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MENGENAL CLEAN EATING UNTUK KESEHATAN 
TUBUH

Clean Eating mulai banyak dijalani setiap orang 
untuk menjaga kesehatan. Apakah pola makan ini 
merupakan cara berdiet? Pada pengertian dasarnya 
clean eating merupakan satu metode makan yang 
telah menjadi gaya hidup. Clean eating berbeda 
dengan program diet, dimana banyak orang masih 
beranggapan bahwa clean eating merupakan salah 
satu program diet. Diet sering selesai jika berat badan 
turun, namun clean eating dilakukan seterusnya. 
Meskipun sebenarnya clean eating merupakan 
rangkaian pola makan yang mengharuskan orang 
konsumsi makanan alami sebanyak mungkin, tanpa 
melalui proses memasak yang lama dan masih segar.

Dengan kata lain, metode clean eating ini akan 
menjauhkan orang dari makanan-makanan tidak 
sehat. Salah satunya seperti makanan olahan. Untuk 
menjalankan pola makan ini harus siap untuk mencari 
buah segar, sayuran segar, daging segar, susu segar, 
dan semua yang masih terjaga kualitasnya. Bahan 
makanan segar dipadu dengan cara memasak yang 
paling sehat seperti kukus, rebus, dan panggang.
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Manfaat dalam Menerapkan Pola Makan Clean 
Eating :

Ada banyak manfaat yang bisa didapat dengan 
menerapkan pola makan “clean” ini, antara lain :

Mencegah kanker
Meningkatkan energi, kesehatan kardiovaskular
Menurunkan berat badan
Pengurangan kadar lemak tubuh
Pengurangan berat badan
Menambah energi
Kulit lebih sehat
Rambut lebih berkilau
Tidur lebih nyenyak
Menekan stres pikiran

5 Prinsip Menerapkan Clean Eating :

Perbanyak konsumsi karbohidrat berserat
Penganut clean eating dianjurkan untuk 
memperbanyak konsumsi karbohidrat kompleks 
dan tinggi serat. Misalnya, nasi merah, kacang-
kacangan, dan biji-bijian berprotein tinggi (seperti 
quinoa dan gandum) untuk kenyang dalam waktu 
lama.

Mengonsumsi makanan segar
Mengonsumsi makanan segar bisa menurunkan 
risiko obesitas dan penyakit degeneratif lain akibat 
kelebihan kalori dan lemak dalam tubuh. Sebisa 
mungkin mengurangi makanan manis (gula, kue, 
cake),  makanan kalori tinggi (junk food, roti, 
tepung putih, nasi putih),  makanan berlemak dan 
gorengan.
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Mengatur porsi dan jam makan
Porsi makan yang dianjurkan dalam metode 
clean eating adalah membagi waktu dan porsi 
makan menjadi 6 porsi kecil dalam satu hari. 
Tujuannya untuk mencegah rasa lapar berlebih, 
memudahkan proses pencernaan makanan dalam 
tubuh dan menjaga gula darah stabil.

Perhatikan nilai gizi makanan
“Clean” maka kamu perlu memerhatikan nilai 
gizi pada setiap makanan yang dikonsumsi. Ada 
batasan konsumsi gula dan garam harian dalam 
penerapan clean eating, yakni 2300 miligram 
garam per hari dan untuk gula terdapat perbedaan 
antara pria, wanita dan anak-anak.

Pria – mengonsumsi gula sebanyak maksimal 9 
sendok teh atau 38 gram dengan maksimal 150 
kkal dari gula.
Wanita – mengonsumsi gula sebanyak 6 
sendok teh atau 25 gram dengan maksimal 100 
kkal dari gula.
Anak-anak (usia 2-18 tahun) –mengonsumsi 
gula maksimal 6 sendok teh atau 25 gram sesuai 
saran AHA (The American Heart Association).

Terapkan gaya hidup sehat
Gaya hidup sehat lainnya seperti minum air putih 
yang cukup (setidaknya 8 gelas per hari atau 
disesuaikan dengan kebutuhan), tidur cukup 

(7-8 jam untuk orang dewasa), rutin berolahraga, 
dan kelola stres. Jangan lupa juga untuk tetap 
bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar 
karena bersosialisasi bisa berdampak positif pada 
kesehatan tubuh.

Ingatlah bahwa fokus dari semua ini bukanlah 
kesempurnaan pada menjalani metode clean 
eating, tetapi hasil yang didapatkan. Selalu 
tanamkan kepada diri, bahwa konsumsi makanan 
segar, merupakan langkah terpenting untuk 
memulai gaya hidup sehat.
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Jantung adalah salah satu organ penting tubuh 
sehingga menjaganya adalah hal yang sangat 
penting untuk dilakukan. Untuk mewujudkan hal 
ini, cara termudah yang dapat dikerjakan ialah 
dengan menghindari jenis-jenis makanan tertentu 
sebab dapat merusak dan menimbulkan masalah 
kesehatan pada jantung.

