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Pengambilan kalori yang rendah boleh mengundang padah. 

Usaha menurunkan berat badan sering dikaitkan dengan amalan gaya hidup sihat. Namun, 

ada yang mengambil jalan pintas untuk kurus dalam masa yang singkat dengan mengamalkan 

diet kilat.  

Kaedah penurunan berat badan yang agak ekstrem ini memberi penekanan terhadap 

pengambilan makanan di bawah 1000 kalori sehari.  

Segelintir individu mengamalkan diet kilat kerana ia menjanjikan penurunan berat badan 

yang pantas.  

Terdapat juga individu yang sanggup tidak makan nasi seharian kerana menganggap 

makanan itu mengandungi karbohidrat yang tinggi dan boleh menyebabkan mereka menjadi 

gemuk. 



Menurut kajian yang dijalankan oleh University of Minnesota pada tahun 2006, kira-kira 62.7 

peratus remaja perempuan mengamalkan kaedah penurunan berat badan yang tidak sihat.  

Kajian tersebut mendapati sebahagian besar individu mengambil jalan mudah untuk kurus. 

Rata-rata mereka yang mengamalkan diet mendadak ini berasa gembira dengan penurunan 

berat badan. 

Walaupun hasilnya dapat dilihat dalam masa yang singkat, diet kilat boleh memberi kesan 

yang buruk terhadap kesihatan kita. 

Secara umumnya, makanan berkalori penting untuk menjana tenaga dalam tubuh manusia. 

Namun, jika kalori yang diperlukan oleh seorang individu tidak mencukupi, keadaan ini akan 

menyebabkan dia berasa letih dan tidak bermaya.  

Berdasarkan kajian pakar pemakanan, jumlah kalori yang diperlukan oleh seorang wanita 

dewasa adalah antara 1,600 hingga 2,000 kalori sehari.  Sementara itu, seorang lelaki dewasa 

pula memerlukan antara 2,000 hingga 2,500 kalori sehari.  

Kekurangan kalori dalam tubuh manusia akan menyebabkan penurunan kadar metabolisme. 

Metabolisme yang tinggi juga merupakan faktor yang membawa kepada penurunan berat 

badan.  

Langkah yang terbaik untuk meningkatkan kadar metabolisme dalam tubuh adalah dengan 

bersenam, bersukan atau melakukan aktiviti kecergasan yang lain. 

Menurut pengamal perubatan am London Doctors Clinic, Dr Julianne Barry, individu yang 

menolak semua makanan berlemak dalam diet akan berdepan masalah penyerapan vitamin 

larut lemak seperti vitamin A, D, E dan K yang sangat diperlukan untuk menguatkan sistem 

imun manusia.  



Dalam erti kata yang lain, kekurangan zat mineral dan vitamin yang penting boleh 

melemahkan sistem imun dalam tubuh kita. 

Lebih memburukkan keadaan, amalan diet kilat boleh menyebabkan kematian. Kejadian ini 

pernah dikongsi oleh penasihat pemakanan seimbang, Muneer Othman dalam laman 

Facebook miliknya. 

Wanita yang berusia 28 tahun itu ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Difahamkan, 

dia hanya mengambil makanan sekitar 300 hingga 400 kalori sahaja sehari dan kurang 

minum air.  

Berdasarkan fakta tersebut, amalan diet kilat boleh memberi kesan yang bertentangan dengan 

apa yang diharapkan. 

Jangan terlalu taksub untuk kelihatan kurus dan cantik dalam masa yang singkat sehingga 

menjejaskan kesihatan kita.  

Kaedah yang terbaik untuk mengawal berat badan adalah dengan mengamalkan pemakanan 

yang seimbang dan gaya hidup yang aktif. 

 

 

 

 

 


