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Camilan Saat Liburan

Artikel : 

Snak Sehat untuk Menemani LiburanBagi yang mencoba untuk mempertahankan berat badan yang sehat,
mengelola diet yang dipengaruhi kondisi medis, atau menghindari potensi alergen makanan, saat liburan
adalah situasi yang sangat menggoda tapi. Di hari normal, Anda mungkin bisa mendisiplinkan diri dengan
menu diet Anda. Namun, bagaimana jika liburan tiba? Liburan adalah waktu untuk memanjakan diri, dan
tentu saja lidah Anda. Apa saja camilan yang biasanya menemani liburan Anda?CokelatSulit untuk
menghindari cokelat selama liburan. Cokelat mengandung kafein, stimulan yang dapat memicu sakit
kepala dan masalah pencernaan pada beberapa orang. Anda harus ekstra hati-hati ketika memilih cokelat
.Cruchy SnackCamilan renyah biasanya sarat dengan alergen makanan, termasuk gandum, susu, kedelai,
wijen, almond, dan kacang-kacangan. Makanan populer seperti kacang tanah, kacang almond , kacang
mete, hazelnut, pecan, walnut merupakan alergen makanan yang umum. Bagi sebagian orang, makanan ini
dapat menyebabkan reaksi alergi yang serius. Jenis sereal yang digunakan juga mengandung barley malt,
yaitu bahan gluten yang dapat menjadi bahaya bagi mereka dengan penyakit celiac. Untuk lebih aman,
pilih varietas bahan sereal yang bebas gluten.EggnogEggnog adalah camilan yang sarat gula dan lemak.
Untuk memangkas lemak dan kolesterol, gunakan susu skim dan kurangi jumlah telurnya, mengganti telur
dan krim sebagai pengental dengan vanili puding bebas gula.FruitcakeCamilan ini berbahan dasar buah,
namun kebanyakan mengandung setidaknya beberapa jenis kacang-kacangan (kacang tanah, almond, atau
alergen makanan umum lainnya).GingerbreadKue jahe bisa menjadi salah satu camilan yang lebih bergizi
saat liburan. Namun berhati-hatilah, sebab proses memanggang roti jahe biasanya menggunakan banyak
mentega, telur, dan gula.PaiPai terbuat dari apel, labu, pecan, yang dipanggang dengan mentega lalu
dibubuhi whipped cream atau eskrim. Jika Anda memasak pie, pilih produk susu rendah lemak, dan
gunakan minyak sehat seperti canola. 
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