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Makanan Ini Diklaim
Bisa Bantu Anda Panjang Umur

JAKARTA (IM) - Men-
gonsumsi makanan yang 
sehat dan seimbang dapat 
menjadi aspek penting 
untuk menjaga kesehatan 
Anda. Hal tersebut akan 
tambah maksimal apabila 
ditambah dengan aktivitas 
pendukung kesehatan lain-
nya seperti olahraga teratur 
dan tidak merokok.

“Sebagai  ahl i  d iet , 
saya selalu memberi tahu 
orang-orang untuk makan 
semuanya karena semua 
warna yang berbeda itu me-
wakili nutrisi berbeda yang 
membantu menjaga Anda 
tetap sehat dalam jangka 
panjang,” kata ahli gizi, 
Mackenzie Burgess, dikutip 
dari laman Fox News pada 
Selasa (11/1).

B e r i k u t  s e m b i l a n 
makanan yang dapat mem-
buat Anda sehat dan pan-
jang umur: 

1. Sayuran hijau 
Sayuran hijau seperti 

bayam, kangkung, sawi, dan 
lobak adalah makanan padat 
nutrisi. Mereka kaya akan 
vitamin dan antioksidan 
yang dapat mengurangi 
stres oksidatif. Penelitian 
telah menunjukkan bahwa 
mengonsumsi setidaknya 
satu porsi sayuran hijau 
sehari mengakibatkan penu-
runan kognitif  yang lebih 
lambat seperti yang diukur 
pada tes untuk memori dan 
keterampilan berpikir.

2. Beri
Mulailah hari Anda den-

gan beberapa bluberi atau 
rasberi di atas oatmeal Anda 
atau masukkan ke dalam 
smoothie. Selain itu, blu-
beri, rasberi, dan blackberry 
diisi dengan anthocyanin 
yang bertanggung jawab 
atas warna merah, biru, dan 
ungu yang ditemukan dalam 
beri. Anthocyanin telah 
dipelajari secara mendalam 
dan beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa mere-
ka sebagai sumber potensial  
agen anti-penuaan.

3. Sarden, teri, dan 
salmon

Ikan berlemak ini sangat 
bagus untuk mereka yang 
berusia di atas 50 tahun. 
Mereka adalah sumber asam 
lemak omega-3 yang sangat 
baik, yang memiliki sifat 
anti-inflamasi dan dapat 
melindungi dari penyakit 
seperti radang sendi dan 
penyakit jantung.

4. Kembang kol
Kembang kol adalah 

makanan sehat yang sedang 
tren karena suatu alasan. 
Kembang kol juga rendah 
kalori dan tinggi nutrisi 
penting seperti vitamin C, 

folat, dan serat. Kembang kol 
juga mengandung sejenis pig-
men tumbuhan yang disebut 
anthoxanthins yang memiliki 
efek antiinfl amasi dalam tu-
buh. Mengurangi peradangan 
membantu melindungi sel-sel 
dalam tubuh dari kerusakan 
dan dapat berkontribusi untuk 
umur panjang.

5. Tomat
Tomat adalah sumber an-

tioksidan likopen, yang tidak 
hanya dapat melindungi dari 
jenis kanker tertentu tetapi 
juga merupakan karotenoid 
yang dapat melindungi kulit 
dari kerusakan akibat sinar ma-
tahari. Tomat juga merupakan 
sumber potasium yang baik, 
yang berperan dalam mengon-
trol tekanan darah.

6. Kopi 
Para peneliti menemukan 

bahwa konsumsi kopi yang 
lebih tinggi dikaitkan dengan 
fungsi endotel yang lebih baik 
dan individu yang minum 
terutama kopi Yunani rebus 
memiliki fungsi endotel yang 
lebih baik dibandingkan mer-
eka yang mengonsumsi jenis 
kopi lain. Sementara semua 
jenis kopi merupakan sum-
ber antioksidan, kopi Yunani 
mengandung jumlah yang jauh 
lebih tinggi dari kafestol dan 
kahweol, zat yang tampaknya 
memiliki sifat anti-inflamasi 
dan antioksidan. 

7. Teh herbal
Minum teh herbal seperti 

sage, adas dan oregano setiap 
hari. Konsumsi teh herbal yang 
kaya antioksidan dan polifenol 
dikaitkan dengan umur pan-
jang. Mereka diminum setiap 
hari, biasanya dua kali sehari. 