Zaman yang serba baru dan instant seperti saat ini, 
terkadang masih banyak orang yang merasa kesulitan 
untuk menjalankan pola hidup sehat, terutama 
dalam mengontrol asupan makanan yang masuk 
dalam tubuh seperti daging sapi merah atau sapi. 
Daging merah seperti sapi dan kambing dipercaya 
dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena 
tingginya kandungan lemak jenuh sehingga dapat 
meningkatkan kolesterol. Hindari porsi yang terlalu 
berlebihan. Jika tetap ingin mengonsumsinya, cari 
juga potongan tanpa lemak, seperti sirloin dan 
daging sapi tanpa lemak ekstra.

Meski memiliki kandungan protein dan lemak yang 
baik untuk tubuh, namun jika dikonsumsi secara 
berlebihan tentunya akan meningkatkan kadar 

kolesterol jahat dan mengganggu kesehatan jantung 
dan berujung menyebabkan pengendapan di 
dinding pembuluh darah bahkan memicu timbulnya 
penyakit lain seperti stroke.

Jangan cemas terlebih dahulu mengkonsumsi 
daging karena dengan melakukan beberapa cara 
itu dapat menjaga kesehatan jantung. Apa saja cara 
nya?

Memilih Daging dengan Cermat
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal 
ini juga berlaku saat memilih daging yang akan 
dimasak. Alih-alih mengonsumsi semua bagian 
daging, ada baiknya untuk membuang bagian 
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yang berlemak (biasanya berupa serat mirip 
garis putih pada daging yang masih mentah) atau 
memilih daging yang kandungan lemaknya paling 
sedikit. Tujuannya adalah untuk mengontrol agar 
tidak terjadi penumpukan lemak yang berujung 
menjadi kolesterol jahat dalam darah.

Hindari daging olahan, The American Institute 
for Cancer Research merekomendasikan untuk 
menghindari daging olahan dan membatasi 
konsumsi daging merah hingga 340 hingga 510 
gram setiap pekan. Berdasarkan pada ukuran 
porsi tiga ons ini artinya empat hingga enam 
porsi daging merah setiap pekan.

Mengolah Daging dengan Tepat
Beberapa   cara  pengolahan  yang 
direkomendasikan adalah memanggang, 
membakar, dijadikan daging asap, atau 
menghaluskan (cincang) daging serta jangan 
menggunakan suhu yang tinggi karena suhu 
tinggi dapat mengakibatkan kanker. Ketika daging 
merah dimasak pada suhu tinggi. Memanggang 
dan menggoreng terkait dengan risiko kanker 
dihasilkan akibat adanya zat amina heterosiklik 
atau HCA dan hidrokarbon aromatik polisiklik 
aromatik atau PAH.

Konsumsi Bersama Makanan Kaya Serat
Meski sudah memisahkan antara daging 
dan lemak bukan berarti daging sudah tidak 
mengandung lemak. Oleh karena itu, disarankan 
untuk mengonsumsinya bersama makanan yang 
kaya akan serat untuk menyerap kadar lemak dan 
protein yang masih terkandung di dalam daging. 
Beberapa pilihan makanan tersebut diantaranya 
umbi-umbian dan sayuran, seperti mashed 
potato, sautéed spinach, mix vegetables, serta 
pilihan sayuran segar lain yang disukai.

Membatasi Porsi Makan
Apapun yang berlebihan memang tidak baik, 
termasuk di dalamnya adalah mengonsumsi 
daging merah. Usahakan untuk selalu membatasi 
porsi makan dalam sehari, yaitu sekitar 120-150 
gram daging dan minimal 3 jam sebelum tidur. 
Konsumsi daging merah hingga 340 hingga 510 
gram setiap pekan. Berdasarkan pada ukuran 
porsi 85 gram ini artinya empat hingga enam 
porsi daging merah setiap pekan. Akan tetapi 
orang yang memiliki riwayat keluarga dengan 
penyakit jantung disarankan berkonsultasi 
dengan profesional medis seperti ahli gizi. Cara 
ini berguna untuk merancang pola makan khusus 
dan bagaimana mereka dapat memasukkan 
daging merah dalam konsumsi harian.

