Action Plan – Contoh Menu Makanan: Let’s do it!
Style A (Intermittent fasting)
Pada style A ini saya menggunakan intermittent fasting/puasa.
Saya pribadi sudah lebih dari 5 tahun menggunakan style intermittent fasting ini. Dimana pagi
berpuasa, tidak sarapan…hanya minum air putih…lalu makan di jam 12 siang dan makan besar skitar
jam 7 Malam hari.

Misalkan saya adalah wanita tinggi 155cm, maka target kalori harian saya adalah 1200-1300.
Pada 90 hari pertama, berikut adalah contoh makan saya tiap hari (boleh diubah jenis makanannya
ya..)

Pagi: 0 kalori (Hanya minum air putih hangat sampai jam 12 siang)

Jam 12 Siang: 400 kalori (Ubi rambat rebus 290gram+1 jeruk + shake herbalife coklat)
Simpel dan mudah di prepare pagi hari, lalu bawa ke kantor.
Cukup luangkan 45 menit di pagi hari untuk merebus ubi rambat, lalu masukkan ke Tupperware.

Jam 7 Malam: 800 kalori (Nasi+ Sayur Bayam Wortel Brokol+Ikan+Es krim magnum almond + Kit
Kat)

Total kalori diatas sekitar 1210.
Atau kadang saya ganti es krim magnum jadi cornetto.kalorinya hampir sama sekitar 1230..(bebas
yaa)

Kesimpulan:
Style diatas adalah contoh. Untuk memberikan kamu gambaran, bagaimana contoh makan yang
enak saat diet.
Silakan sekreatif mungkin mengembangkan style makan diatas. Kuncinya asalkan semua masih
dalam target kalori.
Sebagian orang contohnya suka memodifikasi style puasa B, dengan contoh dibawah ini
Pagi: 0 kalori
Siang: 300 kalori
Sore: 200 kalori (camilan)
Malam: 700 kalori (Makan besar)
Total kalori: 1200

Cara diatas boleh, dan tidak ada masalah.

Saran saya, pilih pola/style makan yang bisa kamu ikuti. Lalu konsisten disitu.
Agar pola makan dietnya jadi mudah.

Kalau kamu terus mengganti style, takutnya nanti jadi susah mengingat jumlah kalori yang masuk.
Terkecuali kalau kamu memang disiplin men-track kalori harian.
Untuk pemula, sebaiknya pilih 1 style saja dan lakukan itu dalam 90 hari. Biar jadi kebiasaan.

Style B (3x Makan Perhari)
Style B ini cocok buat kamu yang sudah terbiasa sarapan.
Berikut ini Style B, dimana kamu makan 3x sehari.

Trik nya, saya sengaja menyimpan kalori lebih tinggi di malam hari, agar lebih leluasa makan di
rumah.
Makan pagi dan siang, sengaja dibuat simpel agar tidak repot. Apalagi buat kamu yang kerja
kantoran.

Lalu pulang kerja di malam hari, kamu bisa makan lebih besar karena biasanya pulang kerja kamu
punya waktu dirumah untuk menyiapkan makanan.

Misalkan target kalori harian 1200-1300 kalori.
Pagi: 200 Kalori (Ubi rambat 138gram+ susu herbalife rasa coklat)

Siang: 200 Kalori (ubi rambat 138gram + susu herbalife coklat)
*sama seperti sarapan pagi..Keep it simple..Nutrisi juga sudah tinggi dengan mengkonsumsi menu
ubi rambat dan shake ini.

Malam: 800 Kalori (Nasi 1 cup +bayam brokoli wortel +ikan + es krim Magnum Almond + kitkat)

Total kalori diatas mencapai 1210.

Style B diatas hanyalah contoh. Boleh ditiru. Tapi kalau mau dimodifikasi juga boleh. Yang terpenting
adalah Kalori. Kamu harus bisa mencapai kalori defisit harian.

Kalau saya mau sesekali makan diluar gimana?
Bisa. Namun harus diakui, kita harus lebih strategis.
Tapi sangat bisa dilakukan.

Intinya harus tetap defisit kalori…mau makan apa aja bebasss..

Misalkan sabtu ini, saya mau malam mingguan….
Contoh berdasarkan tinggi badan 150 cm dan jenis kelamin wanita, kalori defisit saya adalah 12001300.
Karena saya tahu akan hangout nanti malam, maka saya akan atur dari awal jadwal makan 2x,
dengan kalori terbesar saya simpan untuk malam hari.
Contoh:
Makan pertama: Siang jam 12 (sekitar 300 kalori max)
Makan kedua: Malam waktu hangout (nasi goreng telur + jus sekitar 1000 kalori).

Ingat, yang namanya lagi fase diet akan dibutuhkan disiplin & pengorbanan. Kita tidak bisa
seenaknya makan banyak-banyak.
Kita bebas makan apapun asalkan porsinya diatur (kalori).
Toh juga, proses diet ini hanya sementara…bukan selamanya…
Toh juga menu makan kita tetap enak kok. Boleh makan apa aja.. ☺
Habis diet, kita bisa dalam kalori maintenance yang lebih besar.
Jadi komitmen dan disiplin itu diperlukan ya.
Recap:
•
•
•

Fokus kepada Defisit Kalori agar bisa Langsing.
Lakukan Defisit kalori Minimal 90 hari pertama
Kamu bisa lupakan olahraga…asalkan tiap hari defisit kalori..maka berat badan akan terbakar
otomatis

Bonus: Bazooka - Akselerasi Diet
Ada 1 lagi bonus yang mau saya bagikan, yaitu cara gampang untuk mempercepat proses
pembakaran lemak.
Ingat ya..!! Yang terpenting adalah defisit kalori dari makanan. (Semua sudah kita bahas diatas)
Untuk akselerasi diet..ini adalah tambahan..boleh dilakukan atau tidak. (Sebaiknya sih dilakukan biar
lebih cepat hasilnya)
Kita akan tambahkan 1 elemen lagi…yaitu…JALAN SANTAI

Jalan santai adalah teknik yang sering dipakai dalam dunia atlet, terutama para body builder untuk
mempercepat pembakaran lemak. Terutama saat mereka sudah mau masa kontes/show.