8. Cokelat hitam
Cokelat hitam telah dite-

mukan untuk menurunkan 
tanda-tanda peradangan dan 
sangat membantu dalam me-
lindungi pembuluh darah dari 
kerusakan seiring bertam-
bahnya usia. Pastikan untuk 
mengonsumsi cokelat hitam 
dengan persentase kakao yang 
tinggi sebesar 70 persen atau 
lebih tinggi untuk mendapat-
kan manfaat anti-inflamasi 
paling banyak.

9. Polong-polongan
Kacang-kacangan seperti 

buncis dan lentil adalah tam-
bahan yang bagus untuk diet 
karena mengandung protein 
dan serat yang mengenyang-
kan.  Misalnya, satu cangkir 
lentil rebus mengandung 18 
gram protein dan 15 gram 
serat. 

Mereka juga sarat dengan 
kelas nutrisi yang disebut fl avo-
noid.  Penelitian terbaru telah 
membuktikan bahwa fl avonoid 
ini membantu menjaga kes-
ehatan otak Anda dalam jangka 
panjang.  tom

SAMBUNGAN

Waspada Investasi 
Bodong Berkedok...

terus berhati-hati sebelum 
menempatkan dana.  Ia me-
minta masyarakat menge-
tahui legalitas dari lembaga 
atau produk suatu investasi.

“Izinnya pun tidak se-
lalu dari OJK. Jika kegiatan-
nya adalah perdagangan, 
maka izinnya dari Kemen-
terian Perdagangan RI,” 
katanya.

Selain itu, dalam melaku-
kan investasi, masyarakat 
diminta untuk tetap mema-

hami proses bisnis yang ditawar-
kan. Mulai dari produk hingga 
penawaran imbal hasil yang 
sesuai dengan kewajaran. Apa-
bila ada pihak yang menjanjikan 
imbal hasil melebihi bunga yang 
diberikan perbankan, bahkan 
tanpa risiko, penawaran tersebut 
patut dicek kembali.

“Dalam hal ini, kegiatan 
arisan dengan iming-iming 
imbal hasil tertentu dengan 
jangka tertentu perlu diwaspa-
dai,” ucap Tongam.  mar

Angka Stunting di Indonesia Ditargetkan 
Turun Jadi 14 Persen di 2024
Target penurunan angka stunting ini 
merupakan arahan dari Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

memang ada dua intervensi 
yang bisa kita lakukan. Per-
tama, intervensi gizi spesifi k 
dan intervensi gizi sensitif,” 
ujarnya.

Kemenkes, sambung dia, 
akan mengupayakan intervensi 
gizi spesifi k yang mencakup 
di waktu sebelum dan setelah 
bayi lahir. Mulai dari memas-
tikan remaja putri dan ibu 
hamil mengonsumsi tablet 
tambah darah (TTD), hingga 
memastikan bayi dan balita di 
Indonesia mendapatkan gizi 
cukup di 1000 hari pertama 
kehidupan.

“Kita juga intervensi untuk 
meningkatkan jumlah kon-
sultasi ibu hamil dari 4 kali 
menjadi 6 kali, dan itu harus 
dengan dokter. Jadi kalau ada 

perkembangan kurang bagus 
dari kehamilan, dokter tahu 
dan akan melakukan inter-
vensi medis. Kemudian yang 
kita lakukan adalah, kita akan 
melengkapkan alat USG di 
seluruh Puskesmas. Sekarang 
baru 2.000 Puskesmas yang 
punya USG,” ujarnya.

Lebih lanjut, setelah lahir, 
bayi dan balita juga akan dipas-
tikan kecukupan gizinya. Ter-
lebih setelah selesai pemberian 
air susu ibu (ASI).

“Setelah ASI selesai dan 
dikasih makanan tambahan, itu 
diusahakan diberikan telur satu 
sehari dan susu, ini dananya 
bisa diambil dari dana desa. 
Lalu intervensi yang bisa diam-
bil juga, adalah balita ini akan 
diukur setiap sebulan. Kita 

beliau harapkan bisa di angka 
14 persen di tahun 2024,” kata 
Menkes Budi Gunadi dikutip 
dari konferensi pers virtual, 
Selasa (11/1).

