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Pantau Indeks Glikemik Anda

Artikel : 

Memang benar bahwa karbohidrat sangat penting karena memberikan energi bagi tubuh kita untuk
berbagai macam aktivitas. Karbohidrat yang baik adalah karbohidrat yang dicerna secara lambat
sehingga meningkatkan tingkat gula darah secara bertahap. Dampaknya adalah membantu kita
mengendalikan nafsu makan dan mengontrol kadar kolesterol. Namun, ada beberapa jenis karbohidrat
yang apabila kita konsumsi akan dengan cepat menaikkan kadar gula darah. Jenis karbohidrat yang
manakah yang sering anda konsumsi? Anda dapat menggunakan indeks glikemik sebagai alat bantu
memilih karbohidrat dengan hati-hati. Indeks glikemik (GI) dapat membantu mengukur tingkat karbohidrat
pada makanan dan pengaruhnya terhadap gula darah kita. Indeks glikemik membuat skala 0-100
berdasarkan pengaruh makanan dalam meningkatkan kadar glukosa darah dengan memecah karbohidrat
menjadi gula untuk energi. Efek keseluruhan GI makanan tertenuu dan jumlah karbohidrat dalam makanan
disebut beban glikemik (GL). Makanan yang tinggi GI memecahkan karbohidrat dengan cepat, dan dengan
cepat pula menaikkan kadar gula darah. Sebaliknya, makanan yang indeks GI-nya rendah mencerna
karbohidrat secara perlahan, dan ini sangat membantu mengontrol glukosa darah dan kadar kolesterol
bagi penderita diabetes. Dengan mengontrol dan menunda rasa lapar, diet rendah GI juga telah
ditunjukkan untuk mengatur berat badan.
 Diet makanan rendah GI menurut sebuah studi telah terbukti menampilkan hasil terbaik secara dalam
menurunkan LDL (kolesterol jahat) dan memangkas massa lemak tubuh. The Human Nutrition Unit
University of Sydney di Australia menyarankan agar seseorang tidak perlu terpaku pada angka, melainkan
lebih fokus dalam memilih makanan yang terbukti menyehatkan. Di bawah ini ada beberapa tips memilih
makanan jika anda berencana melakukan diet GI:Pertama, pilihlah makanan yang segar. Secara umum,
makanan olahan biasanya lebih tinggi indeks glikemik, namun tidak semua masakan demikian. Lebih
sederhananya, pilihlah makanan yang berserat tinggi. Makanan tinggi serat akan mengalami proses yang
lambat ketika dicerna namun tetap mengandung karbohidrat. Jadi, jangan pernah anda berpikir
menyingkirkannya dalam menu makan anda, melainkan pilih yang rendah GI. Makanan yang berbahan
daging, tahu, telur, serta jenis buah-buahan berkarbohidrat seperti alpukat dapat menjadi variasi menu
anda karena mereka hanya memiliki angka GI yang rendah. Keunikan struktur tepung dalam jenis
makanan pasta membuatnya kurang dapat memecah karbohidrat dengan cepat. Pasta tergolong makanan
mewah karena harus dimasak secara khusus. Terlebih apabila anda memasaknya dengan menambahkan
bahan asam seperti saus maka itu lebih baik karena dapat menurunkan kadar GI-nya.Berikut adalah
beberapa tingkat GI dari beberapa sampel makanan: GI rendah (55 atau kurang): oat, pasta al dente,
kacang merah GI menengah (56-69): kentang, oatmeal, popcorn, beras merah, roti gandum GI tinggi (70
ke atas): kentang tumbuk instan, kentang putih panggang, nasi, corn flakes, bagel putih, popcorn, kentang
goreng.Referensi:Red Orbittahesta.com
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