Memeriksa Label Nutrisi
Untuk menghindari dampak buruk dari 
mengonsumsi daging merah, biasakan untuk 
memeriksa label nutrisi untuk melihat kandungan 
lemak yang tergantung pada jenis dan potongan 
daging. Berbagai potongan daging sapi, sapi 
muda, kambing, hingga domba mengandung 
55 hingga 130 miligram kolesterol dalam porsi 
85 gram. Sedangkan lemak jenuh berkisar 
dari satu hingga 10 gram. The American Heart 
Association (AHA) merekomendasikan setiap 
orang mendapatkan lima hingga enam persen 
kalori dari lemak jenuh. Kalau asupan kalori 1.500 
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kalori, maka mengonsumsi daging tidak lebih dari 
10 gram lemak jenuh setiap hari, karena setiap 
gram lemak mengandung sembilan kalori.

Daging Kambing Lebih Bernutrisi

Mengonsumsi terlalu banyak daging merah memang 
buruk bagi kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu 
lama. Hal ini tidak berlaku bagi daging kambing. 
Daging kambing dinilai memiliki sejumlah manfaat 
gizi. Menurut pakar, kandungan kalori, total lemak, 
lemak jenuh serta kolesterol pada daging kambing 
rendah. Daging ini juga mengandung zat besi yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran daging 
sapi, babi, domba, hingga ayam.

Jelang Hari Raya Idul Adha, masih banyak orang 
yang menganggap daging kambing menyebabkan 
tekanan darah tinggi. Karena itu, banyak pula orang 
yang menganggap daging kambing sebagai obat 
darah rendah. Padahal belum ada bukti ilmiah 
yang kuat tentang daging kambing memengaruhi 
peningkatkan tekanan darah. Begitu pula sebaliknya 
daging kambing sebagai obat darah rendah.

Perlu ketahui daging kambing terdiri dari protein 
dan lemak. Protein dalam daging kambing seimbang 
dengan asam amino esensial dan non-esensial. 
Daging kambing juga mengandung taurin, karnitin 
dan inosin tinggi yang penting bagi kesehatan 
manusia. Sementara, lemak dalam daging kambing 

terdiri dari 50 persen asam lemak jenuh dan 50 
persen asam lemak tak jenuh dengan kadar asam 
oleat yang tinggi. Kelebihan lain diantara nya :

Sementara daging merah diketahui tinggi 
lemak jenuh yang meningkatkan kadar 
kolesterol dan menyebabkan penyakit 
jantung, daging kambing hanya memiliki 
kadar lemak jenuh sangat rendah dan tidak 
akan membahayakan kesehatan jantung.

Zat besi didalam kambing bagus untuk wanita 
karena dapat mengatasi anemia

Terdapat vitamin B yang baik untuk diet dan 
vitamin B12 untuk kulit sehat.

Karena itu, perkiraan peneliti bukan daging kambing 
yang menyebabkan peningkatan tekanan darah 
tinggi. Melainkan bumbu masakan yang digunakan 
ketika mengolah daging kambing.

Tak cuma nyeri dada, ini ciri-ciri lain tanda sakit 
jantung :

Pertama, nyeri itu letaknya di dada, di mana 
saja tapi lebih ke bagian kiri atau tengah. Sering 
dalam beberapa kasus serangan nyerinya di 
sisi bawah, mirip nyeri lambung, beberapa kali 
pasien berobat sakit maag, tapi pada akhirnya 
meninggal karena jantung. Selain itu, waspada 
juga dengan nyeri punggung karena itu yang 
paling khas pada serangan jantung.

Kemudian, rasa nyeri itu menyerupai himpitan 
benda berat atau saat tidur seperti dada 
diduduki anak sehingga susah napas. Di 
masyarakat juga dikenal dengan istilah angin 
duduk di mana tidak terlihat ada apa pun tapi 
terasa nyeri di dada.

Pada penyakit jantung, nyeri ini bisa menjalar 
ke lengan, punggung, bahu atau bagian atas 
tubuh. Jika nyeri ke arah kaki, bisa dipastikan 
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itu bukan serangan jantung. Kemudian 
ada gejala tambahan sesak napas, jantung 
berdebar-debar, keringat dingin  dan mual 
muntah.

Pada penderita diabetes, serangan jantung 
ini timbul seperti gejala tambahan saja. 
Sebabnya, banyak penderita diabetes yang 
tidak merasakan nyeri karena saraf yang rusak.

Penanganan Terserang Jantung

Setiap dua detik, satu orang meninggal dunia karena 
kardiovaskular atau penyakit jantung. Itu sebabnya 
penanganan penyakit jantung sangatlah erat dengan 
ketepatan waktu. Terjadi keterlambatan sedikit saja, 
fatal akibatnya. 80 persen otot yang rusak. Dua jam 
selanjutnya terjadi penurunan sedikit. Karena itu, 
dalam waktu 12 jam harus sudah tertangani meski 
manfaatnya tidak sebesar ketika ditangani dalam 4 
atau 6 jam pertama.

Jika curiga itu adalah serangan jantung, hal pertama 

yang harus dilakukan adalah mencari pertolongan 
ke klinik terdekat yang memiliki EKG.
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