Dengan target tersebut, 
dia mengatakan bahwa angka 
stunting di Indonesia harus 
diturunkan hingga 2,7 persen 
per tahun. Untuk mewujudkan 
penurunan stunting tersebut, 
pihak Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) akan melakukan 
sejumlah upaya intervensi.

“Untuk menurunkannya, 

JAKARTA (IM) - Men-
teri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin mengungkapkan, 
pemerintah menargetkan un-
tuk menekan angka stunting 
menjadi 14 persen di tahun 
2024. Target penurunan angka 
stunting tersebut merupakan 
arahan dari Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

“Tadi Bapak Presiden 
memberikan target yang jelas, 
yaitu menurunkan angka stunt-
ingnya kita yang per tahun 
2021 ada di angka 24,4 persen, 

ubah aturannya, dari 6 bulan 
sekali jadi satu bulan sekali. 
Dalam hal ini, kami akan me-
lengkapi alat pengukur tinggi 
dan berat ke seluruh desa,” 
papar Budi.

Di luar gizi bayi dan balita 
yang harus terpenuhi, hal yang 
tak kalah penting adalah imu-
nisasi. “Kita juga menambah 
dua vaksinasi dasar yang ban-
yak berakibat terhadap infeksi 
bayi-bayi ini agar mereka tidak 
sakit, yaitu vaksinasi pneumo-
nia dan diare. Diharapkan di 
dua tahun pertama mereka 
atau 1000 hari pertama ke-
hidupan mereka tidak sakit 
sehingga gizi yang masuk bisa 
untuk pertumbuhan bukan 
melawan penyakit,” tukasnya. 

 tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Jokowi Gratiskan Vaksin Booster:...
lakukan untuk meningkatkan 
kekebalan tubuh masyarakat 
mengingat virus Covid-19 
yang terus bermutasi,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, vak-
sinasi booster atau dosis ke-
tiga penting dilakukan karena 
Covid-19 terus bermutasi. 

Setelah Delta, saat ini dunia 
tengah diguncang dengan var-
ian Omicron.

“Upaya ini penting di-

Jokowi menuturkan, pem-
berian vaksin booster saat ini 
diprioritaskan untuk tenaga ke-
sehatan, lansia dan kelompok 

rentan lainnya.
Setelah itu program ini 

baru menyasar ke masyarakat 
umum.  mar

Perempuan Ini Miliki Nama Terpanjang...
niaaquin ettesequioadauriles-
siaquatandamerceddiamaebel-
lecescajamesauwnneltome-
capolotyoajohny aetheodor-
adilcyana.

Diwartakan Oddity Central, 
nama tersebut merupakan nama 
tengah Jamie, yang memiliki 
nama tengah Koyaanisquatsiuth 
dan nama belakangnya adalah 
Williams. Tetapi, karena nama 
depannya sangat sulit diucapkan 
gadis itu memutuskan hanya 
menggunakan ‘Jamie’ sebagai 
nama panggilannya.

Sandra memberi tahu 
Oprah bahwa ketika putrinya 
lahir pada 12 September 1984, 
dia dan suaminya menulis 
Rhoshandiatellyneshiaun-

dan pembawa acara terkejut 
adalah saat Jamie bisa melafal-
kan nama lengkapnya dengan 
sempurna, yakni: Rhoshandi-
atellyneshiaunneveshenkesci-
anneshaimondrischlyndasac-
carnae renquellenendrasame
cashaunettethalemeicoleshiw
halhinive’onchellecaundene
sh eaalausondrilynnejeanetri-
myranaekuesaundrilynneze-
keriakenvaunetradevonneya 
vondalatarneskcaevontaepre-
onkeinesceellaviavelzadawne-
friendsettajessicanneles cia-
joyvaelloydietteyvettespar-
k l enesceaundr i e aquen t -
taekatilyaevea’shauwneorali 
aevaekizzieshiyjuanewan-
dalecciannereneitheliapre-

