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9 Makanan Terburuk untuk Dikonsumsi 

Oleh RealBuzz | Yahoo She – Sen, 16 Apr 2012 11:33 WIB 

Kami tidak mengatakan, makanan-makanan di bawah ini tidak boleh lagi 

Anda konsumsi. Tetapi berusahalah menghindari makanan di bawah ini dalam menu Anda, jika 

Anda ingin mempertahankan nutrisi dan menurunkan berat badan. 

 

1. Pencuci mulut yang digoreng 
 

Pada dasarnya makanan pencuci mulut sudah memiliki kadar lemak dan gula yang tinggi. Jadi 

bayangkan betapa buruknya jika dihidangkan dengan cara digoreng. Dan jangan terlena dengan 

pisang goreng atau nanas goreng mentang-mentang buah. Karena dibuat dengan adonan 

pembungkus dan sirup, mereka adalah pencuci mulut yang buruk. 

 

2. Makanan yang digoreng dan berlapis keju 
 

Pada dasarnya, semua gorengan buruk bagi kesehatan. Jadi jika kentang goreng dilapisi keju, 

tentu makanan ini masuk dalam daftar paling buruk untuk dikonsumsi. Keju biasanya 

mengandung lemak 10 kali lebih bayak dari ikan dan daging putih. Apalagi ditambah karbohidrat 

goreng. 

 

3. Minuman bersoda 
 

Minuman ringan dan soda buruk bagi kesehatan karena mengandung banyak kalori, meskipun 

dikonsumsi dalam jumlah kecil. Berdasarkan hasil studi, minuman bersoda dapat meningkatkan 

risiko kerapuhan tulang alias osteoporosis, sakit gigi, dan serangan jantung. Selain itu, minuman-

minuman diet juga tidak direkomendasikan karena berpotensi meningkatkan risiko erosi gigi 

(karena gelembung-gelembung dalam minuman itu bersifat masam). 

 

4. Alcopop berwarna 
 

Alcopop adalah minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 4-7 persen. Alcopop 

mengandung kalori yang tinggi, karena mengandung gula dan alkohol berkalori. Ditambah lagi, 

minuman itu penuh pewarna dan perasa, yang membuatnya menjadi minuman yang cukup 

beracun. Panduan yang cukup praktis adalah, semakin cerah warna alcopop, maka semakin 

buruklah minuman itu untuk dikonsumsi. 

 

5. Makanan cair 
 

Oke, makanan cair memang tidak selalu buruk, namun makanan cair atau minuman makanan 

pengganti dapat menjauhkan Anda dari mengonsumsi makanan yang tepat. Makanan pengganti 

mungkin akan lebih cocok dikonsumsi orang yang sedang sakit, namun jangan biarkan makanan 

semacam itu menggantikan makanan alami. 
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6. Daging olahan 
 

Daging olahan punya nama lain “daging misteri”, karena tidak jelas apa yang terkandung di 

dalamnya. Namun satu hal yang pasti, jika daging olahan itu dikemas dalam kaleng dan jenis 

dagingnya tidak jelas, maka daging tersebut tidak baik bagi tubuh. Berusahalah untuk 

menghindari sosis dan salami, karena hasil olahan dengan lemak dan garam. 

 

7. Chicken nugget 
 

Chicken nugget hampir sama dengan sosis, yakni berasal dari daging sisa dicampur dengan 

tepung. Dan saat nugget-nugget kecil itu digoreng, maka akan meningkatkan levelnya sebagai 

makanan terburuk untuk dikonsumsi. Sepotong kecil nugget yang digoreng menyerap lebih 

banyak lemak dari hasil penggorengan itu. 

 

8. Donat 
 

Jika ada satu makanan yang melambangkan makanan junk food abad ke-21, itu adalah donat. 

Baik dilapisi, diisi, dikilapkan dengan gula dan selai, atau yang polos sekalipun, makanan ini 

tidak baik bagi tubuh. Bukan hanya sekedar masalah tepung halus dan gula halus, namun 

makanan ini juga digoreng dalam minyak sulingan. Donat akan mengganggu keseimbangan gula 

darah Anda, dan dapat mempercepat proses pembakaran, sehingga Anda akan cepat merasa lapar 

lagi. 

 

9. Sup Kaleng 
 

Sup memang bukan makanan yang buruk dan tidak layak dibandingkan dengan makanan-

makanan di atas. Namun jika sudah berbicara mengenai garam dan makanan kemasan, maka 

tentu saja sup kaleng masuk daftar. Akan jauh lebih baik bila Anda memasak sup sendiri. Bukan 

kalengan. 
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Minuman Soda Picu Stroke 

Oleh Innes | ghiboo.com – Jum, 27 Apr 2012 17:30 WIB  

Ghiboo.com - Penelitian terbaru menunjukkan minuman bersoda memicu risiko stroke. 

Mengonsumsi minuman bersoda secara rutin memberikan reaksi berantai pada tubuh yang dapat 

menimbulkan banyak penyakit, termasuk ancaman stroke. 

Para peneliti dari Institute for Health Clinic dan Harvard University Cleveland menganalisis 

43.371 pria yang mengonsumsi soda yang berpartisipasi pada studi lanjutan kesehatan 

profesional pada tahun 1986-2008. Sebanyak 84.045 perempuan juga diperiksa dalam program 

studi kesehatan perawat pada 1980-2008. Pada waktu itu, 2.938 perempuan dan 1.416 pria 

mengalami serangan stroke. 

