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Makanan Minuman

2. Buah-buahan (Harus Segar)
2. Jus Buah-buahan (Harus Segar)

1. Sayuran (Masak Sekedarnya) 1. Jus Sayuran (Harus Mentah)

- Rumput Laut
- Ceremai 
- Buah Seri Kersen
- Kesemek
- Belewah
- Manggis (Telan Bijinya)
- Duku (Telan Bijinya)
- Pisang
- Berbagai Jenis Jeruk
- Markisa
- Srikaya
- Delima

- - Lemon 
- Melon
- Semangka
- Nanas
- Jeruk Keprok
- Jeruk Bali
- Grapefuit (Jeruk Pahit)
- Buah Naga Merah

- Anggur Merah
- Berbagai Jenis Pir 
- Apel Merah
- Kiwi
- Strawberry
- Pepaya
- Alpukat
- Sirsak, dll.

- Rumput Laut
- Bawang Bombay
- Akar Teratai
- Asparagus
- Sawi Hijau
- Kacang Panjang
- Buncis
- Jagung
- Berbagai Jamur
- Kailan
- Kale
- Pakis

- Daun Kacang
- Tekokak
- Leunca
- Daun Kencur
- Paprika
- Terong
- Edamame (Kedele Segar)
- Jengkol (Upayakan Doyan)
- Pete (Upayakan Doyan)
- Pare
- Pakchoy (Sawi Gendut)
- Dll Sayuran Hijau/Merah

Sebagian bahan dapat dicampur dan dibuat Gado-gado atau
Karedok atau Salad.

- Wortel 
- Lobak 
- Seledri Besar 
- Tomat  
- Timun
- Brokoli
- Kembang Kol
- Bit
- Bayam Hijau
- Bayam Merah
- Sawi Putih (Petsai)
- Selada
- Taoge
- Pare (Jika Tahan Pahit)
- Sunkist Berikut Kulit (Untuk Mengurangi Bau Sayuran)

-

3. Bumbu

Semua bahan agar dimakan sebanyaknya dan semampunya, termasuk bumbu juga harus dimakan 
sebanyak mungkin. Lebih baik jenisnya beragam dari pada jumlah banyak tapi tidak beragam.
Semua buah-buahan yang dapat dimakan kulitnya, harus dimakan juga kulitnya itu. Biji Anggur 
agar dikunyah atau ditelan. Sehari agar mengonsumsi masing-masing jus sebanyak minimal 3 kali.

Jika sanggup maka buah-buahan ini dapat dimakan 
langsung tanpa dibuat jus, namun bagi yang lambungnya 
kecil, sebaiknya dibuat jus agar jumlah volume buah yang 
dikonsumsi tidak terlalu sedikit.

3. Lainnya
- Tauco
- Merica
- Bawang Putih (Mentah)
- Bawang Merah
- Cabe Merah / Keriting
- Jahe
- Kunyit
- Kencur
- Lengkuas
- Asam Jawa
- Jeruk Purut / Nipis
- Kaffir Lime
- Jintan

- Ketumbar
- Kapolaga
- Adas
- Adas manis
- Cengkeh
- Sereh (Sebanyaknya)
- Daun Salam (Sebanyaknya)
- Daun Jeruk Purut (Sebanyaknya)
- Biji Pala
- Daun Bawang (Sebanyaknya)
- Seledri Kecil (Sebanyaknya)
- Kemangi dan Wansui
- Kayu Manis Cinamon

- Air Alkali
- Air Kelapa Tua (Kelapa Parut)

Penderita Penyakit Jantung agar tidak mengkonsumsi 
terlalu banyak.

- Green Tea (Teh Hijau Korea/Jepang)
- Wedang Jahe
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Semua bahan-bahan tersebut selain mengandung zat aktif Antikanker, juga membuat pH 
tubuh menjadi tinggi atau bersifat Alkalis (Basa) sehingga kanker tidak dapat berkembang 
dan bahkan bisa lenyap dalam suasana Alkalis, baik mati atau berubah sifat menjadi sel 
normal.

Sel kanker hanya dapat terbentuk dan berkembang dalam suasana tubuh yang Asam (Acid), 
jika suasana tubuh bersifat Akalis (pH tinggi di atas 7 maka sel kanker sulit tumbuh dan 
berkembang.
 

Secara teoritis , jika pH tubuh dapat ditingkatkan menjadi 8,5 maka sel kanker akan lenyap 
namun belum ditemukan cara untuk meningkatkan pH tubuh sampai setinggi 8,5. 
Secara teoritis, pH tubuh dapat ditingkatkan menjadi 8,5 jika meminum cairan yang bersifat 
Alkalis sampai 30 liter sehari. Cairan tersebut antara lain jus sayuran dan buah-buahan atau 
air alkalis. 

Hal ini mustahil dilakukan karena orang tidak mungkin dapat mengonsumsi cairan sebanyak 
itu, jika pun mungkin maka cairan sebanyak itu dapat mengakibatkan tubuh  keracunan air 
yang jauh lebih berbahaya dari pada kekurangan air (dehidrasi), karena kelebihan air akan 
menghambat kerja jantung dan mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. 
Oleh karena itu, sudah cukup jika tubuh dapat memiliki pH 7,4 atau minimal 7 (pH Netral) 
karena dengan pH 7 atau lebih, sel kanker akan terhambat, dan kerja obat herbal antikanker 
akan sangat terbantu. 

Akan tetapi bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan Kemoterapi, harus diperhatikan 
bahwa pH 7,4 ini kemungkinan dapat menghambat atau bahkan menetralisir obat 
Kemoterapi.