ciousnesceverroneccalovelia 
tyronevekacarrionnehenri-
ettaescecleonpatrarutheliacha-
rsalynnmeokcamonaeloies 
alynnecsiannemerciadelles-
ciaustillaparissalondonve-
shadenequamonecaalexeti-
ozetia quaniaenglaundneshi-
afrancethosharomeshaunne-
hawa ineakowethauanda-
vernellchishankcarl inaad-
doneillesciachristondrafawn-
drealaotrelleoctavionnemi-
a r i a s a r ah t a shabnequcka 
gailenaxeteshiataharadapon-
sadeloriakoentescacraigneck-
adellanierstellavonnemyiat 
angoneshiadianacorvettina-
godtawndrashirlenescekilo-
koneyasharrontannamyanto-

neveshenk Koyaanisquatsiuth 
Williams di akta kelahirannya. 
Namun, karena nama itu dirasa 
tidak cukup panjang, mereka 
mengubahnya sehingga nama 
depannya memiliki panjang 
1.019 huruf, dan menambah-
kan 36 huruf  nama tengah 
untuk ukuran yang baik.

Nama Jamie yang pan-
jang membuat akta kelahiran 
gadis itu memiliki panjang 
hingga 60 cm. Namanya ini 
juga membuat Jamie harus 
belajar untuk mengucapkan-
nya dengan benar. Dia harus 
merekam nama itu pada kaset 
dan kemudian memutarkan-
nya untuknya berulang-ulang 
sampai dia hafal.

Kepada Oprah, Jamie 
mengatakan bahwa dia me-
nyukai nama uniknya karena 
itu membuatnya terkenal dan 
memungkinkannya melakukan 
perjalanan untuk melakukan 
pertunjukan dan bolos seko-
lah.

Meskipun episode Oprah 
Winfrey Show ini tayang pada 
1997, acara itu kembali viral 
pada 2019 setelah diunggah 
ke YouTube dan sejak saat itu 
telah dilihat sebanyak lebih dari 
8 juta kali. Menariknya, rekor 
Guinness untuk nama belakang 
terpanjang di dunia dibuat oleh 
seorang pria Jerman yang nama 
belakangnya terdiri dari total 747 
huruf.  osm

tersebut.
Bartley P. Griffith, yang 

mentransplantasikan jantung 
babi ke Bennett, mengklaim 
bahwa “operasi terobosan” 
membawa umat manusia “satu 
langkah lebih dekat untuk 
memecahkan krisis kekuran-

hanya tiga hari setelah operasi, 
ia tetap terhubung ke mesin 
jantung-paru dan kondisinya 
akan terus dipantau selama 
beberapa minggu

“Transplantasi organ ini 
menunjukkan untuk per-
tama kalinya bahwa jantung 

hewan yang dimodifikasi se-
cara genetik dapat berfungsi 
seper t i  j antung manus ia 
tanpa penolakan langsung 
oleh tubuh,” kata Fakultas 
Kedokte ran  Un iver s i t a s 
Maryland, yang para ilmu-
wannya melakukan prosedur 

gan organ.”
“Donor Jantung dari ma-

nusia tidak cukup tersedia 
untuk memenuhi daftar pan-
jang penerima potensial,” jelas 
Griffi th.

Dia menambahkan bah-
wa meskipun para i lmu-

wan “melanjutkan dengan 
hati-hati” dengan penelitian 
mere ka, mereka “optimis 
bahwa ini adalah yang per-
tama di du nia. operasi akan 
membe rikan pi lihan baru 
yang penting bagi pa sien di 
masa depan.”  mar

Pertama Kalinya, Pasien di AS Pulih...

dihukum kebiri kimia hingga 
perampasan aset kekayaan 
untuk membiayai kehidupan 
korban dan anak-anak yang 
dilahirkan. Jaksa pun meminta 
kepada majelis hakim agar 
identitas Wirawan pun disebar-
kan sebagai pelaku asusila ter-
hadap para perempuan santri 
remaja. “Kami simpulkan 
bahwa perbuatan terdakwa ini 
sebagai kejahatan yang sangat 

sebagai bukti, sebagai komit-
men kami untuk memberikan 
efek jera kepada pelaku, atau 
kepada pihak-pihak lain yang 
akan melakukan kejahatan-
nya,” katanya, di Pengadilan 
Negeri Bandung, Jawa Barat, 
Selasa, (11/1).

Dikatakannya, perbuatan 
Herry Wirawan itu merupakan 
kejahatan yang sangat serius. 
Pasalnya dampak yang ditim-

bulkan itu, menurut dia, cukup 
luar biasa.

