
----

.Kamis 0 Jumat

8 9 10 11

23 24 25 26

OJun 0 Jul 0 Ags

Pikiran Rakyat
o Selasa-

4 5
20

o Mar

o Senin

1 2 G)
17 18 19

DJan OPeb

o Rabu

6 7
21 22

OApr OMei

o Sabtu 0 Mlnggu
12 13 14 15 16

27 28 29 30 31

8Sep OOkt ONov ODes

Kuat Berpuasa denganSUSU
"Dan sesungguhnya pada binatang ternak

itu menjadi ibarat (pelajar an) bagi kamu;
Kami memben minum kaum dan apa yang
ada di perutnya an tara kotoran dan darah
(yaitu) air susu yang bersih bagi yang
meminumnya" (QS An-Nahl:66)

AGI seorang
Muslim, puasa di
bulan Ramadan
merupakan ke-
wajiban. Selain
sebagai bentuk

ibadah, puasa memiliki man-
faat positifbagi kesehatan.
Puasajustru bi~a membuat
seseorang menjadi lebih pro-
duktif dalam menjalani aktivi-
tas sehari-hari. Hal itu bisa di-
capaijika cermat dalam memil-
ih menu makanan ketika sahur
dan berbuka.

Salah satu menu makanan
yang bisa membuat seseorang
tetap kuat dan bugar selama
berpuasa adalah susu dan pro-
duk-produknya. Susu dianggap
sebagai bahan pangan yang
memiliki keseimbangan nutrisi
sempurna yang tidak dapat di-
gantikan oleh bahan makanan
lain.

Manfaat susu yang bisa
mempertahankan kebugaran
selamaberpuasa itu didasari
sejumlah alasan. Salah satunya
adalah karena kandungan kar-
bohidrat yang unik dalam susu.
Karbohidrat merupakan zat or-
ganik yang terdiri atas karbon,
hidrogen, dan oksigen. Karbo-
hidrat dapat dikelompokkan
berdasarkan jumlah moleku1
gula-gula sederhana (simple
sugars) dalam karbohidrat
tersebut. Monosakarida, dis-
akarida, dan polysakarida
merupakan beberapa kelom-
pok~bohidrat,;,_ __

- - Kandungan gizi
Laktosa adalah karbohidrat

utama susu yangjumlahnya
sekitar 4,6% dari total susu.
Laktosa tergolong dalam dis-
akarida yang disusun oleh dua
monosakarida (glukosa dan
galaktosa). Rasa manis (sweet-
ness) laktosa tidak semanis dis-
akarida lainnya (sukrosa). Rasa
manis laktosa hanya sepere-
nam kali rasa manis sukrosa.
Laktosa dapat memengaruhi
tekanan osmosasusu, titik
beku, dan titik didih.

Keberadaan laktosa dalam
susu merupakan salah satu ke-
unikan dari susu itu sendiri,
karena laktosa tidak terdapat di
alam kecuali sebagai produk
dari kelenjar susu. Laktosa

.merupakan zat makanan yang
menyediakan energi bagi
tubuh. Namun, laktosa ini
harus dipecah menjadi glukosa
dan galaktosa oleh enzim

bernama laktase agar dapat
dis!:!rapoleh usus.

Selain karbohidrat, lemak
susu juga menjadi faktor pent-
ing yang membuat susu menja-
di bahan pangan istimewa.
Lemak susu mengandung be-
berapa komponen bioaktif yang
sanggup mencegah kanker (an-
ticancer potentia!), termasuk
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acid) melalui ikatan-ikatan es-
ter (ester bonds). Asam lemak
susu berasal dari aktivitas
mikrobiologi dalam rumen
Oambung ruminansia) atau
dari sintesis dalam sel sekre-
tori. Asam lemak disusun oleh
rantai hidrokarbon dan golon-
gan karboksil (carboxyl
group). Salah sam contoh dari
asam lemak susu adalah asam
butirat (butyric acid) berben-
tuk asam lemak rantai pendek
(short chain fatty acid) yang
akafl menyebabkan aroma
tengik (rancidflavour) pada
susu ketika asam butirat ini
dipisahkan dari gliserol dengan
enzim lipase.

