
                                                                                                 
                                                                 
                                                                                                                                                              

 

 

Wholesome and Balanced Breakfast for Productive On-the-Go Lifestyle 

Sarapan Sehat dan Seimbang untuk Gaya Hidup On-the-Go yang Produktif 

 

Jakarta, 22 November 2016 – Mondelez Indonesia melalui produk Biskuit belVita Breakfast 

bersama dengan Indonesian Nutrition Association (INA) mengemukakan pentingnya sarapan 

seimbang, terutama bagi konsumen Indonesia dengan gaya hidup on-the-go. Dalam acara ini, 

Andra Alodita – fotografer & lifestyle blogger Indonesia, membahas mengenai bagaimana ia 

bisa tetap menjaga sarapan sehat dan seimbang dengan mengkonsumsi whole grain di pagi hari 

yang sibuk. 

Sebagian besar konsumen Indonesia melakukan sarapan berulang kali dan penting untuk 

menjaga sarapan mereka agar tetap seimbang. Rutinitas mereka dimulai pada pukul 4.30 – 

ditandai dengan kesempatan untuk mengkonsumsi sarapan pertama, kemudian dilanjutkan 

dengan momen sarapan lain sepanjang pagi hari tersebut. Sering kali, kesempatan untuk 

menyantap sarapan datang ketika masyarakat sedang terjebak di tengah kemacetan. Hal ini 

bisa terjadi karena total jam kerja dan transportasi memakan waktu masyarakat sekitar 11 jam 

setiap harinya.  

Di tengah gaya hidup yang sibuk dan mobilitas tinggi, sarapan seimbang menjadi hal yang 

penting bagi konsumen Indonesia, karena asupan makanan pertama merupakan awal yang baik 

untuk menjalani hari yang produktif – yang menuntun masyarakat ke gaya hidup sehat. Fungsi 

utama sarapan adalah untuk mengakhiri kondisi perut yang kosong di malam hari dengan 

memberikan nutrisi yang diperlukan untuk tubuh. Menurut Academy Nutrition and Dietetics, 

"mengkonsumsi sarapan" merupakan salah satu dari jajaran 16 Tips Kesehatan pada tahun 

2016. 

"Sebagai contoh, sarapan seimbang yang sehat terdiri dari sereal whole grain, buah-buahan 

atau sayuran, susu dan makanan mengandung protein lainnya", sebagai mana dijelaskan oleh 

Dr. dr. Luciana B. Sutanto, MS, SpGK dari Indonesian Nutrition Association. Menurut Prof. 

Hardinsyah,Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia, ahli gizi, “satu dari tiga orang dewasa 

Indonesia yang tinggal di kota-kota besar melewatkan sarapan mereka. Hanya 8.1% dari wanita 

mengonsumsi sarapan yang seimbang". Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi sarapan dengan pola 

diet seimbang, sekitar 55% energi berasal dari makanan berkarbohidrat, tinggi akan serat dan 

rendah akan index glikemik. 

Diskusi Mondelez dengan INA juga membahas tentang kebaikan gizi gandum utuh. Ada banyak 

manfaat yang berasal dari whole grain, di antaranya adalah mengurangi risiko penyakit 



                                                                                                 
                                                                 
                                                                                                                                                              

 

degeneratif kronis seperti penyakit jantung, Diabetes Mellitus tipe 2, kanker kolorektal, serta 

untuk mengelola berat badan. 

Andra Alodita, fotografer & lifestyle blogger Indonesia mengatakan tentang pentingnya 

sarapan bergizi, lezat dan praktis, "Sulit bagi saya di tengah-tengah kegiatan saya untuk 

menjaga keseimbangan sarapan saya dan keluarga (suami dan anak). Oleh karena itu, dengan 

adanya sarapan whole grain yang dikemas dengan baik ini, benar-benar membuat aktivitas pagi 

saya yang sibuk menjadi lebih mudah dan lebih produktif". 

Biskuit sarapan seperti belVita Breakfast menjadi salah satu sarapan sehat yang dapat dengan 

mudah dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki gaya hidup on-the-go seperti Alodita. belVita 

Breakfast terdiri dari whole grain yang mengandung zat bioaktif dengan jumlah tinggi seperti 

serat, vitamin, mineral, antioksidan, dan phytochemicals lainnya. 

Rick Lawrence, Associate Director SEA Marketing Biscuits, Mondelez International, 

menambahkan "Makanan whole grain seperti belVita Breakfast menjadikan sarapan sehat yang 

dapat dengan mudah dibawa untuk menjadi bagian dari sarapan seimbang mereka. belVita 

Breakfast dibuat dengan sereal whole grain yang membuatnya menjadi sumber karbohidrat 

kompleks yang baik”.  

Sunil Tadar, President Director Mondelez menjelaskan bahwa selain manfaat whole grain, 

Biskuit belVita Breakfast juga melengkapi kebutuhan konsumen Indonesia akan gaya hidup on-

the-go. "Mondelez berkomitmen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan perubahan 

gaya hidup dan kebutuhan akan kesehatan serta kesejahteraan konsumen. belVita Breakfast 

adalah contoh dari usaha untuk memahami kebutuhan masyarakat akan biskuit sarapan yang 

bergizi, mudah, dan lezat untuk menjadi bagian dari sarapan yang seimbang, dirancang 

terutama untuk menekan waktu konsumen di pagi hari yang sibuk,” kata Sunil. 

Biskuit belVita Breakfast adalah biskuit bergizi, lezat, dan praktis yang didesain khusus sebagai 

bagian dari sarapan yang seimbang untuk masyarakat Indonesia. belVita Breakfast dibuat dari 

sereal whole grain, serta mengandung 5 vitamin (vitamin A, B1, B2, B3, D) dan 3 mineral 

(kalsium, zat besi dan seng). Pentingnya lagi, belVita Breakfast dikemas sesuai untuk porsi 

perorangan, sempurna untuk gaya hidup on-the-go. 
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Mengenai Mondelez Indonesia  

Mondelēz Indonesia adalah bagian dari Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ); 

pemimpin global di industri cokelat, biskuit, permen karet dan minuman bubuk. Memiliki 

berbagai merek yang sudah menjadi ikon global seperti Oreo, keju Kraft, Cadbury Dairy Milk, 

dan Toblerone; serta Biskuat sebagai merek unggulan lokal, Mondelēz Indonesia telah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan cokelat terbesar di 

dunia, Mondelēz berkomitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan berinvestasi 

pada pertanian berkelanjutan, pengurangan limbah, dan promosi gaya hidup sehat. Sejak 

Oktober 2013, program Cocoa Life telah dimulai untuk membangun pasokan berkelanjutan dan 

mengembangkan komunitas di berbagai negara penghasil cokelat utama, termasuk Indonesia. 

 

Website : www.mondelezinternational.com  

Facebook : www.facebook.com/mondelezinternational 

Twitter  : www.twitter.com/MDLZ.  
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