“Kekerasan seksual ini 
dilakukan kepada anak-anak di-
dik, anak perempuan asuhnya, 
yang berada dalam kondisi tak 
berdaya, karena dalam kedudu-
kan pelaku selaku pendiri, 
pengasuh, pemilik pondok 
pesantren,” katanya.

Selain hukuman mati, Wi-
rawan pun dituntut untuk 

serius,” katanya.
Wirawan dituntut bersalah 

sesuai pasal 81 ayat (1), ayat 
(3) dan ayat (5) jo pasal 76D 
UU Nomor 17/2016 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 
23/2002 tentang Perlindun-
gan Anak jo pasal 65 ayat (1) 
KUHP sebagaimana dakwaan 
pertama. Ia didakwa telah 
melakukan tindakan asusila 
kepada 13 orang perempuan 

santri remaja.
Aksi tidak terpujinya itu 

menyebabkan sebab yang 
beraneka dan sangat serius, 
mulai dari korban hamil hingga 
melahirkan. Kejahatan seksual 
Wirawan itu terjadi pada antara 
2016 hingga 2021 di sejumlah 
tempat mulai dari pondok 
pesantren hingga penginapan, 
di antaranya hotel dan aparte-
men.  mar

Jaksa: Hukuman Mati dan Kebiri terhadap...

Suami istri itu kompak me-
makai masker berwarna putih.

Kuasa hukum Nia, Wa 
Ode Nur Zaenab, mengatakan, 
Bia sangat sedih atas vonis 1 
tahun penjara yang dijatihkan 
hakim kepadanya. Kesedihan-
nya yang dialami kliennya itu, 
kata Wa Ode,  adalah hal wajar. 
Pasalnya, sejak diamankan 
pihak berwajib atas kasus 
narkoba, Nia dan suaminya 
sudah menjalankan rehabilitasi 
selama 6 bulan.

“Ya wajarlah karena mer-
eka ini kan sebenarnya sudah 
menjalani rehabilitasi, mengi-
kuti apa yang udah menjadi 
hasil asesmen,” ujar Wa Ode, 
ditemui usai sidang putusan.

Nia bersama Ardi Bakrie 
dan sopirnya, Zen Vivanto, 
sebelumnya memang telah 
menjalani rehabilitasi di lem-

sehingga rehabilitasi yang di-
jalani mereka tak menjadi 
pengurang hukuman pen-
jara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 103 Ayat 2 UU No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Menimbang bahwa dari 
ketentuan Pasal 103 Ayat 2 di 
atas hanya diperuntukkan ke-
pada pecandu narkotika yang 
telah menjalani pengobatan 
dan perawatan melalui rehabili-
tasi yang dapat diperhitungkan 
sebagai masa menjalani huku-
man,” ucap Damis saat mem-
bacakan vonis di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, Selasa 
(11/1).

“Namun karna para ter-
dakwa tidak termasuk dalam 
klasifikasi sebagai pecandu 
narkotika, maka masa reha-
bilitasi yang telah dijalaninya 
tidak dapat dikurangkan atau 

diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman,” tutur 
Damis.

 Mejelis hakim Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Pusat 
dalam putusannya mengatakan, 
Nia dan Ardie terbukti bersalah 
dan menyakinkan menggu-
nakan narkoba.

Selain Nia dan Ardi, sopir 
Nia Ramadhani, Zen Vivanto 
juga menjalani sidang putu-
san. Nia Ramadhani dan Ardi 
Bakrie tiba di PN Jakarta Pusat 
sekitar pukul 10.05 WIB. Mer-
eka turut didampingi oleh tim 
kuasa hukum.

Nia Ramadhani tampak 
mengenakan kemeja putih dan 
blazer hijau tua. Dipadu den-
gan bawahan celana panjang 
hitam. Sementara, Ardi Bakrie 
terlihat memakai kemeja putih 
dan celana panjang hijau muda. 

baga Fan Campus Bogor, 
Jawa Barat. Tepatnya sejak 10 
Juli 2021 atas asesmen Badan 
Narkotika Nasional (BNN). 
Sementara soal vonis 1 tahun 
penjara, Wa Ode Nur Zaenab 
menilai bahwa rehabilitasi 
adalah hukuman yang sesuai 
untuk ketiga terdakwa yang ter-
bukti mengonsumsi narkoba.