Untuk memasok kebutuhan

asam linoleat konjugasi (conju-
gated linoleic acid), sphin-
gomyelin, asam butirat, lipid
eter (ether lipids), b-karoten,
vitamin A, dan vitamin D.
Lemak susu mengandung asam
lemak esensial, asam linoleat
(linoleic acid) dan linolenat
(linolenic acid) yang memiliki
bermacam-macam fungsi
dalam metabolisme dan men-
gontrol berbagai proses tisiolo-
gis dan biokimia pada manusia
(D. Mc Donagh.dkk, 1999).

Persentase lemak susu
bervariasi antara 2,4-5,5%.
Lemak susu terdiri atas triglis-
erida yang tersusun oleh satu
molekul gliserol dengan tiga
molekul asam lemak (fatty

YEPA/"PR"

asam amino tubuh, susu men-
gandung protein unik yang di-
namakan kasein. Persentase
protein dalam susu terdapat
sekitar 3,25%. Struktur primer
protein terdiri atas rantai
polipeptida dari asam-asam
amino yang disatukan oleh
ikatan-ikatan peptida (peptide
linkages). Protein susu disusun
oleh beberapa protein spesifik,
kasein merupakan komponen
protein yang terbesar dalam
susu dan sisanya berupa whey
protein. Kasein terdapat sekitar
80% dari total protein susu.
Kasein terdiri atas beberapa
fraksi seperti alpha-casein,
betha-casein, dan kappa-ca-
sein. Kasein merupakan salah

satu komponen organik yang
berlimpah dalam susu bersama
dengan lemak dan laktosa.

Kasein penting dikonsumsi
karena mengandung komposisi
asam amino yang dibutuhkan
tubuh. Dalam kondisi asam
(pH rendah)' kasein akan men-
gendap karena kasein ini
memiliki kelarutan (solubility)
yang rendah pada kondisi
asam. Susu adalah bahan
makanan penting karena men-
gandung kasein yang meru-
pakan protein berkualitas juga
mudah dicema (digestible)
oleh saluran pencemaan. Ka-
sein asam (acid casein) sangat
ideal digunakan untuk ke-
pentingan medis, nutrisi, dan
produk-produk farmasi.

Pemanasan, pemberian enz-
im proteolitik (rennin), dan
pengasaman dapat
memisahkan kasein dengan
whey protein. Selain itu, sen-
trifugasi pada susu dapat pula
digunakan untuk memisahkan
kasein. Setelah kasein dikelu-
arkan, maka protein lain yang
tersisa dalam susu disebut den-
gan whey protein yang meru-
pakan protein butiran (globu-
lar). Betha-Iactoglobulin, alpha-
lactalbumin, Immunoglobulin
(Ig), dan Bovine Serum Albu-
min (BSA)adalah contoh dari
whey protein. Alpha-lactalbu-
min merupakan protein pent-
ing dalam sintesis laktosa dan
keberadaannyajuga meru-
pakan pokok dalam sintesis
susu. Dalam whey protein
terkandung pula beberapa enz-
im, hormon, antibodi, faktor
pertumbuhan (growth factor),
dan pembawa zat gizi (nutrient
transporter).

Agar susu dapat diserap
dengan baik oleh tubuh dan
terasa manfaatnya ketika
berpuasa, maka susu bisa
dikonsumsi ketika sahur sete-
lah mengonsumsi bahan pan-
gan lainnya.

Sebagian orang tidak manipu
mencema susu Karena saluran
pencemaan mengalami keku-
rangan enzim laktase yang
bertugas dalam mencema lak-
tosa dalam usus. Peristiwa ini
lazim dinamakan dengan Lac-
tose Intolerance (U).

Kadar laktosa dalam susu da-
pat diminimalkanmelalui pem-
buatan yoghurt yang dapat
mengubah laktosa menjadi
asam laktat oleh bakteri lacto-
bacillus. Dengan adanya peng-
gunaan enzim laktase aditif dan
pembuatan yoghurt, penderita
U dapat tetap mengonsumsi
susu tanpa mengalami gang-
guano***
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