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Belum Ada Perbaikan Gizi dari Restoran Cepat Saji

Artikel : 

Fenomena makanan cepat saji sepertinya telah begitu menjamur di mana-mana, baik negara Indonesia
maupun Amerika yang merupakan negara maju pun mengalami kesulitan beralih dari makanan cepat saji.
Di Amerika, lebih dari 25% penduduk
 makan makanan cepat saji dua kali atau lebih dalam seminggu. Sebuah studi selama 14 tahun yang
diterbitkan dalam American Journal of Preventive Medicine menunjukkan bahwa menu makanan penduduk
tidak memperbaiki kualitas gizi mereka.Berikut adalah daftar makanan cepat saji terpopuler dalam
rentang tahun 1997 sampai 2010:&bull; McDonald&bull; Burger King&bull; Wendy&rsquo;s&bull; Taco
Bell&bull; Kentucky Fried Chicken (KFC)&bull; Arby&rsquo;s&bull; Jack in the Box&bull; Dairy Queen
Apakah anda menggemari salah satunya? Jika benar demikian, tampaknya anda perlu mempertimbangkan
pilihan anda. Setelah para peneliti mengevaluasi kualitas gizi dari restoran cepat saji, hasilnya
mengecewakan. Kualitas gizi makanan cepat saji hanya meningkat tiga poin dari 45 ke 48 pada skala 100
selama periode penelitian. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, skor tetap tidak berubah untuk buah,
sayuran, biji-bijian dan minyak, namun justru meningkatkan kalori dari lemak padat, penambahan gula,
serta daging dan kadar lemak jenuh. Adapun untuk susu dan sodium mendapat skor lebih buruk. Hasil ini
mengecewakan mengingat skor 48 lebih rendah dari diet Amerika yang rata-rata pada angka 55, sehingga
jauh dari ideal.Sejumlah restoran, termasuk Kentucky Fried Chicken dan Jack in the Box meningkatkan
nilai gizi dengan menawarkan lebih banyak protein dan pilihan gandum, serta menurunkan gula dan kadar
lemak jenuh. Namun, restoran lain seperti Burger King menuju ke arah sebaliknya dengan meningkatkan
natrium dan lemak jenuh.Beberapa perubahan yang dapat meningkatkan rating gizi makanan cepat saji
dapat ditempuh salah satunya dengan cara mengurangi ukuran porsi dan menawarkan lebih banyak
pilihan buah dan sayuran. Beberapa restoran besar di Amerika juga sudah mulai menampilkan jumlah
kalori pada papan menu mereka, "Dampak pelabelan kalori pada menu makanan seharusnya
diimplementasikan secara nasional sehinggapun
 konsumen menjadi terbiasa melihat jumlah kalori pada menu," kata Wootan, salah seorang
peneliti.Masyarakat Amerika mengonsumsi sekitar sepertiga dari kalori mereka di luar rumah. Bagaimana
dengan masyarakat Indonesia? Jika penyedia makanan tidak bertanggung jawab untuk menawarkan
makanan-makanan sehat, maka bisa jadi menu-menu tersebut berkontribusi besar terhadap masalah
kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan diet, seperti diabetes dan obesitas.Sumber
artikel:http://healthland.time.com/2013/05/08/fast-food-restaurants-have-not-improved-much Sumber
foto:http://www.zenlifesolutions.com/wp-content/uploads/2013/02/no-fast-food.jpg
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