Siaran Pers
Solusi Sarapan Seimbang Untuk Masyarakat dengan Gaya Hidup Aktif
Biskuit belVita Breakfast Memperkenalkan varian terbarunya
“belVita Breakfast Pisang dan Sereal”
Jakarta, 12 September 2017 – Setelah sukses dengan dua varian rasa – Susu dan Sereal serta Madu dan Cokelat
– Mondelēz Indonesia memperkenalkan “belVita Breakfast Pisang dan Sereal” sebagai pendamping sarapan
seimbang bagi orang yang memiliki gaya hidup aktif sejak pagi hari. belVita Breakfast Pisang dan Sereal
mengandung gandum utuh sebagai sumber karbohidrat kompleks dan kaya serat, serta 5 vitamin dan 3 mineral.
Rata-rata konsumen urban Indonesia menghabiskan sekitar 11 jam dalam menjalani rutinitasnya yang padat
termasuk ketika terjebak di tengah kemacetan. Masyarakat dengan gaya hidup aktif membutuhkan asupan
energi yang tinggi setiap harinya, sebab jumlah kalori yang terbakar pun berjumlah besar. Data dari Angka
Kecukupan Gizi (AKG) menunjukkan, wanita berusia 25-35 tahun membutuhkan 2,150-2,250 kalori per harinya
sedangkan pria dalam rentang usia tersebut membutuhkan 2,625-2,675 kalori. Asupan nutrisi yang seimbang di
pagi hari menjadi begitu penting, karena asupan makanan pertama dapat memenuhi 15-30% dari kebutuhan
gizi sehari-hari. Sehingga, sarapan pagi merupakan awal yang baik untuk menjalani hari yang produktif dan
penuh semangat.
“Setelah hampir tujuh jam saluran pencernaan beristirahat selama tidur, tubuh membutuhkan asupan makanan
untuk menyokong energi untuk beraktivitas. Untuk itu, penting bagi seseorang untuk mengonsumsi sarapan
seimbang di pagi hari yang terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin dan
mineral.”, ujar Dr. Samuel Oetoro, MS, Sp.GK., Ahli Gizi. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa 55% dari kebutuhan
energi bagi tubuh harus dipenuhi melalui makanan karbohidrat yang berkualitas dan tinggi akan serat.
Sebagai brand ambassador dari belVita Breakfast, pasangan selebriti Indonesia, Bunga Citra Lestari (BCL) dan
Ashraf Sinclair, memaparkan keseharian mereka yang aktif. “Sebagai seorang aktris, penyanyi, pengusaha dan
juga ibu, kegiatan saya sudah aktif sejak pagi hari. Saya memerlukan asupan nutrisi yang seimbang untuk
memulai hari penuh semangat,” tutur BCL. “Meski sama-sama aktif, kami berdua selalu berusaha
menyempatkan untuk sarapan. Saat ini, kami juga mencoba menerapkan kebiasaan mudah untuk menjalani
aktivitas dengan penuh semangat.”, tambah Ashraf.
Untuk memulai hari penuh semangat, belVita Breakfast bersama dengan BCL dan Ashraf mengajak masyarakat
untuk menjalani “Tantangan Semangat Pagi dari belVita”, lima langkah sederhana memulai pagi dengan memilih
tujuan kecil beserta kebiasaan baru dan memastikan diri untuk memantau kemajuannya. Setelah tujuan kecil
tercapai, jangan ragu untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri dan juga mengembangkannya menjadi
tujuan baru yang lebih besar. Masyarakat dapat memperoleh inspirasi untuk memulai hari dengan penuh
semangat melalui serial video BCL dan Ashraf yang dirilis secara mingguan di Facebook Page “belVita Breakfast
Indonesia”.
Maggie Effendy, Head of Biscuits Mondelēz Indonesia mengatakan, “kami memahami bahwa konsumen kami
menjalani gaya hidup yang aktif. Untuk itu, melalui belVita Breakfast, kami berupaya untuk menyesuaikannya,
salah satunya adalah dengan meluncurkan varian rasa terbaru ‘belVita Breakfast Pisang dan Sereal’. Dengan
mengonsumsinya bersama buah, produk olahan susu, dan minuman seperti kopi, teh atau air putih, kami
harapkan belVita Breakfast Pisang dan Sereal dapat melengkapi kebutuhan sarapan dengan nutrisi yang
seimbang.”
Praktis, lezat dan bernutrisi – biskuit belVita Breakfast Pisang dan Sereal merupakan perpaduan lezat antara
gandum utuh dan rasa pisang, sebagai salah satu buah yang paling digemari masyarakat Indonesia, yang dapat
melengkapi nutrisi untuk sarapan seimbang yang sesuai dengan gaya hidup aktif.
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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
Facebook
Twitter

