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Wortel Senjata Rahasia
Melawan Penyakit

Sebagaimana telah kita ketahui sekarang ini
biaya pengobatan modem sangatlah mahal
dan lagi pula efek samping yang ditirnbulkan
dari penggunaan obat modem juga berbahaya
untuk tubuh. Sementara itu setiap orang selalu
menginginkan untuk memperoleh hidup yang
sehat dengan biaya yang murah sehingga
keinginanan untuk memperoleh hidup yang
sehat itu sulit untuk dicapai. Tetapi pada saat
sekarang banyak solusi yang ditawarkan untuk
memperoleh hidup yang sehat dan terhindar
dari penyakit yaitu salah satunya dengan cara
mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan.
Sayuran yang sangat baik dalam mencegah
penyakit yaitu si jingga Sijingga merupakan
sayuran yang tumbuh didalam tanah yang ter-
masuk golongan umbi-umbian yang rnemiliki
banyak manfaat untuk tubuh yang sering kita
sebut sebagai wortel.
wortel yang memiliki nama latin dacus

carota, tentu saja tidak asing lagi bagi kita
karena wortel merupakan sayuran yang pal-
ing digemari. Sebagai sayuran, wortel adalah
sayuran yang bisa diolah menjadi berbagai
macam olahan makanan salah satunya diolah
menjadi jus. Wortel merupakan tumbuhan
biennal yang mempunyai jangka waktu hidup
12- 24 bulan yang menyimpan karbohitrat
dalam jumlah yang besar. Tumbuhan wortel
berbunga pada tahun 'kedua dan mempunyai
batang bunga tumbuh setinggi sekitar 1m
Idengan bunga berwama putih.

Wortel adalah tumbuhan sayur yang
dapat ditanam sepanjang tahun. Terutama
didaerah pegunungan yang memiliki suhu
udara yang dingin dan lembab. Tumbuhan
wortel sangat membutuhkan sinar matahari
dan dapat tumbuh pada semua musim.
Wortel mempunyai batang daun basah yang
berupa sekumpulan tangkai daun yang mun-
cul pangkal buah bagian atas, mirip daun
seledri. Bagian yang dimakan dari wortel

yaitu bagian umbi atau akamya.
Kandungan kimia dan manfaal wor-,

tel
Wortel mengandung zat berupa beta'

karoten. Beta karoten didalam tubuh akan
berubah rnenjadi vitamin A setelah dicema
oleh tubuh. Banyak kita ketahui Vitamin A
sangat baik untuk kesehatan mata, sehingga
dengan menkonsumsi wortel kita dapat ter-:
h indar dari berbagai penyakit mata seperti
rabunjauh atau rabun senja dan dapat men-
ingkatkan ketajaman mata. Wortel memiliki
kandungan beta karoten yang tinggi dari
pada sayuran lain. Dibandingkan dengan
sayuran lain wortel mengandung beta karo-
ten rata rata sebanyak 12.000 IU.
Terkait dengan kandungan beta karoten

yang tinggi, wortel marnpu mencegah pe-
nyakit kanker, karena sifat antioksidannya
dapat melawan destruktif sel-sel kanker.
disamping itu beta karoten juga berfungsi
untuk membantu sistem kekebalan tubuh
dalam menghasilkan sel pernbunuh alami.
Para peneliti inggris menernukan bahwa
dengan mengkonsumsi beta karoten 1,7- 2,7
rniligram sehari resiko kanker paru-paru
akan berkurang lebih dari 40 persen. Wor-
tel rata- rata mengandung 3 miligram beta
karoten sehingga dengan mengkonsumsi
sebuah wortel saja sehari resiko terkena
kanker akan berkurang.
Selain sebagai penyedia vitamin A dan

penangkal kanker ,wortel juga mempunyai
manfaat yang lain yaitu sebagai salah
satu cara pencegahan dari pe nyak it
jantung dan untuk menurunkan kadar
kolestrol dalam tubuh. Wortel mengand-
ung zat berupa pectin yang baik untuk
menurunkan kadar kolesterol darah.
Dalam sebuah penelitian tentang wortel
di Edinburgh, Skotlandia diperoleh kes-
impulan bahwa dengan mengkonsumsi
wortel sebanyak 7 ons setiap hari secara
rutin dapat mengurangi kadar kolesterol
sebesar 11 persen. Kolesterol yang tinggi
merupakan faktor utama penyebab dari
penyakit. Sekelompok ilmuwan di Swedia
juga mengungkap kebenaran tentang kha-
siat wortel dalam menurunkan kolestrol
dalam penelitian terse but para ilmuan juga
memperoleh hasil yang sama yaitu dengan
mengonsumsi wortel secara rutin dapat
menurunkan kolestrol darah. (**).
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