“Jelas menurut kami bah-
wa mereka ini adalah peng-
guna, korban penyalahgunaan 
narkoba. Pemakaian sudah 
berulang kali, setidaknya dari 
bulan April dan ada ketergan-
tungan secara psikis maupun 
fi sik. Jadi secara UUD wajib 
direhabilitasi,” ujarnya.

Meski demikian, mereka 
tetap berusaha menghormati 
keputusan hakim. Tetapi, mer-
eka tetap mengajukan banding 
atas vonis hukuman 1 tahun 

penjara itu.
“Di sisi lain ada hak ter-

dakwa untuk mengajukan 
upaya hukum. Dalam hal ini 
mengajukan upaya hukum 
banding, karena mereka lang-
sung menyatakan banding,” 
tandasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) memberi tun-
tutan kepada Nia Ramadhani, 
Ardi Bakrie, dan, Zen Vivanto 
menjalani rehabilitasi medis 
selama 12 bulan di RSKO 
Cibubur, Jakarta Timur.

Nia Ramadhani dan Ardi 
Bakrie dibekuk di kediaman-
nya di Jakarta Selatan karena 
penyalahgunaan narkoba jenis 
sabu-sabu pada 7 Juli 2021. 
Pihak berwajib menyita barang 
bukti berupa satu klip sabu-
sabu seberat 0,78 gram dan alat 
isap atau bong.  mar
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Minum Jeruk Lemon Bisa Pangkas Kolesterol
lemak hati dan eksresi lemak,” 
tuturnnya belum lama ini.

Karenanya, jeruk lemon 
juga mampu menjaga kesehatan 
jantung lantaran dapat mengon-

trol ladar kolesterol di darah. 
Tak hanya itu, senyawa 

lain di dalam 
jeruk le-

mon 

terbukti mam-
pu membuat jan-

tung lebih bugar dan berfungsi 

JAKARTA (IM) - Jeruk 
lemon dikenal sebagai salah 
satu jenis buah yang kerap di-
gunakan untuk menambah cita 
rasa dan aroma makanan. Di 
balik itu, ternyata jeruk jenis ini 
sangat berkhasiat untuk men-
jaga tubuh tetap bugar dengan 
memangkas kadar kolesterol.

Pakar herbal dr. Wawaimu-
li Arozal M.biomed, PhD 
mengatakan bahwa faktanya 
jeruk lemon memiliki ban-
yak kandungan baik untuk 
memangkas kolesterol jahat. 
Salah satunya zat bernama 
fl avonoid yang tinggi di dalam 
jeruk lemon. 

“Cukup banyak peneli-
tian terkait kemampuan jeruk 

lemon turunkan kolesterol. 
Itu hasil dari penelitian baik 
di laboratorium pada hewan 
bahkan sampai ke manusia. 
Berbagai 
kan-

dungan 
lemon, salah satunya 
ada fl avonoid bermanfaat 
untuk tingkatkan metabolisme 

maksimal. “Kalau bicara soal 
kolesterol, tingginya kolesterol 
buruk untuk jantung. Lemon 
mampu turunkan kadar koles-
terol di darah. Di lemon juga 
ada mineral, potasium dan ka-
lium untuk stabilkan pembuluh 

pesannya. 
Kendati demikian, asupan 

buah lemon harus diiringi den-
gan pola makan yang baik dan 
membatasi jenis makanan yang 
memicu kolesterol. Hindari 
juga makanan tinggi lemak agar 
mencegah terbentuknya koles-
terol jahat. Lantas, bagaimana 
cara mengonsumsi buah lemon?

“Campur lemon dan teh. 
Tiap pagi umumnya minum 
teh. Baiknya campur dengan 
perasan lemon, iris setengah 
sentimeter kemudian celupkan 
langsung ke teh. Pastikan dulu 
jeruk lemon sudah dicuci ber-
sih. Kalau ingin tambah manis 
bisa gula atau madu sedikit,” 
terangnya.  tom

darah sehingga jadi lebih elastis. 
Baik dikonsumsi terutama untuk 
penderita tinggi koelsterol dan 
fl uktuasi dalam tekanan darah,” 
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