Saran saya lakukan jalan santai sekitar 45-60 menit, 3 kali seminggu. Gampang kan.
Kita ga perlu ngos-ngos an, ga perlu ngangkat berat, ga perlu sampai pegal sendi…..lemak bisa lebih
cepat terbakar…hanya dengan jalan santai.
Ingat ya..Jalan santai…BUKAN jogging, BUKAN lari..apalagi BUKAN sprint..

Estimasi kalori yang kamu bisa keluarkan kalau jalan santai selama 1 jam, adalah sekitar 150-300
kalori.
Lumayan kan…

Kelebihan lain dari jalan santai ini adalah…ini adalah aktivitas yang aman, bisa untuk membakar
lemak, tidak terlalu melelahkan, dan tidak berbahaya..jika dibandingkan dengan angkat beban di
gym, atau ikut kelas zumba, aerobic, dll.

Kalau kamu angkat beban, ada risiko cidera, apalagi kalau kamu masih pemula dan punya kadar
lemak terlalu tinggi. Takutnya sendi kamu tidak kuat untuk menopang beban tubuh, dan ekstra
beban dari barbell. Lebih baik fokus ke defisit kalori plus lakukan jalan santai saja.
Begitu juga dengan zumba, dan aerobic..kadang kalau sudah terlalu gemuk, kita susah gerak dan
nafas cepat lelah. Jadi solusinya lebih baik fokus ke defisit kalori plus lakukan jalan santai saja.
Nanti saat lemak tubuh kamu sudah berkurang….nah disitu kamu bebas untuk ikut angkat beban di
gym, ataupun ikut kelas zumba, aerobic, dll.

Jadi lakukan jalan santai ya sebagai strategi akselerasi diet kita.
Cukup 3x seminggu, 45-60 menit per sesi.

Rangkuman Intisari Fat Bomber
•
•

WAJIB: Defisit Kalori (paling tidak 90 hari pertama)
Bonus: Jalan santai 3x seminggu (45-60 menit per sesi)

Dijaminnnn langsing!!!

Keep it Simple…Ingat 2 point diatas.
Don’t overcomplicate things.

Contoh Kasus Menghitung Lama Diet &Jumlah Kalori
Contoh 1:
Anggi adalah wanita dengan tinggi badan 150 cm, berat badan saat ini 65kg.
Maka, target berat badan ideal adalah 52 kg (lihat table di bab sebelumnya).
Lemak yang harus dibakar: 65-52=13 kg
Estimasi mencapai berat badan ideal = 13/3 = 4,3 bulan.

Maka diet plan Anggi adalah seperti berikut:
Defisit: 3 Bulan pertama. 1200-1300 kalori tiap harinya.
Mainteance: Diet break, 1700 kalori tiap harinya selama 2 minggu.
Defisit: 1,3 bulan selanjutnya. 1200-1300 kalori.

Contoh 2:
Ratna adalah wanita dengan tinggi badan 160 cm, berat badan saat ini 67 kg.
Maka, target berat badan ideal adalah 60 kg (lihat table di bab sebelumnya).
Lemak yang harus dibakar: 67-60=7 kg
Estimasi mencapai berat badan ideal = 7/3 = 2,3 bulan.

Maka diet plan Ratna adalah seperti berikut:
Defisit: 3 Bulan pertama. 1200-1300 kalori

Contoh 3
Budi adalah pria dengan tinggi badan 170cm, dan berat badan 76 kg.
Maka, target berat badan ideal adalah 66 kg (lihat table di bab sebelumnya).

Lemak yang harus dibakar: 76-66=10 kg
Estimasi mencapai berat badan ideal = 10/3 = 3,3 bulan.

Maka diet plan Budi adalah seperti berikut:
Defisit: 1400-1500 kalori tiap harinya selama 3 bulan pertama.
Maintenance: 2 minggu berikutnya: 2000 kalori
Defisit: sekitar 2 minggu berikutnya: 1400-1500 kalori

Shopping List
Timbangan digital Makanan (untuk mengukur berat gram makanan)
https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=timbangan%20digital%20makanan

Sendok takar set (untuk mengukur porsi makanan tipe berupa bubuk)
https://www.tokopedia.com/search?q=sendok%20takar%20set

Susu WRP (untuk meal replacement bernutrisi rendah kalori)
https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=susu%20wrp

Susu herbalife rasa coklat (untuk meal replacement bernutrisi rendah kalori)
https://www.tokopedia.com/search?st=product&q=susu%20herbalife%20coklat

Kontak Saya
Jika kamu ada pertanyaan seputar materi Fat Bomber atau pun hal lainnya
Silakan kontak saya lewat email ya…
fatbomberzone@gmail.com

Terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga Fat Bomber.

Jangan lupa ikut fat bomber challenge ya…kirim foto before after kamu dan menangkan jutaan
rupiah.

Fat Bomber Challenge – Before After
Ingat untuk join challenge foto before after diet FatBomber ya.
Tujuannya biar punya target untuk langsing dan kamu lebih termotivasi untuk diet.
Kirim foto hasil diet kamu. Berhadiah jutaan rupiah juga lohh.
Klik disini
https://prima247.com/beforeafter

