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Pilih makanan yang ingin kamu uji. Bisa makanan favorit, makanan kamu hari ini, 
atau makanan yang baru saja kamu makan. Bersiaplah untuk menggambar atau 
memotretnya. 
Saat menjawab pertanyaan, jangan khawatir jika kamu tidak memiliki semua 
informasinya. Jika perlu, buat tebakan logis. Intinya, pikirkan tentang makanan 
kamu dan hubungannya dengan Tujuan Global. 

1. Berapa jenis makanan di atas piring kamu yang mengandung gula olahan?
Istilah penting: ‘ gula olahan’, atau gula ‘rafinasi’ atau ‘bebas’ – adalah gula yang ditambahkan ke produk makanan, bukan 
gula ‘alami’ yang ada dalam buah, sayur, dan makanan lain. Konsumsi tinggi gula ini telah dikaitkan dengan peningkatan 
banyaknya masalah kesehatan tertentu pada anak, remaja, dan pemuda di seluruh dunia, termasuk diabetes. 
Terkadang, kamu dapat memilih produk makanan yang di luar tampak bagus untuk kamu tapi jika kamu melihat lebih 
dekat, produk makanan tersebut mengandung banyak gula tambahan. 

Caranya: 

Cari Tujuan: 
Lihat poster Tujuan Global kamu dan pikirkan tentang Tujuan mana yang terhubung dengan pertanyaan ini. Mungkin 
ada lebih dari satu. Ikuti pendekatan ini untuk semua pertanyaan. 

Beri skor untuk piring kamu: 
Lihat bahan-bahan di bagian belakang kemasan atau tanya kepada orang yang memasak makanan kamu. Meskipun 
dimasak dari bahan-bahan mentah, bahan-bahan dasar tersebut mungkin mengandung gula. Gula rafinasi memiliki 
berbagai bentuk dan sering disebut pemanis jagung, dekstrosa, madu, sirup jagung, sukrosa, fruktosa, glukosa, 
molases.

Jika menurut kamu, makanan kamu tidak mengandung gula olahan sama sekali, beri skor dengan smiley hijau. Jika 
menurut kamu, makanan kamu mengandung sedikit gula (tidak lebih dari 1 sendok teh atau 4 gram), beri skor dengan 
smiley kuning. Jika menurut kamu, makanan kamu mengandung gula lebih banyak dari itu, beri skor smiley merah. 

2. Berapa jenis bahan makanan kamu yang berkemasan plastik? 
Apakah bahan-bahan tersebut dikemas dengan plastik jenis apa pun? Bisa plastik perekat, plastik Saran atau plastik 
Glad, karton, saset, pinggan, atau mangkuk. Apakah kamu menggunakan sedotan plastik untuk minum? Hitung berapa 
jenis plastik yang ada pada makanan kamu.

3. Berapa banyak makanan yang dibuang dari piring kamu?
Apakah makanan di atas piring kamu terlalu banyak? Apakah kamu menyimpannya untuk dimakan lagi nanti atau 
membawanya pulang atau kamu membuangnya? Perkirakan berapa sendok makanan yang dibuang. 

1. Berapa jenis makanan di atas piring kamu yang mengandung  

gula olahan?
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4. Berapa jenis makanan di atas piring kamu yang berasal dari negara kamu sendiri?
Pikirkan tentang bahan-bahan makanan di atas piring kamu dan periksa kemasannya jika bisa. Tanya kepada orang 
yang membelikannya apakah mereka tahu. Jika buah dan sayur yang kamu makan tidak sedang musim di negara kamu, 
kemungkinan besar buah dan sayur kamu didatangkan dari negara lain. Jika kamu memakan daging atau ikan yang tidak 
diproduksi secara reguler di negara kamu, mungkin daging atau ikan kamu juga sudah mengalami perjalanan jauh. Jika 
perlu, buat tebakan logis. 

5. Berapa jenis makanan di atas piring kamu yang berasal dari negara sendiri?
Selidiki bagaimana para pembuat makanan kamu diperlakukan, 

Apakah makanan kamu bermerek atau diproduksi oleh perusahaan besar? Cari tahu apakah mereka menerapkan 
kebijakan HAM, antidiskriminasi, atau kesetaraan dengan melihat situs webnya. Lihat situs web pasar swalayan atau 
pasar tempat kamu membeli makanan. Menurut kamu, apakah hal tersebut berarti mereka memperlakukan karyawan 
mereka dengan adil. Bagaimana kebijakan mereka tentang gender, etnis, seksualitas, disabilitas, dan usia? 

Atau jika makanan kamu dibeli dari pasar atau langsung dari petani, pikirkan untuk bertanya kepada mereka saat 
membelinya lagi. 
Buat tebakan logis untuk memberi skor untuk piring kamu. 

Ya, saya yakin tidak ada buruh paksa atau diskriminasi (gender, etnis, seksualitas, disabilitas, 
usia, atau yang lainnya

Ya, tapi saya hanya yakin dengan satu tahap dalam rantai pasokan

Tidak, karyawan diperlakukan dengan tidak adil, atau saya tidak yakin 

Cara menghitung skor total kamu:
1. Hitung berapa banyak lingkaran yang kamu tandai di setiap kolom, tulis total untuk setiap kolom di baris bawah.

2. Wajah mana yang paling banyak dalam skor kamu? 
 Ikuti kunci ini untuk menghitung skor keseluruhan dan warna kamu dalam lingkaran 
di samping skor kamu. 

Sebagian besar

dan

Sama banyak

Sama tinggi

Sebagian besar

dan

atau sebagian besar

Sama tinggi

dan

Ikuti instruksi penjelasan proyek untuk menghitung skor keseluruhan kamu...
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SETIAP PIRING MEMILIKI 
SEBUAH KISAH

1. Berapa jenis makanan di atas piring kamu yang mengandung  
gula olahan?

2. Berapa jenis bahan makanan yang berkemasan plastik? 

3. Berapa banyak makanan yang dibuang dari piring kamu?

4. Berapa jenis makanan di atas piring kamu yang berasal  
dari negara kamu?

5. Apakah orang yang membawa makanan saya dari kebun  
ke piring saya diperlakukan dengan adil?

Ikuti instruksi penjelasan proyek untuk menghitung skor total kamu...

Jawab pertanyaan di bawah ini dan beri skor untuk tiap 
pertanyaan. Lihat penjelasan proyek untuk panduan.

0

Tidak ada

Semua

1 2+

0 1 2+

1-2 sendok

Beberapa

3+ sendok

Tidak ada

Ya, saya yakin demikian

Ya, tapi saya hanya yakin dengan satu tahap dalam perjalanan  
makanan 

Saya tidak yakin

Ini Terhubung 
Dengan Tujuan 
Nomor...
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