Pada minuman bersoda yang mendapat pemanis tambahan, kandungan gula dapat meningkatkan 

secara drastis kadar glukosa dalam darah dan insulin. Reaksi ini berakibat tubuh tidak dapat 

menoleransikan glukosa, resistensi insulin, dan peradangan. Semuanya menjadi faktor risiko 

stroke iskemik. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pria dan perempuan yang mengonsumsi lebih dari satu 

porsi soda berpemanis gula setiap hari memiliki tekanan darah dan kolesterol dalam darah yang 

lebih tinggi, serta rendahnya melakukan aktivitas fisik. 

Orang yang sering meminum soda cenderung mengonsumsi daging merah dan produk susu. Pria 

dan perempuan yang mengonsumsi soda kalori rendah memiliki kemungkinan penyakit kronis 

dan Body Mass Index (BMI) yang lebih tinggi. Penyelidikan ini untuk memantau asosiasi 

konsumsi soda pada serangan stroke. 

Menurut Medicmagic (27/4), Penelitian ini mengingatkan pentingnya mencari minuman 

pengganti soda. Air putih tentu saja pilihan terbaik.  

 

 

 

http://www.ghiboo.com/
http://id.she.yahoo.com/foto/minuman-soda-picu-stroke-foto-103000692.html
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Fakta Tersembunyi Softdrink 

Oleh Fidelia | ghiboo.com – Kam, 26 Jan 2012 13:04 WIB 

 

Ghiboo.com - Softdrink atau minuman ringan bersoda, memang enak dan terasa segar apalagi 

kalau dingin. Hanya saja dibalik kesegaran yang ditawarkannya minuman ini sangat berisiko.  

Softdrink mengandung zat pewarna buatan, berbau kimia karbonat, asam fosfat, pemanis, bahan 

pengawet dan kafein. Kandungan gulanya rata-rata sebesar 8-12 sendok teh, jumlah yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan.  

Agar tidak penasaran dan bisa menjaga kesehatan sejak sekarang, berikut fakta-fakta 

tersembunyi dari kenikmatan sebotol Softdrink: 

1. Menguras kadar air dalam tubuh. 

Softdrink seperti diuretik yang malah menghisap kadar air didalam tubuh. Pemrosesan gula 

tingkat tinggi dalam softdrink dapat diatasi dengan cara meminum 8-12 gelas air untuk setiap 

botol softdrink yang diminum. 

2. Tidak bisa menghilangkan rasa haus 
Ini disebabkan softdrink bukanlah air yang diperlukan oleh tubuh. Dengan tetap tidak memasok 

air ke dalam tubuh kita terus - menerus akan menyebabkan dehidrasi seluler kronis, sebuah 

kondisi yang melemahkan tubuh pada tingkat serius.  

3. Menghancurkan mineral penting dalam tubuh 
Softdrink terbuat dari air murni yang juga dapat menghancurkan mineral penting dalam tubuh. 

Kekurangan mineral yang serius dapat menyebabkan penyakit jantung (kekurangan magnesium), 

osteoporosis (kekurangan kalsium) dan banyak lagi.  

4. Dapat membersihkan karat 

Softdrink bisa membersihkan karat pada bumper mobil dan benda logam lainnya. Bayangkan apa 

yang akan terjadi pada fungsi pencernaan dan organ tubuh lainnya. 

http://www.ghiboo.com/
http://id.she.yahoo.com/foto/fakta-tersembunyi-softdrink-foto-105816635.html
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5. Mempengaruhi pencernaan.  

Kafein dan jumlah gula yang tinggi dapat menghentikan proses pencernaan. Ini artinya 

metabolisme dalam tubuh bisa terhambat.  

Riset Membuktikan Merokok Bikin Bodoh 

Oleh Innes | ghiboo.com – Sel, 7 Feb 2012 20:34 W 

 

. 
Untuk menilai hubungan kebiasaan perokok dengan penurunan kognitif, peneliti meninjau kembali 

laporan dengan menggunakan enam penilaian status merokok para partisipan selama 25 tahun dan tiga 

penilaian tes kognitif yang dikumpulkan selama 10 tahun. 

 

Temuan yang dimuat dalam Archives of General Psychiatry menemukan perokok pria mengalami 

penurunan mental yang lebih cepat dibandingkan non perokok. Sementara perokok yang telah berhenti 

setidaknya selama 10 tahun sebelum penilaian pertama tes kognitif, masih menunjukkan adanya 

penurunan kognitif secara signifikan. 

 

"Perokok pria berusia 50 tahun menunjukkan adanya penurunan kognitif yang sama seperti pria non 

perokok berusia 60 tahun," papar Sabia, dilansir melalui abcnews, Selasa (7/2). 

 

Meskipun demikian, para peneliti tidak menemukan hubungan yang sama antara merokok dan penurunan 

fungsi kognitif pada wanita. Sabia menambahkan hal ini bisa saja terjadi karena wanita dalam kelompok 

usia ini lebih sedikit yang merokok dibandingkan pria. 

 

"Hasil penelitian kami menunjukkan adanya hubungan antara merokok dan kognitif, terutama pada pria 

yang berusia lebih tua," tambah peneliti. 

Ghiboo.com - Merokok tak hanya sekedar menyebabkan 

penyakit jantung, kanker paru-paru dan impoten. 

Penelitian terbaru menunjukkan kebiasaan merokok terus-

menerus justru membuat Anda jadi bodoh 

Penelitian yang dipimpin oleh Severine Sabia dari 

University College London's Department of 

Epidemiology and Public Health mengamati data 

kesehatan dari 5.099 pria dan 2.137 wanita. 

http://www.ghiboo.com/
http://id.she.yahoo.com/foto/riset-membuktikan-merokok-bikin-bodoh-foto-133501422.html

