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ABSTRACT 

Dessert are generally rich in calories that come from material used. Consumption calories too much can cause a health 

problem which is obesity, type 2 diabetes, heart disease, etc. It can be prevented by reducing consumption of sugar or 

carbohydrate. This study used secondary data of New concept of dessert with no add sugar by Alija, J. The basic of this 

concepts make dessert with no add sugar to take sweet nature of the materials used, like fruits, vegetables and honey. To 

make this happen it takes creativity to focus from consumers was devided and not just focused on the taste of food. 
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ABSTRAK 

Hidangan penutup pada umumnya kaya akan kalori yang berasal dari bahan- bahan yang digunakan. Asupan kalori  

yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, diabetes melitus tipe 2, penyakit 

jantung, dsb. Hal ini dapat dicegah dengan mengurangi asupan kalori seperti mengurangi mengkonsumsi gula. Karya ilmiah 

ini menggunakan data sekunder dari paper New concept of dessert with no add sugar karya Alija, J.  Konsep baru ini 

didasarkan pada pembuatan hidangan penutup yang sehat tanpa adanya penambahan gula dengan memanfaatkan rasa 

manis alami yang ada pada bahan yang digunakan, seperti buah- buahan, sayur- sayuran, dan madu. Dalam mewujudkan 

hal ini diperlukan kreativitas agar fokus pengkonsumsi terpecah dan tidak hanya terfokus pada rasa dari makanan. 

 

Kata kunci: hidangan penutup, kalori, kreativitas 

 

PENDAHULUAN 

Pada jaman dahulu hidangan penutup hanya dinikmati oleh kalangan bangsawan atau kalangan yang kaya raya dan 

pada acara tertentu, seperti acara pengangkatan raja, pernikahan, dsb. Daerah Timur Tengah kuno buah- buahan sudah 

digunakan sebagai hidangan penutup baik buah- buahan kering maupun buah- buahan segar sedangkan selama lebih dari 

4500 tahun daerah Mesir telah memanfaatkan madu sebagai pemberi rasa manis di dalam makanan maupun minuman 

(Alija, 2013). Pada abad ke-16 di Florence Catherine Medici dan Bernardo Buontalenti sudah mulai membuat frozen dessert 

yang menggunakan bahan dasar buah dan zabaglione menjadi gelato (Lonelyplanet, 2012). 

Dari jaman dahulu hingga sekarang banyak masyarakat yang menyukai rasa manis karena rasa manis memberikan 

energi dan aman saat dikonsumsi. Rasa aman mengkonsumsi makanan manis karena tidak ada rasa pahit atau asam yang 

menunjukan makanan tersebut sudah rusak atau mengandung racun, contohnya makanan basi. Sejak 30 tahun lalu 

masyarakat sudah mulai mengkonsumsi makanan lebih banyak dari sebelumnya (WHO, 2012). Namun, gaya hidup 
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mengkonsumsi makanan manis ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh mengkonsumsi 

terlalu banyak kalori.  

Urutan cara makan setelah hidangan pembuka dan hidangan utama adalah hidangan penutup. Setelah mengkonsumsi 

hidangan pembuka dan hidangan utama maka asupan kalori di dalam tubuh sudah cukup banyak. Kemudian, dilanjutkan 

mengkonsumsi hidangan penutup yang pada umumnya kaya akan kalori baik dari tepung, gula, dan bahan tambahan 

lainnya, seperti sirup, cokelat, dsb bisa menyebabkan lelebihan asupan kalori. Hal ini disebabkan oleh makanan dengan 

rasa yang manis (dari gula alami) banyak mengandung karbohidrat sehingga dapat meningkatkan gula darah (Diabetes.org, 

Tanpa tahun). Untuk menghindari kelebihan asupan kalori dari mengkonsumsi hidangan penutup maka terbentuklah 

sebuah konsep baru dari hidangan penutup dengan tanpa tambahan gula. 