: www.mondelezinternational.com
: www.facebook.com/mondelezinternational
: www.twitter.com/MDLZ

Mengenai belVita Breakfast
belVita Breakfast adalah salah satu invoasi Mondelez Internasional yang dibanggakan, dimana perusahaan menciptakan
kategori global baru – biskuit sarapan. Kini, belVita Breakfast meraih pencapaian luar biasa di lebih dari 50 negara dan wilayah
diseluruh dunia. Masukan yang kami dapat adalah konsumen menyukai belVita Breakfast setelah mencobanya. Didesain
khusus untuk sarapan, belVita Breakfast mematahkan kebiasaan sarapan dengan manfaat utama – bernutrisi, lezat dan
praktis. Biskuit belVita Breakfast telah diciptakan sesuai dengan standar nutrisi yang ketat – dibuat dengan sereal gandum
utuh, yang menjadi sumber utama fiber. Selain itu, ia juga mempunyai delapan vitamin dan mineral penting (vitamin A, B1,
B2, B3, D, kalsium, besi dan zinc), serta dipanggang dalam waktu yang lama, membuat belVita bergizi dan enak untuk
mengawali hari penuh semangat.
Facebook

: www.facebook.com/belvita.breakfast.indonesia

Lembar Fakta
Lembar Fakta
belVita Breakfast Pisang dan Sereal
Gaya Hidup Aktif Masyarakat Indonesia
 Rata-rata orang Indonesia memiliki waktu kerja selama 11 jam, ditambah dengan beberapa jam ekstra untuk
melakukan aktivitas dan tugas lainnya.
 Orang yang memiliki kegiatan yang aktif di pagi hari cenderung membakar jumlah kalori yang lebih besar. Maka
dari itu, jumlah energi yang dibutuhkan juga lebih besar guna membantu beraktivitas sepanjang hari.
 Data dari Angka Kebutuhan Gizi (AKG) menunjukkan bahwa wanita yang berusia 25-35 tahun membakar sekitar
2,150-2,250 kalori setiap harinya. Sementara pria, pada usia yang sama, membakar 2,625-2,675 kalori setiap
harinya.
Pentingnya Sarapan Sehat dan Seimbang
Sarapan adalah asupan gizi pertama, dan fungsi fisiologis utamanya adalah untuk mengakhiri puasa di malam hari
dengan menyediakan nutrisi yang tepat bagi tubuh. Berbagai studi telah membahas mengenai pentingnya sarapan
dengan nutrisi seimbang, dan menyatakan bahwa sarapan memiliki efek yang bermanfaat bagi kesehatan karena
memenuhi 15-30% kebutuhan nutrisi sehari-hari. Sarapan:
 Diasosiasikan dengan diet seimbang yang baik: orang yang mengkonsumsi sarapan pagi cenderung memiliki
pilihan makanan dan pola diet seimbang yang lebih baik sehari-harinya
 Tampak memiliki efek positif dalam menjaga kekenyangan dan berat badan
Manfaat nutrisi dan kesehatan dari sarapan merujuk pada kualitas sarapan dan jenis makanan seperti apa yang
dikonsumsi. Sarapan pagi yang kaya akan serat dan karbohidrat mendorong respon glikemik yang sesuai akan dapat
meningkatkan parameter karbohidrat dan lipid.
 Sarapan memberikan 15-30% dari kebutuhan gizi sehari-hari (Pendoman Gizi Seimbang Kemenkes 2014)
 Sarapan ideal sebaiknya seimbang dan mengandung bahan-bahan yang telah dipilih dengan baik serta dapat
memberikan energi yang cukup untuk memulai hari; seperti protein (12-15%), lemak (30-35%), karbohidrat
(50%+), vitamin dan mineral, buah atau sayur dan minuman
Sarapan ideal terdiri dari empat kategori makanan:
 Karbohidrat: Roti, nasi, kentang, atau sereal
 Vitamin dan Mineral: Sayur dan buah
 Protein: Daging, ayam, ikan, atau telur
 Minuman: Susu, air putih, teh atau kopi
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Mengenai belVita Breakfast

belVita Breakfast adalah biskuit yang dibuat khusus untuk sarapan
 Dibuat dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama dan dipanggang perlahan
 Sumber karbohidrat baik (lebih dari 50% energi dalam tubuh manusia berasal dari karbohidrat)
 Mengandung 5 vitamin (Vitamin A, B1, B2, B3, D) dan 3 mineral (Kalsium, Zat Besi, Seng)
 Praktis, hadir dengan kemasan tersendiri di dalamnya.
 Tersedia dalam 3 rasa yang lezat: Pisang & Sereal, Susu & Sereal dan Madu & Cokelat
belVita Breakfast Sebagai Bagian dari Sarapan Sehat dan Seimbang

Pelajari lebih jauh mengenai belVita Breakfast di http://www.mondeleznutritionscience.com/

