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TIPS CARA MENGGORENG YANG 

SEHAT: 

1. Panaskan minyak 

Jika minyak belum panas, makanan sudah 
dicelupkan, akan menyebabkan makanan 
menyerap terlalu banyak minyak. 
 

2. Jaga suhu masak  

Perubahan asam lemak cis menjadi trans 
mulai terjadi selama pemanasan pada 
temperature 1800C dan meningkat 
sebanding dengan kenaikan temperature. 
 

3. Ganti Minyak Baru 

 Jika sudah berubah warna menjadi 
kecokelatan, bahkan kehitaman. 

 Berbau, sangat kuat, apalagi sampai 
tengik. 

 Mengepulkan asap  berlebihan pada 
suhu normal. 

 Muncul buih berlebihan di sekitar 
makanan yang sedang digoreng. 
 

4. Titik asap tinggi 

Titik asap adalah temperatur ketika minyak 
dipanaskan sebelum keluar asap, dan 
berubah warna; yang merupakan indikasi 
berubahnya komposisi dalam minyak. Bila 
sudah berasap minyak akan mengeluarkan 
bau tak sedap dan membuat cita rasa 
makanah jadi tidak enak.  
 

5. Jangan gunakan minyak goring lebih dari 

2x pemakaian. 

KIAT KONSUMSI MAKANAN GORENGAN 
Pada dasarnya minyak dibutuhkan 

dalam metabolisme tubuh kita, dalam jumlah 
tidak lebih dari 5-10 ml/hari (1-2 sendok 
makan). 

 
KIAT SEHATNYA ADALAH SBB : 

1. Menggoreng sendiri makanan sangat 
dianjurkan. Karena dengan begitu kita 
selalu menggunakan minyak baru. 
Minyak yang baru bebas dari akrilamida 
yang sifatnya memicu kanker. 

2. Angkatlah gorengan tepat saat sudah 
matang. Makin panas suhu minyak, 
makin banyak akrilamida yang 
terbentuk. Selain itu, minyak goreng 
yang dipanaskan terlalu tinggi bisa 
menghasilkan zat radikal bebas dan 
memicu terjadinya kanker. 

3. Jangan gunakan minyak yang sudah 
berubah warna misalnya lebih gelap, 
keluar asap dari penggorengan, baunya 
tengik/menyengat, cairannya lebih 
kental, serta jika dimakan menyebabkan 
tenggorokan gatal.  

4. Jangan lupa menempelkan sisa - sisa 
minyak ke kertas tisu terlebih dahulu 
supaya minyak diserap sebelum gorengan 
dikonsumsi. Tentu saja jangan lupa 
memilih minyak goreng yang aman untuk 
digunakan. 
 
 
 

YYUUKK,,  KKEENNAALLII  CCAARRAA  
MMEENNGGGGOORREENNGG  
YYAANNGG  SSEEHHAATT  
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APA ITU LEMAK TRANS?  
Akhir-akhir ini lemak trans (TFA/trans fatty 

acid) dituding sebagai salah satu faktor resiko 
terjadinya kejadian penyakit jantung koroner. 
Penyebabnya adalah karena lemak trans 
dapat meningkatkan kadar kolesterol "jahat" 
LDL dan menurunkan kadar kolesterol "baik" 
HDL. 

 
Lemak trans adalah jenis lemak yang 

molekulnya tersusun atas rangkaian atom-
atom karbon (C) yang mengandung satu atau 
lebih ikatan ganda dan memiliki struktur trans 
(dua cabang molekul yang berseberangan 
dengan rangkaian utama molekul). Lemak 
trans adalah lemak yang terbentuk dari lemak 
cair dibuat menjadi lemak padat dengan 
penambahan atom hidrogen pada molekulnya. 
Penambahan molekul hidrogen ini disebut 
proses hidrogenasi. 

 
MENGAPA LEMAK TRANS SERING 
DIGUNAKAN UNTUK MENGGORENG?  

Lemak trans mudah 
digunakan, murah, dan tahan lama. Lemak 
trans juga dapat meningkatkan tekstur dan 
citarasa makanan.  

 APA PENGARUH MENGKONSUMSI LEMAK 
TRANS DALAM TUBUH? 

 
 Kelebihan konsumsi lemak trans bisa 
meningkatkan angka kolesterol LDL ( 
kolesterol jahat) dalam darah sehingga 
meningkatkan resiko gangguan metabolisma 
dan meningkatkan resiko penyakit 
kardiovaskular terutama penyakit jantung dan 
stroke. 

 

MAKANAN APA YANG MENGANDUNG LEMAK 
TRANS?? 

 
Lemak trans terdapat dalam banyak 

jenis makanan seperti makanan gorengan, 
donat, pastry, pie, biscuit, kue, cracker, 
margarine, dsb. Bahan makanan olahan 
dalam kemasan umumnya mencantumkan 
kadar lemak trans pada label nutrisi pada 
bagian luar kemasan. 

 

APAKAH ADA LEMAK TRANS ALAMI?? 
 

Ada sebagian kecil bahan makanan 
yang mengandung lemak trans alami 
contohnya beberapa jenis daging dan produk 
susu, contohnya daging sapi, daging domba, 
dan butterfat. 

 

  
 
BERAPA BATASAN ASUPAN LEMAK TRANS 
HARIAN?? 
 

Untuk orang yang sehat, 
direkomendasikan asupan lemak trans kurang 
dari 1% kebutuhan kalori harian. Jika 
kebutuhan kalori anda 2000 kalori per hari, 
maka asupan lemak trans tidak boleh lebih 
dari 20 kalori per hari atau setara dengan 2 
gram lemak trans per hari. 

 
UPAYA MENGURANGI ASUPAN LEMAK 
TRANS?? 

Dengan mengurangi konsumsi 
makanan yang digoreng dan konsumsi 
margarine. Konsumsi produk-produk 
seperti crakers, croissants, biscuit dan 
cookies sebaiknya dibatasi. 

 