 

BAHAN DAN METODE 

Metode dari penelitian ini adalah studi literatur dari berbagai paper berkaitan dengan pembuatan hidangan penutup 

tanpa gula. Paper utama yang digunakan adalah  New concept of dessert with no added sugar oleh  Alija, J., dan Talens, C 

yang berisi mengenai konsep baru dalam pembuatan hidangan penutup yang sehat dengan tanpa tambahan gula dan 

lemak. Kemudian, ada artikel tambahan yaitu berisi mengenai Bahaya di Balik Manisnya Gula oleh Unoviana, K mengenai 

masalah kesehatan akibat mengkonsumsi gula (kalori) berlebih. Berikutnya, informasi- informasi lainnya dari berbagai 

artikel yang berisi tentang kandungan gula pada berbagai buah, banyaknya konsumsi kalori, hidangan penutup diberbagai 

negara, dan mengenai peningkatan gula darah yang berasal dari Thepaleodiet, WHO, Lonelyplanet, dan Diabetes.org. 

 

KONSEP HIDANGAN PENUTUP 

Konsep hidangan penutup tanpa tambahan gula ini mengambil keuntungan dari bahan alami yang ada di alam yang 

mampu menghasilkan rasa manis alami, seperti buah- buahan, sayur- sayuran, dan madu. Dapat dilihat pada Tabel 1 

kandungan gula pada buah- buahan baik yang kering maupun yang segar memiliki kandungan gula yang cukup tinggi yang 

dapat dimanfaatkan dalam pembuatan hidangan penutup sehingga tidak perlu ditambahkan gula lagi pada proses 

pembuatan hidangan penutup. Konsep ini muncul untuk menghindari penambahan gula (tambahan kalori) pada hidangan 

penutup yang umumnya telah kaya kalori sehingga untuk menghindari masalah kesehatan yang disebabkan asupan kalori 

yang berlebih seperti obesitas, diabetes melitus tipe 2 (yang disebabkan oleh gaya hidup dan asupan kalori berlebih), 

penyakit jantung, memberikan efek racun pada hati, dan berbagai penyakit metabolik lainnya (Unoviana, 2013). 

Untuk mewujudkan konsep ini kreatifitas sangat diperlukan untuk menciptakan kejutan pada sensori perasa (lidah) 

sehingga dapat menghindari penambahan gula pada pembuatan hidangan penutup. Kreatifitas yang dapat digunakan 

dapat memainkan tekstur (lembut, crunchy, ataupun perpaduan keduanya), tingkat kemanisan, flavor, dan aspek lainnya 

yang mampu memberikan sensasi lain sehingga saat memakan hidangan penutup sensori perasa tidak terfokus hanya 

pada rasa manis makanan melainkan fokus sensori perasa terpecah untuk merasakan tekstur lembut dan crunchy 

(kegaringan) dari hidangan tersebut. 

Hal ini dapat memanfaatkan teknik gastronomi molekular yang mampu mengubah bentuk dan tekstur makanan sehingga 

secara visual mata pengkonsumsi telah difokuskan dengan bentuk yang unik dan cantik serta secara sensori perasa 

pengkonsumsi pun difokuskan dengan tekstur yang unik dari hidangan yang dibuat. 

Teknik gastronomi molekular yang dapat digunakan, antara lain spherification, gelification, freezing with liquid nitrogen, 

powderizing with maltodextrine, dan sebagainya. Dengan berbagai teknik gastronomi yang ada maka dapat mempermudah 

merubah bentuk (visualisasi) dan tekstur makanan sehingga bentuk dan tekstur yang diharapkan dapat mengalihkan fokus 

pengkonsumsipun dapat terpecah/ teralihkan sehingga rasa tidak menjadi fokus utama sehingga rasa manis dari hidangan 

penutup teralihkan namun, pengkonsumsi tetap menikmati hidangan penutup yang disajikan. Oleh sebab itu, penambahan 
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gula pada hidangan penutup tidak perlu dilakukan karena fokus (WHO, 2012) pengkonsumsi pada rasa telah berkurang 

karena fokus saat menikmati hidangan yang disajikan terbagi antara  bentuk, tekstur, dan rasa dari hidangan penutup 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulannya, konsep baru hidangan penutup tanpa tambahan gula lebih memfokuskan kesehatan pengkonsumsi 

dengan memanfaatkan rasa manis alami dari bahan- bahan alam, seperti buah- buahan, sayur- sayuran, dan madu serta 

memanfaatkan kreatifitas dalam menciptakan hidangan penutup untuk mengalihkan fokus sensori agar tidak terpaku pada 

rasa manis dari makanan melainkan fokus saat menikmati hidangan terbagi antara bentuk, tekstur, maupun rasa. 
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APENDIKS 1 

 

 
Sumber: The Paleo Diet, Tanpa tahun. 


